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ABSTRACT 
The aim of this study is to, from a child’s family relations, describe the usage of terms 
relating to factors of risk and safety in science and in investigations concerning children in 
need of protection. It is also of importance in what way the terms are used when the Social 
Services suggest that measures should be taken, and in which way the children have been 
heard in the investigations. 

The issues raised in this study are: (a) How is the current life situation and life quality of the 
children discussed? (b) The value of factors concerning risks and protection. (c) How is the 
children’s own descriptions taken in to consideration? (d) Is gender issues considered? (e) 
How is Lagerberg’s model (Lagerberg, 1998) useful in investigations?  

The method of analysis is mainly qualitative however it is combined with analysis of 
literature relevant to the study. The empirical material has been obtained from social files 
concerning recommendations of placing children in alternative homes. The study includes 13 
cases when recommendations have been given according to the Social Services Act (SoL) or 
to the Care of Young Persons Act (LVU). The cases concern children between the age 7 and 
12 years old in two communities in the middle of Sweden. The result of the study is given in 
terms of risks, safety and quality of life. When needed, it is also given in terms of gender. For 
instance, the study shows that the children are able to talk about their situation in 50% of the 
cases. Furthermore, it shows that girls tend to talk more about their concerns about their 
family situation than boys do.  

The ambition is that this study will be of assistance for the Social Services in cases 
concerning children in need.  

Keywords: Child perspective, attachment, ecology of human development, gender, factors of 
risk, protective factors, life quality and prognoses. 
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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte är dels att med utgångspunkt från barnets familjesystem skildra begreppen risk- 
och skyddsfaktorer samt med hjälp av ett aktmaterial studera hur dessa begrepp beaktas vid 
förslag till åtgärd. I studien beskrivs också begreppen risk- och skyddsfaktorer i ett vidare 
perspektiv, genom en forskningsgenomgång 

Frågorna är (a) vilka resonemang förs kring barnens nuvarande livssituation och livskvalitet 
(b) hur värderas risk- och skyddsfaktorer, (c) på vilket sätt skildras barnets egen 
levnadsbeskrivning och beaktas, (d) beaktas könsaspekter och slutligen (e) på vilket sätt kan 
Lagerbergs modell (Lagerberg, 1998) bli användbar i utredningssammanhang?  

Metoden är kvalitativ kombinerad med litteraturstudier. Det empiriska materialet är inhämtat 
från sociala utredningar vilka resulterat i ansökningar om placeringar utanför det egna 
hemmet. 13 utredningar med förslag till åtgärd enligt SOL och LVU under tiden 1/1 2000 till 
30/12 2002 rörande barn mellan 7 och 12 år i 2 mellansvenska kommuner har studerats och 
analyserats. Resultatet av undersökningen presenteras utifrån riskaspekter, skyddsaspekter 
och livskvalitet och även om det föreligger skillnader vad gäller kön. Aktgenomgången visar 
bl a att i hälften av utredningarna har barnen kommit till tals om sin egen situation och att 
flickor i högre grad än pojkar verbaliserar sin oro kring familjesituationen. 

Diskussion kring litteraturstudier och resultat av aktgenomgången samt studiens praktiska 
implikation är ett försök att vara till hjälp i utredningsarbetet inom socialtjänsten kring barn 
som far illa.  

Nyckelord: Barnperspektiv, anknytning, utvecklingsekologi, genusperspektiv, riskfaktorer, 
skyddsaspekter, livskvalitet och prognos.  
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INTRODUKTION 
I regeringsuppdraget från 1999 till socialstyrelsen: ”Nationellt stöd för kunskapsutveckling 
inom socialtjänsten”, betonas brister avseende att värdera och bedöma resultatet av 
socialtjänstens insatser. Uppdraget avser att skapa och förstärka strukturer för en systematisk 
kunskapsuppbyggnad och en effektiv kunskapsspridning inom området utbildning – forskning 
– praktik. En mer systematisk process av prövning och utvärdering av metoder och arbetssätt 
bör främjas, anser regeringen (SoS-rapport, 2000:12).  

En strukturerad kunskapsutveckling är synnerligen betydelsefull när utredningar ska utföras 
för socialt utsatta barn. I aktuell lagstiftning regleras barnets rättigheter där barnets intresse 
skall vara i fokus i det sociala arbetet (Nordström & Thunved, 2001). Beskrivningar av barnet 
och dess relation till föräldrarna, samt en noggrann konsekvensanalys av hur barnet lever och 
förhåller sig till olika problem som genomsyrar dess livssituation, ges lite eller inget utrymme 
alls i socialtjänstens utredningar. Socialsekreterarna försummar att tala med barn om deras 
upplevelse av sin livssituation, i utredningar där barnen är huvudpersonen (Hollander, 1985, 
Killén, 1999, Egelund, 1998, Hindberg, 1999, SoS – rapport, 2000:12). Att träffa och låta 
barn ge sin bild av den egna livssituationen är helt centralt för att utredaren ska erhålla en god 
överblick, och därmed bedöma om barnets behov och dess livskvalitet kan säkras av 
omsorgsgivaren.  

Syftet med den föreliggande uppsatsen är dels att med utgångspunkt i barnets familjesystem 
skildra begreppen risk- och skyddsfaktorer, dels att med hjälp av ett aktmaterial undersöka 
hur utredarna beaktat ovanstående begrepp vid förslag till åtgärd. 

Det studerade problemområdet 
Föräldrars förmåga att knyta känslomässiga band till sina föräldrar är betydelsefullt för 
barnets utveckling, vilket slås fast både teoretisk och empiriskt (Bowlby, 1969, Havnesköld & 
Risholm Mothander, 1995, Howe m fl, 1999,  Lindén, 2002, Winnicott, 1970b)). Barns kraft 
att utvecklas är en process som sker i båda riktningar. Lerner (1986) beskriver det som att 
människor (barn) både är en produkt och en producent av den andres utveckling (Lerner, 
1986). Barnen formas, interagerar och agerar i sitt sociala sammanhang. Inom 
utvecklingsekologin betonas också att omgivning påverkar individers handlande 
(Bronfenbrenner, 1977). Utvecklingsbegreppet är här centralt då teorin behandlar individens 
progress som omfattar individens växande föreställningar om sin ekologiska omgivning, 
hans/hennes relationer till omgivningen samt den tilltagande förmågan att upptäcka, 
upprätthålla eller förändra omgivningens egenskaper (Andersson, 1986).  

Forskningens fokus riktas idag ofta från riskforskning till friskforskning eller 
salutogenesforskning. Denna forskning studerar vad som befrämjar hälsa och välbefinnande. 
Ett relevant och ofta återkommande begrepp är locus of control, vilket på svenska kan 
översättas i stil med kontroll eller kontrollplanering, dvs. att individen har en uppfattning av 
att hon styr över sitt liv och har makt över sin egen tillvaro. Under de senaste tio åren har 
forskningen kring barns coping (sätt att hantera stress och svårigheter) utvecklats från ett 
vuxenperspektiv till ett barnperspektiv. Barn hanterar stress annorlunda än vuxna och kan t ex 
använda sig av strategier som undvikande, anpassning eller förringande av problemen 
(Gjaerum, B mfl 1999, Lagerberg & Sundelin, 2000). Med utgångspunkt i barnets omedelbara 
omgivning är det betydelsefullt att utifrån de processer som skapas både i barnets 
familjesystem, men också utanför detta, kartlägga vilka risk- och skyddsfaktorer som kan 
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upptäckas för att både förhindra vidare skador, eller lika gärna, kartlägga vilka möjligheter 
(skyddsfaktorer) som kan tillskrivas betydelse inom ramen för olika sociala åtgärder. 

Många barn i Sverige lever idag i utsatta miljöer. Riskfaktorer som kan kopplas till föräldrar 
är t.ex. missbruk, arbetslöshet, antisocialitet m.m. och föräldrars missbruk är vanligaste skälet 
till att barn omhändertas för samhällsvård. I forskningen påvisas även en ökad sårbarhet för 
barn till missbrukande föräldrar (Lagerberg & Sundelin, 2000, Andersson, 1995). 
Högriskbarn definieras som ”barn i psykosocialt utsatta familjer, och som kräver 
genomgripande insatser från samhällets sida med tyngdpunkten i hemmiljön och/eller 
placering i samhällsvård” (Hessle & Wåhlander, 2000, s.134). Olika former av 
skyddsförhållanden kan bromsa en negativ utveckling. Risken är mindre för en ogynnsam 
utveckling för barnet om skyddsfaktorer finns och omvänt större om de saknas. 
Skyddsfaktorer interagerar med riskfaktorer vilket betyder att skyddsfaktorns inverkan är 
beroende av och varierar med risknivån (Stattin & Magnusson, 1996). I forskning 
framkommer några kompensatoriska faktorer såsom individuella kännetecken hos barnet: 
lugnt temperament, god intellektuell förmåga samt att barnet är aktivt och socialt orienterat. 
Ytterligare kvaliteter som framställs hos barnet är: tålighet, ihärdighet, förmåga till impuls 
och känslokontroll, initiativförmåga, psykisk energi, nyfikenhet, emotionell stabilitet och 
social mognad. Kännetecken hos familjen är goda relationer, värme och sammanhållning.  
Utmärkande hos omgivningen är att barnen har en god relation till annan vuxen t.ex. skola 
och närmiljö som kan ge socialt stöd och vara rollmodeller och alternativa förebilder. Skolans 
inflytande är därför av stor betydelse (Andersson, 1995, Sundelin Wahlsten, 1991, Stattin & 
Magnusson, 1996). 

Begreppet livskvalitet har studerats inom olika discipliner såsom ekonomi, psykologi, medicin 
och sociologi – där begrepp som materiell välfärd, upplevelser av kreativitet, gemenskap, 
aktivt deltagande, trygghet, mellanmänskliga relationer och lycka är vanligt förekommande 
(Jahoda 1958, Allardt 1975, Naess 1979, Kajandi, 1985). Utifrån litteraturstudien av 
livskvalitet (se Kajandi, 1985) framgår att undersökningar kring livskvalitet ofta har riktats 
mot vuxna, samtidigt som forskningen nationellt ännu är sparsamt förekommande. 
Livskvalitet beskrivs som en psykologisk upplevelse av aktivitet, samhörighet, en hög 
självkänsla och en grundstämning av glädje. Innebörden av livskvalitet belyses främst på tre 
nivåer, dvs. yttre livsvillkor, mellanmänskliga relationer och inre psykologiska förhållanden 
(Naess, 1986, Kajandi, 1985). Livskvalitet betecknar en behovstillfredsställelse som inte 
nödvändigtvis definieras genom förekomsten av materiella resurser, utan i stället betonar 
relationer till människor, samhälle och natur. Studier avseende barns livskvalitet har bl.a. 
genomförts av Rädda Barnen på fem olika orter under 1990-talet (Rädda Barnen, 1995). Av 
resultatet framkommer att cirka en femtedel av barnen upplever sig utsatta och de får med 
anledning av detta inte tillgång till den trygghet andra barn har (jfr. Olsson, 1997). Förekomst 
av skyddsmekanismer möjliggör en gynnsam utveckling för ett barn som lever i riskmiljö och 
kan länkas till livskvalitetsbegreppet. Det är därför av största vikt att socialsekreteraren 
undersöker barnets egen upplevelse av välbefinnande för att kunna erbjuda familjen rätt stöd 
och insatser. 

När socialtjänsten bedriver utredningsarbete riktas fokus ofta mot vad som kan betraktas som 
en god barndom och normalt föräldraskap i stället för konkreta skador på barnet eller 
preciserade problem (Lagerberg & Sundelin, 2000). Ur socialsekreterarens synvinkel blir 
barnets osynlighet därför ett effektivt medel i arbetet med att effektivisera utredningsarbetet 
(Egelund, 1997). Socialstyrelsen betonar vikten av att möjliggöra att barnen ska komma till 
tals och synliggöras i utredningsarbetet som rör barnens livssituation. Dartingtonsprojektet 
(SoS-rapport 2000:2) berör frågor till unga som placerats i familjehem i syfte att utreda deras 
livssituation som placerade. Barns behov i Centrum (BBIC) är fortsättning på det sk 
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Dartingtonprojektet, vilket är ett system för att utreda, bedöma och följa upp insatser inom 
den  sociala barnavården (Rasmusson, 2004).  

Studiens syfte 
En definitionsmodell för att, på ett systematiskt sätt, beskriva ett ”barn som far illa” har 
utvecklats av Dagmar Lagerberg (1998) för att försöka finna en fast koppling mellan 
riskfaktorer och barns faktiska välbefinnande. Två begrepp, upplevelsekriterier och 
naturalistriska kriterier, är här centrala. Upplevelsekriteriet har fokus riktat mot barnets 
upplevda lidande – exempelvis misshandel och utstötthet. Naturalistisk definition avser yttre 
kriterier som bl a ekonomiska problem, ensamförälderskap, missbruk, antisocialt 
beteendemönster. Upplevelsekriteriet söker barnets egen uppfattning om sin livssituation 
medan naturalistiska kriterier är observerbara av exempelvis utredaren. Modellens 
utgångspunkt är att varje meningsfull definition av ”barn som far illa” bör bygga på att barnet 
är utsatt för lidande just nu och/eller kommer att få svårigheter i framtiden på grund av sociala 
förhållanden som råder i hemmiljön (Lagerberg, 1998). Modellen understryker också 
upplevelsens betydelse – dvs. om barnet upplever och ger uttryck för att det far illa, är detta 
något som måste beaktas under utredningens gång. Lagen med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU) påkallar att utredaren i sin framställan om en åtgärd måste ställa en 
prognos på om barnet lever under sådana former att det finns en påtaglig risk, eller om det kan 
antas att den unges liv och hälsa kommer att skadas (Sundelin & Lagerberg, 2000). 

För att öka kunskapen om utredningsmetodik samt att inlemma ett ekologiskt risk- och 
skyddskännetecknade synsätt vid socialt utredningsarbete kan det vara centralt att utveckla 
och använda olika former av matriser och modeller, för att möjliggöra en överskådlig struktur 
av det material som inhämtats under utredningens gång. För området relevanta 
intervjumanualer och kunskaper om andra former av metodologiska instrument bör också 
känneteckna en professionell socialarbetare som inom ramen för sitt arbete utvecklar sin 
professionalitet.  

I den föreliggande studien kommer en bearbetning av Lagerbergs modell (1998) att användas 
som analysinstrument för att strukturera den information som finns i ansökningar om 
placering utanför det egna hemmet enligt socialtjänstlagen (SoL) eller omhändertagande 
enligt LVU. Målsättningen är också att föra en diskussion huruvida modellen kan ligga som 
grund för ett konkret utredningsförfarande inom socialtjänsten.  

Mer precist syftar arbetet till att genom en forskningsgenomgång beskriva de centrala 
begreppen risk- och skyddsfaktorer i ett relativt brett perspektiv. Här inkluderas en diskussion 
rörande barns anknytning, familjesystem och livskvalitet. Genom att studera ett antal akter 
undersöks vidare hur dessa begrepp beaktas vid förslag till åtgärd, samt på vilket sätt barnen 
kommer till tals i utredningarna.  

Följande frågor har ställts: a) vilka resonemang förs kring barnens nuvarande livssituation b) 
hur värderas risk- och skyddsfaktorer, c) på vilket sätt skildras barnets och beaktas egen 
levnadsbeskrivning, d) beaktas könsaspekter och slutligen e) på vilket sätt kan Lagerbergs 
modell bli användbar i ett utredningssammanhang?  
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Metod 
Denna studie kan sägas vara uppbyggd av tre delar som inleds av en litteraturgenomgång.  
Inledningsvis belyses pågående nationell forskning i socialstyrelsens regi, som har för avsikt 
att bygga upp kompetens i det sociala arbetet genom utbildning, forskning och praktik. Sedan 
följer en genomgång av begreppen barnperspektiv, anknytning, utvecklingsekologi och genus 
utifrån litteratur och forskning kring dessa begrepp. Litteraturavsnittet fortsätter sedan med en 
genomgång av begreppen risk, skydd, prognos och livskvalitet. Andra delen utgör den 
aktgenomgång vilken representerar studiens empiriska avsnitt. Aktgenomgången presenteras 
utifrån riskaspekter, skyddsaspekter och livskvalitet. Citat och tabeller visar hur utredningarna 
har genomförts med avseende på dessa begrepp och om det föreligger skillnader vad gäller 
kön samt om barnen har kommit till tals i dessa utredningar. Den tredje delen utgör analys 
och diskussion samt praktisk implikation i ett försök att vara till hjälp i utredningsarbetet 
inom socialtjänsten kring barn som fara illa. 

Litteratursökning och källkritik 
Ett av syftena med översiktsarbeten är att läsaren ska kunna ta del av information om ett visst 
område utan att själv behöva söka rätt på det (Lagerberg & Sundelin, 2000). I denna studie 
presenteras ett urval av litteratur och forskning kring flera begrepp; barnperspektiv, 
anknytning, utvecklingsekologi, genus, risk, prognos, skyddsaspekter och livskvalitet. Inom 
flera av dessa områden finns en mängd litteratur och forskning. I valet av litteratur har ett icke 
systematiskt urval gjorts av böcker och artiklar som finns tillgängliga. En sådan 
sållningsprocess som detta utgör kan göra att man får ett skevt material men detta är tyvärr 
ofta nödvändigt pga. bl a tidsskäl (Holme & Krohn Solvang, 1991). Thyer (2001) menar att 
äldre litteratur bör exkluderas då det annars är risk att man får irrelevant information. En källa 
är ett historiskt dokument som speglar den kunskap som fanns vid dess tillskapande. Detta är 
av vikt att tänka på vid tolkningen av en viss källa (Holme & Krohn Solvang, 1991). 
Företrädelsevis har, i denna studie, litteratur och forskning används som är av senare datum, 
då det har funnits att tillgå. Ny litteratur tillkommer ständigt men den litteratur som använts 
har värderats som fortfarande giltig. Eftersökning av litteratur har skett vid Örebro 
Universitets bibliotek genom sökmotor Libris och Voyage. Databaser vilka använts för denna 
studie är: Google, LIBRIS, ELIN@Örebro. Sökningen har skett utifrån sökorden: 
barnperspektiv, anknytning, utvecklingsekologi, genusperspektiv, riskfaktorer, skyddsaspekt, 
livskvalitet och prognos, (child perspective, attachement, the ecology of human development, 
gender, factors of risk, protective factors, life quality and prognos). Referenslistor från 
forskningsöversikter har använts, framför allt vad gäller de av senare datum. Bedömning har 
sedan gjorts av vad som varit relevant för denna studie, avseende litteratur och forskning. 
Sökningar via internet har även skett på www.socialstyrelsen.se. för att därefter söka vidare 
utifrån denna studies problemområde. Litteraturrekommendation har även erhållits från 
kollegor och handledare. Nedan presenteras ett urval av den forskning och litteratur som 
refereras till i studien. 

I ämnet socialt arbete presenteras flera uppsatser som är hämtade ur två antologier; Socialt 
arbete – en grundbok (Meeuwisse m fl, 2000) och Perspektiv på sociala problem (Meeuwisse 
m fl, 2002). Lagerberg & Sundelins (2000) bok om Risk och prognos i socialt arbete med 
barn samt Handbook of preventive interventions for Children and Adolescents (Rapp-Paglicci 
m fl 2004) har varit betydelsefulla för detta arbete. Ur samtliga dessa böcker har uppsatser 
berörts som bl a innehåller begreppen barnperspektiv, risk, prognos, skyddsaspekter, genus. 
Forskning kring risk- och skyddsaspekter av Sattin (1996, 2002), Vinnerljung (2001), 
Sundelin Wahlsten (1991), Klefbeck & Ogden (1996), Gjaerum, B m fl (1999) refereras också 
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i dessa avsnitt. Flera författare har skrivit under temat barn som far illa, bl. a Killén (1999, 
2000), Hindberg (1999) och Egelund (1997, 2000). Denna litteratur refereras till under flera 
rubriker.  

För begreppet anknytning hänvisas framför allt till Bowlby (1969, 1994) samt till 
Utvecklingspsykologi – psykodynamisk teori i nya perspektiv (Havnesköld & Mothander, 
1995) och Winnicotts Barnet, familjen och omvärlden (1970b). Ett brittiskt forskarlag som 
har belyst vikten av att socialt arbete grundas på teorier kring anknytning (Howe m fl, 1999) 
refereras också till i studien. Sterns teorier presenteras i boken att bli sig själv (Brodin & 
Hylander, 1997). Vad gäller utvecklingsekologi refereras främst till Bronfenbrenners teorier 
om den ekologiska kartan (1977). Även senare forskning presenteras rörande 
utvecklingsekologi och socialt nätverk (Andersson 1982 och 1986, Svedhem, 1985). 

Flera forskare har lyft barnet i den sociala barnavården (Andersson, 1995, 1996, 2000, 
Egelund 1997, 2000). Vad gäller barn som informanter har Tiller (1988, 2000), Cederborg 
(2000), Kampman (1998) och Pramling (1989) problematiserat kring detta. Modeller för 
samtal med barn har beskrivits av Ovreeide (1995) och Hafstad & Ovreeide (2001). 

Genusperspektivet har belysts utifrån uppsatser, artiklar och forskning som belyser genus ur 
barnets perspektiv; Gens (2002), Hydén (2002) och Larsson-Sjöberg (2000). Även andra 
teorier om kön presenteras utifrån en uppsats av Månsson (2000). En färsk artikel från 
socialstyrelsen Jämställd socialtjänst – könsperspektiv på socialtjänsten (Socialstyrelsen, 
2004) ) är inkluderat i arbetet. Vad gäller diskussion om genusperspektiv i socialt arbete med 
barn refereras även till Gender and child protection (Scourfield, 2003). 

Litteratur kring begreppet livskvalitet är av något äldre datum; Jahoda (1958), Naess (1958) 
och Kampman (1985). Forskning kring livskvalitet för högriskbarns vuxenliv har genomförts 
av Hessle & Wåhlander (2000). En forskare som särskilt belyst barns livskvalitet är 
Lindström (1994). Flera olika sammanställningar från Socialstyrelsen som är adekvata för 
denna studie refereras till, t ex kring genusperspektiv, barn- och ungdomars hälsa samt 
socialtjänstens inre arbete. 

Litteratur som är direkt knutna till denna studies intresseområden och som kopplar ihop flera 
begrepp som relateras till i denna studie är Hessle och Wåhlanders ”Högriskbarn - livskarriär 
och livskvalitet hos vuxna” samt Howe m fl  ”Attachment theory, child maltreatment and 
family support, a practice and Assessment Model”. Båda böckerna ger en fördjupad bild av 
socialt arbete i praktiken. Hessle/Wåhlander kopplar begreppet livskvalitet till personer som 
betecknats ha varit högriskbarn i tidig ålder och Howe (m fl) problematiserar kring begreppen 
anknytning och socialt arbete och betonar vikten av att sammankoppla dessa båda begrepp i 
praktiken. En del äldre litteratur hänvisas till vad gäller begreppet livskvalitet pga. bristen på 
litteratur av senare datum. 

Val av metod och metodkritik 
En viktig uppgift för social forskning är att försöka ”bygga broar” mellan kunskap om 
samhället och kunskap om människan (Eliasson, 1987). I denna studie studeras 13 utredningar 
enligt SoL och LVU vilka föreslår beslut om placering utanför det egna hemmet. Det 
metodologiska tillvägagångssättet är en kvalitativ metod med dokumentanalys, studie av 
lagstiftning, utredningsmetodik och tidigare forskning inom denna studies problemområde. 
Varje utredning har avidentifierats och kodats i bokstäver. Det empiriska underlaget har 
förvarats på ett, ur sekretessynpunkt, tillfredsställande sätt. 

Dokumentanalys anses som en datainsamlingsmetod där tidigare utarbetade dokument 
används som underlag. Dokumenten är inte producerade och formulerade utifrån forskningens 
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syfte. Formen av insamlingsmetod som är baserad på dokument kan jämställas med en 
kvalitativ metod där intervjuer används i forskningssammanhang. Det skriftliga språket är en 
acceptabel informationskälla, där det handlar om att tolka innebörden och meningen av 
texten. Svagheterna med denna typ av insamlingsmetod är de begränsande 
uppföljningsmöjligheter som föreligger. Vid kvalitativa studier där respondenters svar 
används som underlag, i enkät- eller intervjuform, har forskaren möjlighet att gå tillbaka och 
klargöra de svar som erhållits (Johansson Lindfors, 1993). 

Dokument och källanalys i kvalitativa metoder kan användas i två bemärkelser. I en vidare 
bemärkelse används de skriftliga dokumenten i rapporten och dess analys för att besvara 
frågeställningarna, i den utsträckning att forskaren anser det nödvändigt. I en snävare 
bemärkelse är dokumentanalys en arbetsmetod där de skriftliga dokumenten får status som 
källor eller data för undersökningen. Värderade dokument som sjukhusjournaler och sociala 
utredningar som utgör beskrivningar av klienter och deras tillstånd/livssituation, kan innehålla 
mer eller mindre uttalade värderingar (Repstad, 1987). Författare till dokumenten lägger in 
egna perspektiv och värderingar rörande vad som är bra, vad som är dåligt, vad som går att 
göra, vad som presenteras m.m. Om dessa dokument används måste forskaren veta något om 
vilka tankesätt och utgångspunkter som t ex socionomer har när de skriver sina utredningar 
och vilka delar av verkligheten de fäster vikt tid. Nackdelen med data från personakter är att 
de inte beskriver hela den verkliga handläggningen. Aktdata avspeglar vad socialtjänsten 
känner till och bedömer som relevant att dokumentera (Sundell & Egelund, 2000). Speciellt 
svårt är att avgöra om all information som påverkat beslutet finns dokumenterat eller om viss 
information utelämnats. Dokumentationen i personakter beskriver endast vad handläggaren 
inom socialtjänsten känner till eller bedömer som relevant att dokumentera och presentera. 
För vissa typer av undersökningar kan personakter fungera som informationskälla (Sundell & 
Egelund, 2000). Akter har, trots sina brister, ett värde när forskningen har ett organisatoriskt 
perspektiv. En dokumentation som uppfyller byråkratiska krav är emellertid inte 
nödvändigtvis en dokumentation som belyser bredden i familjens situation eller uppfyller 
vetenskapliga kriterier. 

Litteraturstudier kan utgöra en teoretisk förstudie. De kan också vara ett verktyg för fortsatta 
studier, t ex undersökning av akter (Thyer, 2001). Litteraturstudier utgör i denna studie en 
viktig bas för aktgenomgången och analysförfarandet. En annan metod än aktgenomgång 
skulle ha varit intervju med olika respondenter, i detta fall barn mellan 9 och 12 år. Intervjuer 
innebär att ta ställning till etiska dilemman som t ex att starta processer hos respondenten som 
inte skulle kunna följas upp. (Holme & Krohn Solvang, 1991). En intervjusituation är en 
krävande process för båda parter. I detta fall skulle de intervjuade vara barn i relativt låg ålder 
och det skulle, utifrån etiska överväganden, vara svårgenomförbart för denna studie 

 

Urval 
I framställan (se bil. 2) klargjordes ansökan om att få ta del av de utredningar enligt SoL och 
LVU som socialförvaltningen har genomfört under perioden 1/1 2000 till 31/12 2002. Sociala 
utredningar vilka resulterat i ansökningar om placeringar utanför det egna hemmet är studiens 
utgångspunkt. Tidsramen syftar till att erhålla ett begränsat och hanterbart 
undersökningsområde utifrån studiens syfte och omfattning för att få en begränsning i 
undersökningsmaterialet samt att få fram ett hanterbart underlag utifrån denna studies 
omfattning. Ett visst naturligt urval påverkade urvalsprocessen då intresset har inriktats på 
utredningar som är beslutsunderlaget för en socialnämnds beslut. Huruvida de barn som 
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förekommer i studien idag är bosatta det egna hemmet eller utanför det egna hemmet ingår 
inte i studiens kunskapsområde.  

Urvalet av ålder har skett med utgångspunkt av att barnets ålder är av betydelse för dess 
perspektiv på sin tillvaro, sitt sätt att förmedla sina erfarenheter, tankar, upplevelser samt 
förmåga att reflektera över sin situation i mötet med socialtjänsten. Barn från ca 7 års ålder 
har en kognitiv förmåga som gör självreflektion möjlig. De kan uppfatta och tolka andras 
beteenden samt göra jämförelser, förstå skillnaden mellan inre känslor och yttre uttryck och 
föra orsaksresonemang (Rasmusson, 1994). 

Data i denna studie har sitt ursprung i utredningar som är till större delen subjektivt 
formulerade och nedtecknade av olika socialsekreterare, det är till viss del deras uppfattning 
som studeras, tolkas och analysera (Thyer, 2001). Kulturer som t ex organisationens riktlinjer, 
utredningsförfarande, gender och den ekonomiska situationen på just dessa arbetsplatser och 
kommuner har påverkat utredningarnas utförande och design. 

Tillvägagångssätt 
Utredningar med förslag till åtgärd enligt SOL och LVU under tiden 1/1 2000 till 30/12 2002 
rörande barn mellan 7 och 12 år i två mellansvenska kommuner har studerats och analyserats. 
Utredningarna har, på ett systematiskt sätt, studerats utifrån studiens frågeställningar. Barnen i 
utredningarna presenteras kortfattat var för sig och är kodade i bokstäverna a-m. Uppgifterna 
om riskfaktorer har delats in i tre kategorier; individ-, föräldra- och familjeperspektivet 
(Lagerberg & Sundelin 2000). Vad gäller uppgifterna om skyddsfaktorerna har de indelats i 
motsvarande kategorier; individ- familj- och nätverksperspektivet (Klefbeck & Ogden, 1996). 
Livskvalitetsbegreppet har indelats i Den Personliga sfären den Interpersonella sfären och den 
Yttre sfären enligt Lindström (1994). Uppgifterna presenteras i citat utifrån utredningarna och 
i tabellform.  

Bearbetning och analysförfarande 
För att tolka källor krävs att man sätter in den i det tidssammanhang och i den sociala kontext 
där de blev till. Ursprung och upphov till dokumenten är en förutsättning för tolkning, då man 
har i uppdrag att analysera källan samt vad upphovsmannen vill säga med den (Holme & 
Krohn Solvang, 1991). Det som man personligen uppfattar är iakttagelser som innehåller stora 
delar av tolkningar vilka bl. a bygger på egna erfarenheter och kunskaper. Medvetenhet om att 
det nästan är ofrånkomligt att tolka det som handläggare ser och hör utgör en vikt i det 
formulerade dokumentet då tolkningar och hur innehållet i texten formuleras, kan leda in på 
fel spår (Thurén, 1986). 

Textanalys kan delas in i två huvudgrupper; helhetsanalys och delanalys. Helhetsanalys 
innebär att man ser till helheten i den insamlade informationen. Vissa teman och 
problemområden berörs medan annat lämnas utan åtgärd. Delanalysen förutsätter att texten 
kan delas upp i olika kategorier och redovisas i tabellform, dvs. beräknas (Holme & Krohn 
Solvang, 1991). Analysen i denna studie har huvudsakligen genomförts enligt helhetsanalys. 
Helhetsanalys kan delas upp i tre faser; val av problemområde, formulering av 
frågeställningar samt systematisk analys av texten utifrån frågeställningarna (Holme & Krohn 
Solvang, 1991). Vid genomläsningen av denna studies utredningsmaterial har de olika 
temaorådena utkristalliserat sig; risk, skydd, livskvalitet och prognos. Frågeställningarna har 
sedan ställts mot materialet utifrån dessa teman. Slutligen har analysen skett utifrån 
temaområdena och summerats. Utredningsmaterialet har bearbetats utifrån studiens teman; 
riskfaktorer, skyddsfaktorer samt livskvalitet. Frågor som har ställts till materialet är: Har 
barnets egen uppfattning om sin situation givits utrymme (upplevelsekriterier)? Vad har 
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dokumenterats avseende riskfaktorer för barnet, skyddsaspekter och livskvalitet 
(naturalistiska kriterier)? Finns det könsspecifika skillnader? I analysen diskuteras 
förekomsten av dessa begrepp samt hur de har använts i prognosbedömnningen och val av 
påföljd.  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Studiens reliabilitet behandlar om studien har utförts på ett tillförlitligt sätt. Andra forskare 
skall komma fram till samma resultat (Holme & Krohn Solvang, 1991,  Thyer, 2001). 
Centrala delar i urval av litteratur har varit utifrån aktuella teman, kategoriseringar och 
avgränsningar. Analysförfarandet har i denna studie kategoriserats och kodats för att höja 
reliabiliteten. Valet av litteratur utifrån olika teman kommer igen i analysförfarandet, där 
samma teman har använts. 

En studies validitet innefattar det faktum att studien mäter vad som avses att mäta och kan 
betyda och beskrivas som studiens giltighet eller trovärdighet. Två typer av validitet beskrivs; 
extern och intern validitet. Den externa validiteten innefattar samstämmigheten mellan urval 
av det material forskaren väljer att presentera och helheten (Thyer, 2001). Denna studie avser 
att studera hur handläggare på socialtjänsten ser på begreppen risk- och skyddsfaktorer samt 
livskvalitet i utredningar som rör barn, utifrån barnets perspektiv samt hur dessa faktorer 
vävts in i förslag till åtgärd. Utredningarna har alltså genomlysts utifrån dessa kategorier 
vilket även visar sig i valet av litteratur. Den interna validiteten innebär att studiens material 
är realistiskt utifrån det den avser att mäta. I denna studie har kunskap inhämtats från 
litteratur, forskning och artiklar både av nationellt och internationellt ursprung kring de 
begrepp som avses i studien. Studiens empiri utgår från 13 utredningar. Studien gör inte 
anspråk på att ge någon statistisk generaliserbar kunskap. Studiens teoretiska ansats har 
använts som utgångspunkt vid analys och tolkning av det empiriska materialet.  

Förförståelse 
Vår förförståelse grundar sig på socialt arbete inom olika sektorer, fn handläggning inom 
socialtjänst samt stödteamsarbete inom förskola och skola. På olika sätt kommer vi i vårt 
dagliga arbete kontakt med anmälningar och utredningsförfarande kring barn som far illa. Vår 
erfarenhet är att arbetsbelastningen på socialkontor ofta är stor, att det är brist på tid och att 
socialsekreterare upplever stress. Socialsekreterare har ofta svårt att få tiden att räcka till för 
förberedelse inför utredningar och intentionen att koppla samman forskning och praktik är 
ofta svår att efterleva inom det dagliga sociala arbetet.  

Metoddiskussion och etiska överväganden 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR, 1999) utarbetar forskningsetiska 
principer i humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Principerna verkar som riktlinjer för 
etikkommitténs granskning av forskningsprojekt inom ämnesområdet för humaniora och 
samhällsvetenskap samt skall vägleda den enskilde forskaren vid planering av projekt. 
Individskyddskrav inom forskningen delas upp i fyra huvudkrav, vilka presenteras och 
relateras till denna studie. 1) Informationskravet; de individer som berörs av forskningen dvs. 
uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare ska informeras om forskningsuppgiftens syfte 
samt på vilket på vilket sätt de är inslag i undersökningen och på vilket sätt undersökningen 
kan påverka dem för att de ska kunna ta ställning till villighet att deltaga. Informationen kan 
innefatta namn på forskaren, studiens syfte, beskrivning av hur undersökningen går till och 
planera att genomföras. Beroende på huruvida undersökningsdeltagarnas medverkan är aktiv 
eller passiv delar HSFR utskiljes tre typer av undersökningar. Utifrån valet av 
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undersökningsmaterial har i vår studie valt att undersökningsdeltagarna inte medverkar aktivt 
och uppgifter om dem vilka är av intresse utifrån denna studie syfte har hämtats från redan 
existerande myndighetsregister. Denna studie anses uppfylla informationskravet utifrån att 
undersökningsdeltagarna inte medverkat aktivt. Socialnämnden i X kommun har informerats 
och erhållit skriftlig framställan att få ta del av sociala utredningar, studiens syfte och 
tillvägagångssätt har presenterats.  

2) Samtyckeskravet; deltagaren i undersökningen har rätt att själva bestämma över om de vill 
medverka eller ej, forskaren bör inhämta undersökningsdeltagarens och uppgiftslämnarens 
samtycke. Regeln är beroende av undersökningens karaktär. I undersökningar där deltagarna 
medverkar aktivt skall alltid samtycke inhämtas. I undersökningar där deltagarna medverkar 
passivt, som i denna studie, och uppgifter om deltagarna tas från redan existerande 
myndighetsregister och information inte lämnats behöver samtycke ej efterfrågas. I denna 
studie har samtycke inhämtas från socialnämnd i X kommun. 

3) Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i undersökningen ska ges största 
konfidentialitet och förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan ta del av detta material. Samtliga 
i forskningsprojektet som handhar etiskt känsliga uppgifter utifrån materialet bör underteckna 
en förbindelse om tystnadsplikt. Samtliga uppgifter om identifierbara personer skall 
antecknas, lagras och avrapporteras så att inga enskilda kan identifieras av utomstående. I vår 
studie har de sociala utredningarna avidentifierats innan dessa har lämnat socialförvaltningen 
i X kommun. De sociala utredningarna har kodats och dessa koder och utredningarna har 
förvarats separat. Kommunens namn har avidentifierats, tillika de sociala utredningar och 
enskildas förhållanden. Nyttjandekravet innefattar att insamlade uppgifter om enskilda 
personer endast får användas inom ändamålet forskning.  

Projekt i Socialstyrelsens regi 
Mot bakgrund av att flera barn i Sverige avled pga. misshandel i hemmet i början av 1990-
talet, väcktes debatten om samhällets ansvar och de brister som fanns för att skydda barn som 
befann sig i utsatta miljöer. Händelserna gavs stor uppmärksamhet och inledde en diskussion 
om vad som behövdes förändras och förbättras i den sociala barnavården. Flera projekt har 
utformats i socialstyrelsens regi för att höja kompetensen och utveckla ett barnperspektiv i 
arbetet med utsatta barn. Socialstyrelsen menar att kompetens byggs upp av utbildning, 
forskning och praktik och har således byggt upp sina projekt utifrån dessa tre aspekter. 

På regeringens initiativ genomfördes studien Barn i fokus. Den påbörjades 1991 och 
utmynnade i en slutrapport 1996 med samma namn. Socialstyrelsens uppdrag var att utarbeta 
ett åtgärdsprogram som skulle verka kompetenshöjande och samtidigt utveckla ett 
barnperspektiv i det sociala arbetet. Projektet var främst riktat till individ- och familjeomsorg 
inom socialtjänsten men verkade även på andra samhälleliga arenor som t ex barn- och 
ungdomspsykiatrin samt mödra- och barnhälsovården. Barn i fokus - projektet påvisade bland 
mycket annat att barnen ofta är osynliga i det sociala utredningsarbetet. Vid granskning av 
barnavårdsutredningar har socialstyrelsen funnit att det inte finns redovisat om 
socialsekreteraren har talat med barnet eller om barn och socialsekreterare överhuvudtaget har 
träffats. Vikten av att utarbeta särskilda metoder för detta ändamål betonas i rapporten liksom 
att socialsekreteraren som genomför utredningen behöver specifik kunskap om samtal med 
barn (SoS-rapport 1996:19). 

 Det har under de senaste åren riktats kritik mot utredningar avseende barn som far illa pga. 
dess bristande kvalitet och rättsäkerhet för den enskilde individen. En studie, 
Barnavårdsutredningar i sex kommuner - en vinjettstudie, visar att det förekommer skillnader 
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mellan olika kommuner men också mellan olika utredare inom samma verksamhet. Barn och 
familjer behandlas olika beroende på var de bor och vilken socialarbetare de möter. Viktiga 
frågor blir därför hur dessa barn och familjer kan få en behandling som bedöms likvärdig och 
rättssäker. Dessa barn och familjer bör få möjlighet att föra sin talan för att kunna påverka 
skeendet i utredningen (Egelund, 2000). 

Kartläggningar på riksnivå har visat att det finns brister i den svenska familjehemsvården som 
är av allvarlig karaktär. Bristerna handlar framför allt om att socialsekreterarna sällan pratar 
med barnen under en placering och att det ofta saknas planering för barnet i familjehemmet. 
Dartington – projektet utmynnade i ett omfattande intervjuformulär, som byggde på engelska 
”Looking After Children System” (LACS) - ett planerings- och uppföljningssystem för barn i 
samhällsvård. Framväxten av LACS i England var resultatet av ett liknande projekt som 
tidigare genomförts där. Utgångspunkten till projekten var att socialtjänsten måste kunna 
påvisa att samhällets vård är bättre än den vård som barnet får i sin ursprungsfamilj. LACS 
har inneburit en serie praktiska verktyg som socialarbetarna kan använda sig av för att 
tillförsäkra att barnen och ungdomarna får rätt insatser som är avpassade efter deras 
utvecklingsnivå. LACS är ett frågeformulär som bygger på samtal mellan barnet och 
socialarbetaren. Projektet drevs av fyra kommuner i Sverige. Socialsekreterarnas såg 
frågeformuläret som ett bra hjälpmedel för att få fram viktig information av barnen som man 
inte fått tidigare angående t ex upplevda problem inom olika områden som barnen hade. 
Svårigheter fanns dock att bedöma barnens svar och att hjälpa dem tillrätta med de problem 
de lyfte fram. Socialstyrelsen diskuterar, utifrån detta, socialsekreterarnas bristande vana att 
kommunicera med barn och att lyfta fram deras behov. Ett år senare hade användandet av 
materialet minskat på grund av materialets omfattning men även för att socialsekreterare hade 
svårigheter med att följa upp och ta hand om den information som barnintervjuerna gav (SoS-
rapport, 2000:2). Studier av barnavårdsutredningar i England har visat att majoriteten av 
anmälningar avslutades med utredning utan insatser, identifierade problem dokumenterades 
inte systematiskt, otillräcklig hänsyn togs till barnen; vad de säger, hur de uppträder etc. samt 
att socialarbetarna saknade kunskaper om hur föräldrarnas problem påverkade barnen. I 
England ledde kritiken till att Department of Health tog fram ett nytt system för 
barnavårdsutredningar. Detta system är sammanlänkat med det gamla LACS till The 
Integrated Children System (a.a.). 

Enligt ett regeringsuppdrag 1999, utformade socialstyrelsen ett uppdrag i samverkan med 
berörda intressenter, ett förslag till program för nationellt stöd till kunskapsutveckling inom 
socialtjänsten.  I uppdraget betonas behovet av att i ökad utsträckning kunna värdera effekter 
och resultat av socialtjänstens verksamhet för den enskilde individen. Vidare anses att det 
krävs ett brett och samordnat arbete mellan socialtjänstens huvudaktörer, dvs. utbildning, 
forskning och praktik. Syftet med uppdraget var att skapa en struktur för systematisk 
kunskapsuppbyggnad och effektiv informationsspridning så att socialtjänstens insatser i större 
utsträckning kan baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. I uppdraget betonas vikten av 
empirisk forskning och att verksamheter inom socialtjänsten byggs upp på så sätt att de kan 
utvärderas och att resultaten kan generaliseras. Socialstyrelsens slutrapport visar att 
socialtjänsten saknar forskningstraditioner och rutiner för att på ett systematiskt sätt granska 
det som görs inom det sociala arbetet. Det finns idag kunskap om resurser och orsaker till 
sociala problem på samhällsnivå, men inte tillräckligt om kvaliteten på, och effekten av, 
insatserna för socialtjänstens brukare. Det behövs en vetenskaplig och evidensbaserad 
kunskap om vilka krav och förväntningar som kan ställas på det sociala arbetet och också om 
vilka möjligheter som finns. Det sociala arbetet verkar i ett spänningsfält mellan politik, 
profession och brukarinflytande. Det är viktigt att tydliggöra det politiska uppdraget, 
professionens ansvar samt den enskildes ställning och inflytande (SoS- rapport 2000:12). 
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Ett nu pågående projekt i Socialstyrelsens regi är BBIC - Barns behov i centrum. BBIC är 
inspirerat av det engelska systemet The Integrated Children System. Bärande principer i 
BBIC är; barnet i centrum, förankring i kunskaper om barns utveckling, 
utvecklingspsykologiskt synsätt, strävan efter lika möjligheter för alla barn, samarbete med 
barn och deras familjer samt identifiering av resurser och svårigheter. Utredning ska ses som 
en fortlöpande process och inte som en engångsföreteelse. Det sociala arbetet ska vara 
grundat på vetenskap och erfarenhet som ska prägla och genomsyra socialtjänstens arbete. 
Syftet med projektet är att stärka barnens ställning i den sociala barnavården, vilket också står 
i överstämmelse med FN:s barnkonvention. Barnens grundläggande behov ska vara 
utgångspunkten i allt socialt arbete och barnens behov ska fångas upp i sju behovsområden: 
hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling, identitet, familj och sociala 
relationer, socialt uppträdande och att klara sig själv. Dessa behovsområden sammanfaller 
med dem som finns i Dartington-projektet. Barnens behov sätts i relation till föräldrars 
förmåga och den omgivande miljön. Socialstyrelsen menar att uppföljningen av insatser för 
unga ska förbättras. Den övergripande frågan som uppföljningen ska besvara för barn som är 
placerade i familjehem är: klarar samhället av att ge barnet samma vård som det kan förväntas 
av föräldrar när barnen bor hemma? Målet med BBIC är att utveckla ett enhetligt system för 
dokumentation och uppföljning som alla kommuner i landet ska få tillgång till. Projektet 
beräknas vara utvärderat och möjligt att spridas till Sveriges kommuner år 2004/2005 
(Rasmusson m fl, 2004). 

Barnperspektiv 

Barnets synvinkel 
Barnperspektiv kan ur en aspekt vara att se med barns ögon men även att vuxna ser barnet, att 
man har barnet i synvinkeln. Barnperspektiv handlar konkret om hur världen ser ut ur barnets 
synvinkel - vad de ser, hör, upplever och känner (Tiller, 1988). Inom socialtjänsten används 
begreppet utifrån båda perspektiven. Vad som är bäst för barnet bör beaktas utifrån en vuxens 
persons perspektiv, kunskaper och erfarenheter. Barnperspektivet behöver således inte stå i 
motsättning till vuxenperspektivet. Socialtjänsten kan inte betrakta barnet som frikopplat från 
sina föräldrar när insatser planeras och genomförs. Socialsekreterarens egna kulturella och 
personliga förutsättningarna är utslagsgivande för vilket perspektiv som väljs. Ålder, kön, 
social klass och andra variabler inverkar på barns upplevelser av livet och världen runt 
omkring sig. Att se barnet ur barnets egen synvinkel är att försöka att ta reda på hur barnet 
uppfattar och upplever sig själva och sin relation till andra, sin omgivning och olika 
förhållanden. Barnet kan beaktas som sakkunniga informanter om sin egen situation. Barnet 
som medforskare bör till övervägande del anses vara en tillgång i socialsekreterarens 
utredningsarbete (Andersson, 1995). 

Barnens position i det praktiska sociala arbetet konkurrerar med andra intressefält som agerar 
på den sociala arenan när socialtjänsten möter familjen. Intressenterna kan identifieras som 
mamma och pappa. Lagstiftaren reglerar socialtjänstens uppgift och den enskilde 
handläggarens uppgifter att agera på ovan arena. Ett visst spänningsfält uppstår mellan ett 
stödjande kontra ett kontrollerande förhållningssätt med efterföljande insatser, för den 
enskilde socialsekreteraren. Föräldrar ansöker om stödinsatser som prövas och föräldrarnas 
föräldraförmåga granskas. De sociala utredningarna fokuserar på föräldrarnas brister och 
tillkortakommanden. En mer objektiv bedömning av både tillgång och tillkortakommanden 
har enligt forskning efterfrågats samt att barnen får komma till uttryck (Egelund, 1997, 
Andersson, 1995). Vuxnas makt sker genom att föräldrar dominerar barns personliga och 
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sociala liv och är inbyggda initiativverkare i omsorgsverksamhet och i disciplinär verksamhet. 
Begrepp som ansvar och kontroll, vilka i sig innehåller makt, kan även uttryckas och 
omskrivas som omsorg och regler som blir till skydd (Andersson, 2000). Två 
barnavårdsärenden, som har belysts i vinjettform för socialarbetare i länderna Danmark, 
Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA (Texas), visade bl. a att barnets synlighet varierar 
mellan länderna. I de fall barnet synliggörs så tas hänsyn till barnets ålder. I de fall barnet var 
äldre efterfrågades barnets uppfattning. De yngre barnen var det mycket få som ansåg sig 
behöva tala med eller träffa som en del av utredningen. Författarna för forskningsrapporten 
visar att “trots internationella överenskommelser om barns rätt att komma till tals och 
betraktas som fullvärdiga medborgare har de inte blivit fullt ut synliggjorda och fått göra sin 
röst hörd, särskilt inte de små barnen” (Soydan, 2005:43). Vad som verkligen fungerar i 
barnavårdsärenden i olika länder är frågan som kan besvaras med hjälp av studier av hur 
effektiva olika insatser är. För att kunna genomföra en sådan studie behövs en gemensam 
terminologi med definierade insatser och förväntade resultat. Författarna konstaterar att i 
avvaktan på ovan studier så får socialarbetarna förlita sig till sin egen förmåga att fatta rätt 
beslut utifrån sin egen erfarenhet (a.a.). 

Barn som informanter 
Barnombudsmannens (BO) uppgift är att företräda barn på nationell nivå och bevaka barnens 
rättigheter samt även att Förenta nationernas (FN) konventionen om barns rättigheter 
implementeras i kommunala verksamheter. Detta bl. a. med avsikt att öka utrymmet för att 
barn ska komma till tals över sin egen situation eller betraktas som sakkunniga över den. Att 
ge barnet utrymme för det och att ge deras uppfattning och upplevelse av sin här och nu 
situation och levnadsvillkor värde, är ett led i att ge barnet mer makt i och över sin egen 
situation. Barn har, från 15 års ålder, rätt att föra talan över sin situation. I praktiken är detta 
svårgenomförbart. Barn är beroende av att socialtjänsten tillgodoser deras rättigheter och 
företräder dem. Barnen har ingen skyldighet att föra sin talan. De kan ibland behöva befrias 
från makt och ansvar (Socialstyrelsen, 2004).  

Adekvat behandling av barn är beroende av barnet som informant om och upplevelsen av sin 
situation (SOU 1997:116). Den rättsliga ställningen, vilken regleras genom 
Barnkonventionens artikel om barnets rätt att uttrycka sina åsikter, innebär en rätt för de 
personer som ansvarar för barnet att ge uttryck för dess uppfattning. Här är den vuxnes 
förmåga att förstå och tolka barnets situation avgörande för om ett budskap är förståeligt eller 
ej.  

Forskning gällande barn och barns situation har utvecklats de senaste åren. Intresset har 
riktats mot att försöka att se och förstå barn som sociala aktörer och informanter om sin egen 
situation (Tiller, 1988, Prout, 1998). Barndomen bör ses utifrån det inneboende värde den har 
för barnet självt – här och nu. Barnets levnadsförhållanden bör sättas in i välfärdsforskningen 
med fokus på begreppet livsvillkor, dvs. att barndomen i sig är viktig  (Näsman, 1995). Det 
föreligger skillnader mellan barns och vuxnas sociala världar, tillika finns det skillnader 
mellan barns olika sociala världar. Betingelser som påverkar detta är kulturella, exempelvis 
ålder, sociala miljöer, olika etniska tillhörigheter samt genus påverkar barnets livsvillkor.  

Socialtjänstens representanter möter barn och föräldrar. Mötet innehåller bl a olika perspektiv 
och motstridiga intressen kan förekomma. Även i en familj som är resurssvag förekommer en 
hierarkisk ordning där föräldrarna kan betraktas som starkare i jämförelse med barnet, som är 
den svagare parten. Socialtjänstens uppgift är att underlätta föräldrarnas möjlighet och 
förmåga att tillgodose barnets behov, men även att ibland ta över föräldrarnas omsorgsansvar. 
Barnets möjlighet till delaktighet påverkas av de maktrelationer som finns inom familjen. 
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Socialtjänsten ska ge sin bedömning och ta beslut vilka är balanserade på föräldrars och barns 
intressen och behandla dessa båda som subjekt med eget handlingsutrymme, och objekt med 
inflytande från omvärlden. Att ta reda på hur det enskilda barnet upplever sina levnadsvillkor 
är ett led i att utöva makt och ta ansvar för barnets framtida livssituation (Egelund, 1997). 

Att lyssna på barn och barns berättelser i ett utredningsskede, är en relativt ny företeelse. 
Forskningen har skett parallellt med att samhället har uppmärksammat barns utsatthet och att 
barn utsätts för övergrepp. Det har länge saknats kunskap om hur man lyssnar på barn och får 
barnets historia utan att som vuxen och utredare, påverka den. Flera forskare menar att barn 
tar saker för givet i intervjusituationer. Barnet svarar utifrån hur de uppfattat frågan, 
problemet, situationen etc. De tolkar frågorna utifrån rimligheten. Om man vill ta reda på 
vilka barnens tankar är måste man försöka gå in i barnets värld och se rimligheten i det barnet 
säger utifrån dess vardag (Pramling, 1989). Flera forskare vittnar om att utredare i alltför liten 
utsträckning använder öppna frågor i samtal med barnen. Mötet med barnet bör ha sin 
utgångspunkt i utvecklingspsykologiska och kommunikationsteoretiska perspektiv (Lindh-
Munther, 1989, Cederborg, 2000). Forskning visar att på vilket sätt barnen intervjuas har 
avgörande betydelse för den berättelse man får fram. Det har också visat sig att många 
utredare inte har rätt intervjumetodik, t ex är frågorna inte avpassade utifrån barnets 
utvecklingsnivå och frågorna är också ledande och suggestiva (Cederborg 2005). Studier visar 
att även små barn kan återge vad som hänt om de intervjuas på rätt sätt. Från fyra års ålder 
kan barn återge situationer som de har varit med om. Även begreppen lögn och sanning kan 
barn förstå från denna ålder. Förståelsen är beroende av hur frågorna ställs och vilket ämne 
det handlar om. Från sex års ålder kan barn ha en liknande förmåga som vuxna att skilja 
mellan fantasier och riktiga erfarenheter. När barn har berättat om övergrepp så förekommer 
sällan fantasier. Polisanmälda ärenden mot barn vad gäller sexuella övergrepp och misshandel 
läggs till största delen ner i brist på bevis. Barn som inte får sina ärenden prövade på juridisk 
väg behöver synliggöras extra mycket i de sociala utredningar som rör dem. Risken är annars 
att de inte får det skydd de behöver (Cederborg, 2005). 

Barns relationer 

Anknytning 
Anknytningsteori är en teori som omfattar en persons hela utveckling. Den beskriver 
relationer mellan det uppväxande barnet och dennes sociala omgivning, mellan det späda 
barnet och omsorgsgivaren, mellan barn och deras familjer och mellan individer och andra 
människor (Howe m fl, 1999). D.W. Winnicott menade att det späda barnet endast existerar i 
förhållande till modern. Barnet kan inte själv bestämma sin egen utveckling då det inte kan 
uppleva en gräns mellan sig själv och modern. Numera ses den relationen som ömsesidig, 
dvs. barnet fångar också moderns uppmärksamhet vilket bidrar till moderns vilja att ge barnet 
omsorg. Begreppet anknytning definierades av John Bowlby (1969). Han menade att 
spädbarnet med sitt beteende visar vilja till kommunikation med sin vårdgivare. Han menade 
också att spädbarnet visar hur det upplever sig självt och sin omgivning. Det som var speciellt 
med hans teorier var att han betonade att anknytningsprocessen var ett biologiskt fenomen, en 
förutsättning för trygghet. Processen startar hos barnet för att skapa fysisk närhet för barnet 
om det uppfattar hot eller fara. Anknytningens ändamål är att göra det lättare för barnet att 
utforska världen under rimliga förhållanden. Barnet föds med en genetisk grundad 
förprogrammering som hjälper henne eller honom att under sitt första levnadsår knyta an 
känslomässigt till en eller ett par vårdare. Exempel på anknytningsbeteende är barnets 
ögonkontakt, gråt eller leende. Detta är signaler för omsorgsgivaren att barnet behöver närhet 



     18 

och beskydd. En konsekvens av anknytningen är att barnet inte kan göra på annat sätt än 
knyta an. Det kan liknas vid prägling hos djur och den sker automatiskt. Begreppet bindning 
(bonding) beskriver moderns primära känslor och beteenden gentemot barnet medan 
anknytning (attachment) innefattar barnets beteende och relation till modern. Senare 
forskning har visat att barnet kan ha flera anknytningspersoner. Det tycks som om barnet först 
söker sig till den person som är närmast men sedan klarar av att ha flera betydelsefulla 
personer runt omkring sig i en hierarkisk ordning. Numera betonas också vikten av barnets 
egna individuella bidrag till utvecklingsprocessen. Relationen är ömsesidig, dvs. barnet fångar 
också moderns uppmärksamhet vilket bidrar till moderns vilja att ge barnet omsorg. Under 
1960-talet skedde en stor förändring i synen på spädbarnets kompetens. Den 
naturvetenskapligt inriktade spädbarnsforskningen hävdade att barnet hade medfödd förmåga 
att använda sina sinnen i olika situationer (Bowlby, 1969, Havnesköld & Risholm Mothander, 
1995, Howe m fl, 1999,  Lindén, 2002, Winnicott, 1970b)). Brister i anknytning kan visa sig i 
form av avvikande vikt- och längdutveckling, mat- och sömnproblem, dålig ögonkontakt och 
utvecklingsförsening. Det kan också vara så att barnets mimik är stel och musklerna spända. 
Barnet kan också reagera med depression (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004).  

Anknytningsteorin visar alltså att barnet inte kan låta bli att knyta an. Detta oavsett om 
omsorgsgivaren är lämplig eller inte. Det faktum att barnet har knutit an säger inget om 
vårdarens lämplighet. Anknytningsprocessen är däremot beroende av att vårdaren är fysiskt 
närvarande under barnets första levnadsår. Det kan vara så att fysisk misshandel av barnet kan 
stärka anknytningen på så sätt att barnet mycket aktivt söker sig till föräldern. I takt med den 
kognitiva utvecklingen, utvecklar barnet inre arbetsmodeller, dvs. föreställningar om sig själv 
och sin relation till de viktigaste personerna i barnets närhet. Om relationerna är positiva 
innebär det att barnet kan utstå vissa negativa erfarenheter. Dessa erfarenheter kan tas upp i 
arbetsmodellen som kontinuerligt uppdateras. Svårigheterna uppkommer om relationerna är 
negativa. Barnets behov av en förälder som skyddar mot akut fara tvingar barnet att bortse 
från de negativa upplevelserna. På kort sikt kan barnet bibehålla en positiv bild av föräldern. 
På längre sikt blir detta förödande eftersom arbetsmodellen blir en falsk bild av verkligheten 
(Lindén, 2002, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004). 

Utvecklingsekologi 
Det utvecklingsekologiska perspektivet kan ses som ett systemteoretiskt balansperspektiv 
byggt på teorier om barns utveckling (utvecklingspsykologi), miljöns beteendereglerande 
funktion (ekologisk psykologi) och åtgärds- och behandlingsprocesser (beteendepsykologi 
och ekologiskt systemarbetsmodell). Det ekologiska perspektivet avseende barns utveckling 
kan ses som en progressiv, ömsesidig anpassning mellan människan i utveckling och den 
föränderliga miljö som omger henne. Processen kan betraktas som en pågående utveckling 
under hela livet, påverkad av relationer inom och mellan både närmiljöer och större sociala 
sammanhang. Relationer i och mellan de olika miljöuppsättningarna påverkar 
utvecklingsprocessen. Utvecklingsekologi ska ses som en beskrivning av samhälleliga och 
sociala sammanhang och kan var ett verktyg för en djupare förståelse av samspel mellan barn, 
familj och samhälle men även ett medel för upptäckt av nya relationer mellan individer, 
grupper och sociala inrättningar. Barnet är en social varelse, som tidigt är ”biologiskt 
programmerad” till att samspela med andra och vara i grupp. Barnet visar behov av direkt 
närhet. Attachment teorin framhåller barnets behov av närhet som en biologisk företeelse. 
Samspel och relationer i familjen gynnar barnets sociala utveckling (se föregående avsnitt) 
(Svedhem, 1985, Bowlby, 1969, Havnesköld & Risholm-Mothander, 1995). Barnets 
livssituation innebär att barnet påverkas av och i den miljö vilken omger det och miljön 
påverkar barnets handlade. Barnet interagerar i sitt sociala sammanhang (Ovreeide, 1995 
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Hafstad & Ovreeide, 2001). Bronfenbrenners (1977) teori om utvecklingsekologin förklarar 
hur individers omgivningar påverkar deras handlande. Teorin beskriver framför allt hur barn 
påverkas av sin omgivning. Sårbarhetshypotesen belyser hur den sociala omgivningen kan 
tänkas inverka på individens hälsa. Hypotesen ger möjlighet att diskutera hur psykosociala, 
genetiska och utvecklingspsykologiska aspekter skulle kunna innebära att ett barns tidigare 
erfarenheter och invanda reaktionsmönster grundlägger barnets senare sätt att tolka, förstå och 
anpassa sig till yttre stimuli och därigenom inverka på barnets sätt att reagera på sociala 
förändringar (Svedhem, 1985). 

Barnets ekologi 
Den ekologiska kartan är uppbyggd av fyra strukturer på olika avstånd från individen. Mikro- 
och mesosystemet, omfattar individens närmiljö och dess omedelbara omgivning. Exo- och 
makrosystemet belyser miljösystemet och överordnade mönster i kultur och subkulturer 
(Bronfenbrenner, 1977). Varje lägre struktur är innesluten i den högre. Bronfenbrenner 
förespråkar det ekologiska experimentet i vilken förståelse förutsätter iakttagelse och 
förändring. När ett system rubbas förändras sceneriet och samspelet mellan individ och miljö 
kan förstås på ett nytt sätt. I denna studie behandlas endast mikro- och mesosystemet. 

Mikrosystemet innefattar individen och hans/hennes omedelbara omgivning inklusive de 
ömsesidiga relationer som förekommer där. Utmärkande för scenariot är dess närhet och 
omedelbarhet i miljöer med karaktäristiska fysiska egenskaper, där individen agerar i en 
specifik roll och under bestämda tidsperioder, som t ex rum, tid, aktiviteter, deltagare och roll. 
Det är den primärmiljö som barnet utvecklas i, där de gör sina erfarenheter och skapar sin 
verklighet, vilken kallas en kognitiv realitetskonstruktion. Mikrosystemet är ett mönster som 
barnet är en del av och upplever, som är konstruerat av barnet och formar barnet. 
Mikrosystemet ändras genom inre och yttre påverkan, på samma sätt som individerna i det. 
Riskfaktorer och utvecklingsmöjligheter som systemet innehåller benämns som kvalitativa 
kännetecken som t ex mikrosystemets storlek, hur det balanserar i förhållande till barnet och 
om det har en positiv eller negativ grundton.  

I och med att barnet växer har det behov av kontakt med olika individer men vid varje 
utvecklingsstadium har det antagligen ett optimalt antal kontakter som barnet kan hantera. I 
en socialt isolerad familj kan barnet ha för få personer att förhålla sig till. Situationen kan 
också vara den omvända med för många kontakter för barnet. Kvaliteten i kontakterna och 
barnets förmåga att knyta kontakter är av betydelse. Barnet har behov av gradvis utvidgning 
av det sociala kontaktnätet och att kontakterna bör präglas av kontinuitet. Ett utvidgat nätverk 
med kontaktytor och deltagare i primärmiljö leder till ökade möjligheter att utveckla flera 
varaktiga ömsesidiga relationer vilka stimulerar fortsatt utveckling. Hemmets emotionella 
klimat är en kvalitetsfaktor, vilket inkluderar varaktiga, ömsesidiga och varierande relationer. 
Barnet ges möjlighet att t ex lära sig olika saker, leka, ge och ta emot kärlek. Balans i 
familjsystemet betingas av ömsesidighet i relationer. Optimal utvecklingsmiljö beskrivs som 
emotionellt bekräftande och intellektuellt utmanande. Balansförhållandet måste bedömas i 
förhållande till den enskilda deltagarens intresse. Balanssystemet rubbas till barnets nackdel 
om en av föräldrarna kontrollerar och dominerar familjen. Manipulation genom t ex hot och 
våld samt spel på skuldkänslor är exempel på detta. Systemet i obalans lämnar lite utrymme 
till förhandlingslösningar och ömsesidighet. Även en alltför tillåtande primärmiljö ger barn 
mindre goda utvecklingsbetingelser. Flera exempel på primärmiljö som inte ger optimala 
utvecklingsmöjligheter för barn är; föräldrar som inte reagerar på barnets initiativ och 
kontaktförsök, som samspelar dåligt med sina barn, som förbiser och försummar dem samt 
föräldrar som inte ser det positiva beteendet hos barnet och som lägger större vikt vid det de 
inte tycker om. Detta bidrar inte till att befrämja barnets utveckling. 
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Den utvecklingsbefrämjande potentialen i ett visst mikrosystem hänger samman med i vilken 
utsträckning barn kan delta i allt mer komplexa meningsfulla aktiviteter och mönster av 
socialt umgänge och vidare etablera primära dyadiska relationer till andra (Bronfenbrenner, 
1977). Varje individ upplever omvärlden på sitt eget sätt och sann objektivitet saknas därför. 
Det kan vara bra för barn att ha tillgång till flera olika värderingssystem och kontakten mellan 
människor i de olika systemen förbättrar barnets utvecklingsmiljö. Skolans betydelse för ett 
barns förmåga att lära sig att läsa kanske beror mindre på hur undervisningen går till än på 
förekomsten av, och karaktären av banden mellan skolan och hemmet. Problem för barnet kan 
handla om att viktiga sociala band mellan olika segment av barnets verklighet inte fungerar; 
mellan familj, skola, kamratgrupp, grannskap och även de vuxnas arbetsliv. Hypotetiskt sätt 
kan barnet få det bättre ju mer kontakter och kommunikation som finns mellan de olika 
sammanhangen i barnets liv. Direkta och indirekta kontakter, dvs. öppna 
kommunikationskanaler, är viktiga. 

Individens upplevelse av ett otillräckligt stöd från sitt sociala nätverk har samband med 
psykisk ohälsa. Nätverkets struktur och funktion har avgörande betydelse för en persons 
anpassning. Nätverket förser individen med närliggande och överensstämmande uppsättning 
av normer och sociala förväntningar för hur man hanterar svårigheter och påfrestningar. 
Individen får genom nätverket ett kontinuerligt flöde av positiv känsloladdning. Den normala 
personens nätverk kan vara stressreducerande och ångestlindrande för honom/henne. Brist på 
kontakt mellan barnets närmiljö kan utgöra en möjlig orsaksfaktor till problem hos barn. 
Barnfamiljens nätverk har ofta undersökts genom att föräldrarna har formulerat barnets 
beskrivning av dess situation (Svedhem, 1985). 

Relationerna mellan en uppsättning mikrosystem bildar själva nästa system; mesosystemet. 
Varje scenario innefattar barnet, men kan vara mer eller mindre omfattande, beroende på 
barnets kontaktyta. Mesosystemet uppstår när en individ för första gången förflyttar sig från 
ett mikrosystem till ett annat (ekologisk övergång). Denna övergång kan ses som en sårbar 
punkt för barnet då det byter roll och uppsättning. Avgörande för hur övergången förlöper är 
vilka känslor den omges med, vem som är involverad och hur den försiggår. Exempel på en 
sådan övergång är när barnet börjar förskolan och skolan. Positiva tankar leder till positiva 
upplevelser, omgivande föräldrar bidrar till en mjuk övergång och ökar möjligheten till 
positivt mottagande (Bronfenbrenner, 1977, Klefbeck & Ogden, 1996, Lagerberg & Sundelin, 
2000). 

Socialt nätverk 
Nätverket som risk- eller skyddsfaktor diskuteras i en studie om Samband mellan socialt 
nätverk/socialt stöd och hälsa och dödlighet (ur Svedhem, 1985). Fyra olika alternativ 
presenteras. Sjukdom i sig ger upphov till att det sociala nätverket försämras. Det sociala 
nätverket har betydelse för att sjukdomar uppstår och dödlighet inträffar, genom att nätverket 
påverkar individens livsstil och därigenom kan öka effekten av sådana riskfaktorer som t ex 
rökning och felaktiga matvanor. Nätverket fungerar som en buffert och skyddar mot de 
negativa effekterna av stress samtidigt som nätverket kan ha en direkt påverkan på individens 
hälsa och ohälsa. Studier av samband mellan socialt stöd och neuroendokrina reaktioner och 
immunförsvar visar en mer direkt effekt av bristfälligt socialt stöd, jmf sårbarhetshypotesen 
(Klefbeck & Ogden, 1996). Framgång i skolundervisningen förutsätter även en kombination 
av social/emotionell trygghet tillsammans med intellektuell stimulans. På vilket sätt 
omgivningen påverkar barnet kan beaktas som en fråga om barnets kännetecken och 
förutsättningar, dvs. hur barnet är som stimulus, processor och aktör. Grupptillhörighet, tid 
och plats, ingår i miljöns påverkans scenario. Barnet söker mening och påverkar sin 
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omgivande miljö genom att anpassa sig till situationer och bidra till att situationen ges mening 
(Klefbeck & Ogden, 1996).  

Genusperspektiv 
Pojkar och flickor behandlas ibland lika i litteraturen som berör barn i riskmiljöer, trots att det 
är mycket som tyder på att pojkar och flickor behandlas mycket olika i sin uppväxt av vuxna 
och därför utvecklar olika egenskaper. Det är nödvändigt att ha fokus på hur pojkars och 
flickors olikheter är beskaffade och uttrycks i arbete med utsatta familjer och deras barn. 

Undersökningar på 1970-talet i USA visar att föräldrar reagerar olika på spädbarns gråt, om 
det är en pojke eller flicka. Liknande undersökningar har gjorts på 1990-talet i Oslo med 
samma resultat. Nyfödda flickor bedöms vara mjukare, mindre till växten, mer ömtåligare 
m.m. medan pojkarna bedöms vara mer vakna och kraftfulla (Gens, 2002). Vilka är då våra 
föreställningar om manligt och kvinnligt? Kön är en relationistisk kategori. Fokus bör riktas 
mot vilka processer och relationer genom vilka män och kvinnor lever sina 
könspräglade/könsspecifika liv. Robert Connell (Hydén, 2002) hävdar att skapandet av kön är 
ett sätt att strukturera sociala handlingar. Relationerna mellan könen konstrueras och 
förändras alltså över tid och formas i interaktion både med strukturer på makronivå och i de 
vardagliga relationerna mellan män och kvinnor. 

Forskning om länkade familjer visar att det finns en skillnad hur flickor och pojkar hanterar 
relationerna i styvfamiljen. Flickorna blir ”moderna nätverksbyggare”. Med detta menas att 
flickor agerar för att behålla de gamla relationerna och att bygga nya. Pojkarnas individuella 
intressen är starkare och de har inte en framträdande roll i det känslomässiga samspelet. 
Pojkarna prioriterar sina individuella intressen före familjens, medan flickorna, förutom sina 
egna intressen, jobbar för att hålla familjeprojektet sammanhållet. Detta gäller både för 
ursprungsrelationerna och i relationerna med de nya familjekonstellationerna. Flickorna 
utvecklar en kompetens för känslo- och relationsarbete i familjen (Larsson- Sjöberg, 2000). 

Eresund (2002) problematiserar kring frågan varför det är så många pojkar som slåss och 
vägrar följa sociala regler, till skillnad från flickor. Pojkar utvecklas i regel något senare än 
flickor i flera avseenden, t ex vad det gäller språk, sociala färdigheter och motorisk 
koordination. Grovmotoriskt kan de dock vara väl framme i utvecklingen. Pojkar lär sig ofta 
tidigare att t ex cykla och sparka boll. De har ofta ett stort behov av att röra på sig och låter 
inte sällan mer och högre än flickor. Många pojkar blir snabbt fysiskt starka och snabba. 
Grovmotorik har inte så högt värde i dagens samhälle. Pojkarnas rörelsebehov uppskattas inte 
i förskolan och skolan. Att börja skolan kan bli en negativ upplevelse för pojkarna. Pojkar 
utsätts också för dubbla budskap. Det traditionella mansidealet börjar luckras upp. Pojkar får 
höra att det är bra att de utvecklar en mer feminin sida. Föräldrar blir dock ofta oroliga om 
deras söner inte vill vara med de andra pojkarna och spela fotboll och om de är rädda och 
gråter ofta. Det traditionella könsidealet lever kvar under ytan och påverkar hur pojkar blir 
bemötta av vuxenvärlden. Trots att pojkar är känsligare som spädbarn och gråter mer får de 
inte i lika ofta som flickor visa känslor av sorg och rädsla. De uppmuntras dock att visa 
känslor via aggressivitet och kanaliserar ofta sina känslor av sorg, hjälplöshet, skam osv. på 
ett aggressivt sätt (Eresund, 2002). Gens (2002) hävdar att pojkar egentligen tränar bara på två 
saker; makt och kontroll. Det som räknas för pojkarna är endast reaktioner från det egna 
könet, dvs. andra pojkar och män. Pojkarna tillskrivs makt när de föds, endast för att de är 
pojkar. De behöver inte erövra makten. 
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Könsteori i socialt arbete 
Hegemonisk maskulinitet gör anspråk på auktoritet mer än vad våld gör. Flickors beteende 
möts och bedöms utifrån en manlig norm. Hegemoni avser dominans i samhället som helhet, 
och inom den ramen finns könsrelaterade över- och underordningar, exempelvis vita män 
dominerar över svarta män, medelklass över arbetare och heterosexuella män dominerar över 
homosexuella män. Över- och underordningsrelationerna struktureras och reproduceras via 
praktiker både av materiell och språklig art, kulturell, socialt och rättsligt. Hegemonin är en 
process som förändras i takt med samhällsutvecklingen. Det är ytterst få män som lever upp 
till det ideal som den hegemoniska maskuliniteten innebär. Trots detta kan alla män dra fördel 
av den gentemot kvinnor. Den innebär att män har en högre ställning än kvinnan i samhället. 
Vardagsstrukturer i termer av över- och underordning kanske parallellt kan belysas i 
familjesystemen. Individer spelar med, medlöperi, i det system som gynnar en själv på någon 
annans bekostnad. I vardagen i familjesystemet kan överordningen betraktas vara män. I vissa 
familjesystems vardag förekommer exempelvis våld när ordningen hotas. Våld kan 
kanaliseras och utövas via olika uttryckssätt (Månsson, 2000). 

En ökning och en vidgning av begreppet kön bör ske i riktning mot en mer komplex och 
pluralistisk förståelse utifrån dess olikheter. En färsk sammanställning från Socialstyrelsen 
(2004) visar att socialtjänsten i högre grad ingriper mot flickor som har ett missbruk. Detta 
gäller också sättet att bedöma risken av tidig sexualitet hos ungdomar där detta anses som ett 
problem i högre grad för flickor än för pojkar. Tidig sexualitet ses som ett skäl för 
omhändertagande och placering utanför hemmet, i högre grad än för pojkar trots att detta kan 
vara en riskvariabel för båda könen. Vad gäller socialtjänstens insatser så får pojkar i något 
högre grad öppenvårdsinsatser medan flickor oftare blir föremål för placering, under tonåren. 
Särskilt bland flickor med invandrarbakgrund har detta antal stigit under de senaste två åren 
(2002-2004). I forskning kring flickors institutionsvistelse framkommer bl a att personalens 
tänkande om kön är kulturellt stereotypt. Personalen beskriver sina upplevda svårigheter i 
behandlingen av flickor respektive pojkar. Flickor beskrivs ofta på så sätt är att de bär saker 
inom sig, är mer utsatta för sexuella övergrepp, ger sex för att få ömhet, är svårare på ett 
psykiskt djupare plan. Flickors problematik upplevs oftare som svår att behandla och mer 
djupliggande och flickor uppfattas som mer krävande att hantera. Flickorna bedöms utifrån 
sin förmåga att dölja och kontrollera sina sexuella önskningar. De bedöms ofta ha en 
bristande sexuell kontroll och är utelämnade till männen med skammen som följd. Detta blir 
deras öde. Kontrastbilden ges gällande pojkar. Pojkarna uttrycker sig med våld och hot, är 
utagerande och impulsstyrda, störiga och kriminella, har provokativ aggressivitet men är 
också mer sociala och lättare att jobba med. Kontrastbilden väcker funderingar om hur vår 
syn och förståelse av kön och dess konsekvenser påverkas av vårt eget sätt att ordna och se på 
världen omkring oss. Görs det skillnad, och på vilket sätt sker det i de sociala utredningarna 
som socialtjänsten formulerar (Månsson 2000)? En genomgång av LVU-domar visar att 
pojkar har mer handlingsutrymme än flickor. Pojkar tillåts dricka mer alkohol och de tillåts 
vara besvärligare innan de omhändertas för samhällsvård.  Normerna är olika där flickornas 
normer är snävare och de tillmäts ett ansvar att upprätthålla dessa normer. Detta gäller såväl 
vid drogmissbruk som vid sexuellt beteende (Hydén, 2002).  

Barn som blir föremål för socialtjänstens insatser kommer ofta från socialt och ekonomiskt 
utsatta förhållanden. Barnen saknar ofta en far och det är främst brister hos modern som är 
avgörande om barnet placeras utanför hemmet. Insatser i öppenvård bygger ofta på att barnet 
ska få en fadersgestalt och en manlig förebild (Socialstyrelsen 2004). Det är svårare att göra 
prognoser om ungdomsproblem utifrån information från barndomen för flickor än pojkar 
utifrån flera aspekter. Det finns behov av andra förklaringsmodeller för att förstå och förklara 
flickors problemutveckling. Det är påvisat att pojkar betydligt mer frekvent är involverade i 
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brott, och ju grövre och allvarligare brotten är desto större är könsskillnaderna. Speciellt 
utmärkande är skillnaderna gällande våldsbrotten. Huvuddelen av alla brott begås av pojkar 
dvs. mellan två tredjedelar och tre fjärdedelar av alla brott som begås i ungdomspopulationen. 
Beteendestörning är mer än fem gånger vanligare bland pojkar än bland flickor (Månsson, 
2000). 

Riskfaktorer 
Flera svenska studier framhåller psykisk sjukdom, missbruk, sexuella och fysiska övergrepp, 
relationsproblem, utvecklingsstörning, kriminalitet samt omsorgssvikt som riskfaktorer för 
barn som kan kopplas till familjen (Sundell & Karlsson, 1999, Lagerberg & Sundelin, 2000, 
Sundell & Egelund, 2001). Dessa riskfaktorer belyses närmare nedan. Det finns idag ingen 
entydig och säker kunskap om vilka riskfaktorer som utlöser omsorgssvikt hos föräldrar. Det 
är inte självklart vad som kan betraktas som riskfaktorer för ett barn. Det kan behöva vara fler 
faktorer som samverkar för att man ska kunna påtala någon form av risk. Skyddsfaktorer kan 
också motverka en ogynnsam utveckling för ett barn trots att barnet befinner sig i en 
riskmiljö. ”…det handlar om att förstå barns unika situation och erfarenheter” (Cederborg 
2005:18). Något fler flickor än pojkar tycks bli aktuella för barnavårdsutredningar. 
Utredningarna berör främst fattiga och marginaliserade familjer. Undantag är misstanke om 
sexuella övergrepp som förekommer i alla samhällsklasser. Det är två och en halv gång 
vanligare att utredningar förekommer i enförälderhushåll och barn med invandrarbakgrund är 
överrepresenterade, enligt svenska undersökningar (Sundell & Karlsson, 1999, Lagerberg & 
Sundelin, 2000, Sundell & Egelund, 2001).  

Närmare 200 000 barn i Sverige beräknas leva med en missbrukande förälder. Missbruk är det 
vanligaste skälet till att barn omhändertas enligt LVU i Sverige (Vinnerljung, 1996, 
Lagerberg & Sundelin, 2000). Enligt en studie av ett stort antal barnavårdsärenden visar 
socialsekreterarnas utredningar att det finns en gängse uppfattning i vårt land att barn och 
missbruk inte hör ihop. Normerna för en icke godtagbar hemmiljö är klarare och uppfattas 
mer oproblematiska när det gäller missbruk är t ex psykisk sjukdom och utvecklingsstörning 
(Andersson 1996). Oavsett material och metodologiska svagheter visar studier att 
problemgraden är högre hos barn till missbrukare. Barnen uppvisar ofta förekomst av ADHD, 
depressivitet, ängslighet, oppositionslitet, uppförandestörningar samt antisocialt 
beteendemönster (Lagerberg & Sundelin, 2000).  

Missbrukande föräldrar är starkt representerade i både den apatiskt uppgivna och den 
impulsstyrda gruppen föräldrar (Killén, 1999). Bland dessa föräldrar finns ofta olika former 
av psykiska problem. Föräldrarna utsätter barnen för mer eller mindre ständig smärta och 
också av ångestfyllda och oförutsägbara situationer. I flera studier används begreppet ”de 
glömda barnen” om barn till missbrukare. Begreppet är lånat av den kanadensiska 
socialarbetaren Margareta Cork (Andersson 1995). Tre outtalade lagar råder ofta i 
alkoholistfamiljer. ”Tala inte med någon om det verkliga problemet, lita inte på någon, känn 
inte efter” (a.a s. 41). En annan orsak till att dessa barn ofta betecknas som glömda kan vara 
att de oftare är försummade (neglected) än utsatta för misshandel och övergrepp (abuse). 
Försummelse är ofta svårare att definiera eftersom det kommer av passivitet i stället för aktivt 
handlande.  

Omkring 20-30 % av de patienter som vårdas inom vuxenpsykiatrin är föräldrar till 
minderåriga barn. Dessa barn löper större risk än andra att få egna psykiska störningar samt 
problem gällande sin utveckling, funktionsförmåga och/eller beteende (Socialstyrelsen, 1999). 
Barnen har svårigheter med skuldkänslor och skam (Fristorps & Kollariks, 1999). De får bli 
”föräldrar till sina föräldrar”, förneka sina behov och känslor samt oroa sig för att föräldern 
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ska skada sig själv eller barnet, att föräldern ska bli sjuk (igen) eller att de ska bli sjuka själva. 
Det finns försvårade omständigheter som ökar riskfaktorn för dessa barn; om den psykiska 
sjukdomen finns hos båda föräldrarna, om missbruk eller kriminalitet förekommer samt om 
det förekommer allvarliga relationsproblem i hemmet. Förekomst av uppbrott, separation eller 
brist på skyddande nätverk försvårar också omständigheterna. Relationen mor - barn är viktig. 
Fientlighet, aggressivitet och negativa förväntningar som kan riktas mot barnet, samt om 
barnet blir indragen i förälderns vanföreställning, förstärker ytterligare riskfaktorn för barnet.  
Ytterligare riskfaktorer hos dessa barn är om barnet bor ensam med en förälder som har 
psykiska problem utan nära och stödjande kontakt med den andre föräldern, om dålig 
ekonomi i hemmet föreligger, om inte barnet har möjlighet till bra fritid samt om barnet inte 
ges möjlighet till att förstå och påverka sin egen situation. (a.a.)  

Föräldrar som är utvecklingsstörda är ofta mer konkreta och rigida i sitt tänkesätt än andra 
föräldrar. De har ibland svårt att tänka på flera saker samtidigt och att se samband. 
Föräldrarna kan också ha problem med tidsbegrepp. En utvecklingsstörning kan innebära att 
föräldern har svårigheter med att följa barnets utveckling och mognad. Det går bättre att ta 
hand om den konkreta skötseln av barnet men det blir svårare att förstå barnets skiftande och 
mindre tydliga behov (Killén, 1999). En studie visar att stabila emotionella förhållanden 
under uppväxtåren har stor betydelse för hur dessa mödrar klarar sin föräldraroll. 
Viktoriagården i Malmö är landets första spädbarnsverksamhet har nedslående erfarenheter av 
behandling av utvecklingsstörda mödrar och deras barn (Hindberg, 1999). Mödrarna har svårt 
att generalisera kunskap från ett område till ett annat och har också svårt med empatin. 
Vanvård är det vanligaste problemet. Fysiska skador på barnet pga. bristande förmåga 
förekommer också. Enligt en norsk undersökning kan föräldrar som har begåvningshandikapp 
ha svårt med sin föräldraförmåga. Författarna lyfter fram några problemområden: ekonomi, 
skötsel av hemmet, uppmärksamhet på barnet, familjekonflikter, medicinsk vård, sociala 
färdigheter, språksvårigheter och misshandel av barnet (Hindberg, 1999, Hindberg 2003). 

Kriminalitet hos föräldrarna är en riskfaktor hos barn med uppförandeproblem samt vid 
ungdomsbrottslighet och vuxenkriminalitet Föräldrar med en kriminellt beteende kan i högre 
grad utöva bristande tillsyn, brutalitet, passivitet eller försummelse gentemot sina barn. De 
kan vara nyckfulla och ha strängare disciplinmetoder. Dessa föräldrar har dock inte en mera 
mild syn på brott och kriminalitet än andra föräldrar (Lagerberg & Sundelin, 2000). Många 
barn blir vittne till våld i hemmet mellan föräldrarna. Det finns ett starkt samband mellan 
kvinno- och barnmisshandel. Bara en liten del av dessa barn får hjälp. Barnen lever ofta i 
isolerade familjer och är extremt utelämnade och skyddslösa. (Hindberg, 1999). 

Ett flertal hälsoproblem hos barn har kopplats till föräldrars arbetslöshet: lägre födelsevikt, 
högre förekomst av neonatal dödlighet och plötslig spädbarnsdöd, karies, skolproblem. Barn 
till arbetslösa har på många sätt sämre förutsättningar än andra och orsakerna är svåra att reda 
ut. Arbetslöshetens verkningsmekanismer måste ses i så väl ekologiska som individuella 
termer. Möjligen är arbetslöshet ett område där inga konsekventa regler gäller. Familjens 
ekonomiska rörelsefrihet, hur familjen tolkar sin situation och hur de inbördes 
familjerelationerna ser ut påverkar konsekvensen av arbetslösheten (Lagerberg & Sundelin, 
2000). 

Riskfaktorer hos barn 
Det är sannolikt att både genetiska och sociala faktorer gemensamt inverkar på om ett 
barn/ungdom utvecklar ett riskbeteende. Den psykosociala utvecklingen från tidig barndom, 
genom ungdomsåren och in i vuxenlivet skapas genom en rad olika händelser och 
omständigheter för individen. Om riskfaktorerna kan minskas eller om de skyddande 
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faktorerna kan ökas så ökar sannolikheten att individen får en gynnsam utveckling (Rapp-
Paglicci m fl 2004).  

Fler pojkar än flickor är utsatta för risk. Dödlighet i plötslig spädbarnsdöd är vanligare bland 
pojkar än bland flickor. Även plötslig död för äldre barn är vanligare bland pojkar, t ex död 
till följd av olycksfall och våld. Även självmord är vanligare bland pojkar. Pojkar löper också 
större risk att utveckla skolproblem som psykosociala problem, tal- och språksvårigheter samt 
kriminalitet. Flickor uppvisar annat beteende än pojkar; skoltrötthet, tidig flytt hemifrån, för 
tidig sexuell förbindelse och tidig graviditet. Om pojkar uppvisar ett aggressivt beteende så 
kan flickor betecknas uppvisa initiativlöshet. Det finns också påvisade samband mellan tidiga 
beteendeproblem och senare narkotikamissbruk hos flickor, oftare än hos pojkar (Lagerberg 
& Sundelin, 2000).  

Riskfaktorer för uppförandestörning hos barn är att barnet är pojke, att beteendet har 
debuterat tidigt, att det förekommer kriminalitet och alkoholism hos föräldrarna samt att det 
förekommer neurologiska avvikelser. I vissa kulturer är också uppförandestörning ovanligt, 
där man har en tydligare återhållsam inställning mot alkohol och narkotika och där familjen 
och de religiösa högtiderna värderas högt (Lagerberg & Sundelin, 2000). Riskfaktorer för 
kriminalitet är impulsivt beteende, låg intelligens, personlighetsfaktorer, såsom negativa 
känslor och avsaknad av skuldkänsla. Riskfaktorer är också bristande tillsyn från föräldrar 
och förekomst av socialbidrag för familjens försörjning. Andra riskfaktorer för barn och 
ungdomar är förekomst av psykisk och fysisk sjukdom, hyperaktivt beteende och avsaknad 
eller svårigheter i kamratkontakter (Lagerberg & Sundelin, 2000) 

Skyddsfaktorer  
Att studera motståndskraft, skyddsfaktorer och skyddande processer är viktigt för att kunna 
förstå barns normala utveckling men kanske framför allt för att förstå hur man kan skapa en 
god utveckling för barn i riskmiljöer (Klefbeck & Ogden, 1996). Aaron Antnovsky betonar i 
Hälsans mysterium (1991) att det är mer intressant att försöka förstå hur det kommer sig att 
29 procent av de överlevande från koncentrationslägren har relativt god hälsa, trots sina 
umbäranden, än att intressera sig för dem som fanns i kontrollgruppen. I sin forskning söker 
han efter ett salutogenes- (hälsa) perspektiv i stället för ett patogenes- (sjukdoms) perspektiv. 
Det som är avgörande för vår förmåga att klara oss är att vi upplever känsla av sammanhang, 
Sense of Coherence (SOC). För att uppnå detta behöver vi kunna förstå situationen, tro på att 
vi kan hitta lösningar och tycka att det är meningsfullt att försöka. Begreppet KASAM- 
”känsla av sammanhang” är den svenska översättningen av SOC, som professor Marianne 
Cederblad har utarbetat. KASAM innefattar centrala begrepp som begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet. Antonovsky menar att det är beroende på individens förhållningssätt att 
lösa svårigheter hur utfallet blir (Antonovsky 1991, Gjaerum red 1999).  

Sårbarhetsfaktorer och skyddande faktorer (protective factors) är ett mer specifika begrepp än 
begreppet motståndskraft. Ett barn kan, vid en viss tidpunkt i livet, vara sårbart och utsättas 
för en riskfaktor. Sårbarheten är då ett tillstånd, medan riskfaktorn är något som händer 
barnet. Meningen med detta resonemang är att det är viktigt att studera processen och inte se 
sårbarhets- eller skyddsfaktorerna isolerade. Vissa riskfaktorer kan också verka skyddande för 
ett speciellt barn beroende på barnets övriga sociala situation, t ex adoption. Sårbarhets- och 
skyddsprocesser är ibland knutna till sådana vändpunkter i individens liv.  

Att klara av och bemästra stress i mindre doser kan leda till att barnet får högre 
motståndskraft inför svåra situationer. Den skyddande faktorn är kanske inte så behaglig för 
individen, men kan verka positiv i ett längre perspektiv. Verksamma komponenter i de 
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skyddande processerna kan leda till minskad risk för barnets hälsa och utveckling. Detta 
resonemang innebär att man inte kan se riskfaktorer och skyddsfaktorer som enskilda 
företeelser. De interagerar med varandra och påverkar varandra så att resultatet blir olika pga 
detta (Klefbeck & Ogden, 1996). Undersökningar om motståndskraftiga barn tyder på att det 
finns universella "vaccinationsfaktorer" mot sociala svårigheter, knutna till tre förhållanden: 
individperspektivet; kännetecken på barns temperament eller dispositioner (t ex ålder och 
kön), relations- eller familjeperspektivet; familjesammanhållning och möjligheter till trygg 
anknytning till betydelsefulla vuxna, nätverksperspektivet; stödjande personer i skola och 
närmiljö, vilka verkar som positiva är rollmodeller (Klefbeck & Ogden, 1996). Barn som 
utvecklas positivt under särskilt svåra förhållanden och bemästrar motgång i barndomen 
benämns ofta som maskrosbarn, motståndskraftiga barn eller survivors. Grunder för barnets 
motståndskraft mot stress kan vara både miljömässiga och medfödda. Barnet kan lära sig själv 
att bemästra motgång, t ex genom att omdefiniera situationen eller att undvika situationer där 
hon/han utsätts för fara. Motståndsförmågan varierar i tid och situation. Skillnader i kön 
förekommer när det gäller att bemästra stress till flickornas fördel (Ogden & Klefbeck, 1991). 
Trots att dessa barn finns är det viktigt att man inte låter bli att ingripa i tron på att barnet är 
kapabelt och har tillräckligt med motståndskraft, ”alla barn – både de svaga och de med 
mycket egna resurser - har rätt till en bra barndom” (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004 
s.67) 

I barnets olika utvecklingsstadier finns gemensamma drag av en cirkulär interaktion, samspel, 
mellan barnet och de personer som definieras som barnets omsorgspersoner. Innehållet i 
samspelet varierar med barnets utvecklingsnivå samt med personer i miljön och de reaktioner 
detta ger utrymme för. God kvalitet på relationer i varje utvecklingsstadium kan vara att 
barnet får uppleva omsorg och att de ges bekräftelse vid bemästringssituationer (jfr 
mikrosystemet i utvecklingsekologin). Långtidsstudier av barn och ungdomar visar ofta att 
barn som växer upp i omsorgsfulla och resursstarka hem utvecklas väl medan de som utsätts 
för brister i omsorgen har sämre förutsättningar och oftare blir kriminellt belastade eller 
patienter inom psykiatrin. De sk maskrosbarnen har dock, trots svåra förhållanden, en 
gynnsam utveckling som vuxna. Vad kännetecknar då dessa motståndskraftiga barn? Enligt 
en långtidsstudie, utförd på Hawaii under en 20 –års period, (Klefbeck & Ogden, 1996), fann 
forskarna egenskaper hos de motståndskraftiga barnen och dess omgivning under tre givna 
punkter i barnets utveckling; spädbarnsåldern, förskoleåldern samt ungdomsåldern. Under 
spädbarnsåldern var barnen kontaktsökande. De beskrevs som "gulliga" och var lätta att ha att 
göra med samt att de fick mycket uppmärksamhet av mödrarna, vilket ansågs vara bra för 
anknytningen. Barnen var ofta mammans första barn. Få av dessa barn hade upplevt någon 
längre separation från mamman. Under förskoleåldern beskrevs de motståndskraftiga barnen 
som positivt socialt orienterade, vänliga, på gott humör, avslappnade, trygga, sociala osv. 
Barnens agerande genererade positiva reaktioner från omgivningen. Barnens sociala 
kompetens var kombinerad med oberoende och självständighet. De beskrevs som kvicktänkta, 
uppmärksamma och verbala. Om mödrarna var stöttande och stimulerande under barnens 
första två år var detta positivt för barnens utveckling. Både för pojkarna och flickorna, i 
ungdomsåldern, var det viktigt att ha både traditionellt feminina drag, som att kunna uttrycka 
känslor, vara sensitiva och ha god omsorgsförmåga, samt klassiskt maskulina drag, som 
självhävdande, oberoende, självsäkerhet och livlighet. Ungdomarna hade en upplevelse av 
inre kontroll; de upplevde att de kunde påverka sin miljö och ta ansvar för sig själva (jfr 
KASAM-begreppet). Forskarna fann att flickorna bemästrade generellt sätt svårigheterna i 
uppväxten bättre än pojkarna (Klefbeck, & Ogden, 1996, Lagerberg & Sundelin, 2000). 

Enligt en annan studie där barn till föräldrar som hade psykisk sjukdom fann forskarna inte 
osårbara barn (invulnerable), utan i stället överlevare (survivors). Barnen var nöjda med sig 
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själva, fysiskt friska, klarade sig i alla väder och hade lärt sig att ge "positiva bidrag till sin 
omedelbara miljö". Forskarna menar att det finns en risk för framtida problem för dessa barn; 
att anpassningsbeteendet är en strategi för att tillfredställa föräldrarna. Studien belyser att det 
kan finnas en tröskel där en viss mängd stress får barnets anpassningsbeteende att bryta 
samman (Klefbeck & Ogden 1996, Lagerberg & Sundelin, 2000).  

Skyddande faktorer för barn som lever i familjer där en eller båda föräldrarna har en psykisk 
sjukdom är; barnets egna personliga egenskaper, förmåga att använda sina anlag och sin 
begåvning, närvaro av minst en engagerad vuxen som tycker om barnet, att det finns 
människor som ser och hör barnet och betraktar det som en individ, förekomst av kärleksfull 
relation mellan förälder och barn, positiv självbild, känsla av sammanhang, begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet och en möjlighet för barnet att få fritidsintressen (Fristorp & 
Kollariks 1999). 

I Stattins (1996) forskning om protektiva faktorer finner författaren att en förskjutning har 
skett inom kriminalvårdsforskningen från att studera riskförhållanden till att försöka 
identifiera och empiriskt granska skyddande faktorer (protective conditions) i ett barns 
utveckling. Skyddsfaktorer, definierar Stattin, som "ett förhållande som kan bromsa en 
negativ utveckling". Dessa bromsar kan vara generellt positiva men behöver inte 
nödvändigtvis vara det. De kan istället upplevas som negativa för individen trots att de i 
forskningen är värdeneutrala. Stattin menar att en skyddsfaktor verkar mot ett specifikt 
riskförhållande. Den skyddande faktorn är en interaktionseffekt. Bland personer som ligger i 
riskzonen kommer närvaro eller frånvaro av den skyddande faktorn att betyda mycket för att 
förstå vem som i framtiden kommer att utveckla problem. Som ett exempel visar Stattins 
forskning bl a att högriskungdomar med god emotionell stabilitet och/eller social kapacitet 
utvecklade framtida problem i betydligt mindre utsträckning än högriskungdomar med sämre 
emotionella och sociala förutsättningar.  

Coping-bemästrande 
Forskning kring barns "coping", sätt att hantera stress och påfrestning, har förskjutits från ett 
vuxenperspektiv till att mer fokusera på ett barnperspektiv. Coping är ett begrepp som måste 
ses i relation till ålder, kön, temperament och färdighet. Coping, eller bemästrande, kan inte 
översättas med problemlösande, eftersom många problem inte kan lösas men de måste 
bemästras. Coping-strategierna skiljer sig mellan barn och vuxna, både vad gäller uppfattning 
om, och hanterandet av stress. Coping-forskningen skiljer sig från forskningen om 
motståndskraft då den varken fokuserar på skyddsfaktorer i miljön eller på egenskaper hos 
barnet. Coping är i stället strategier. Forskningen inriktar sig på beteenden i stressituationer 
som barnet befinner sig i. Beteenden är det sätt som barnet väljer för sin psykiska överlevnad 
och som inte alltid är positiva för barnet. Barns coping-strategier förändras genom barnets 
utveckling och mognad. Förskolebarn t ex verkar ofta tillämpa undvikande strategier. För alla 
åldrar verkar det vara positivt för barn att ha förmåga att visa och ge utlopp för känslor, 
medan det är negativt att ha tankar på flykt och undvikande, både kognitivt och 
beteendemässigt (Gjaerum red 1999, Lagerberg & Sundelin, 2000). 

Livskvalitet 
Livskvalitet som begrepp används som variabel inom samhällsvetenskapen, jfr 
välfärdsbegreppet, och psykologin (Kajandi, 1985, Lindström, 1994). Livskvalitet tas upp i 
OECD:s välfärdsprogram och utgör FN: s rekommendation för nationer som vill befrämja en 
god livskvalitet för befolkningen. Nordisk forskning kring begreppet livskvalitet har 
genomförts av bl a av Naess, Allardt och Lindström vilka utgått från behovsbegreppet.  
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Livskvalitet är mätbart i termer av en persons lycka, hans deltagande i samhällslivet och hur 
personen besvarar bl a frågor som: Hur tycker jag om det liv jag lever? På vilket meningsfullt 
sätt tillbringar jag min tid och varför gör jag det? Den svenska forskningen kring livskvalitet 
har sin utgångspunkt i forskningsämnet sociologi och bl.a ur de levnadsundersökningar som 
genomfördes på 70–talet under ledning av Sten Johansson. Inspiration för Lindströms 
intresseområde har varit studier av Harald Swedner och Erik Allardt. 

Begreppet livskvalitet definieras enligt Allardt (1975) utifrån objektiva och subjektiva 
kriterier. Lycka avser den subjektiva upplevelsen. Välfärd är det tillstånd där människor har 
möjlighet att få sina centrala behov tillfredställda. Centrala behov klassificeras med 
utgångspunkt från vad som tillfredsställer dem. Livskvalitet är behov som trygghet, kärlek, 
vänskap och ömhet, och som har med relationer till människor att göra, men också behov som 
härstammar ur människans varande som samhällsvarelse. Välfärd består både av levnadsnivå 
och livskvalitet. Levnadsnivå är behov, vars tillfredsställelse är avhängiga av materiella 
resurser och livskvalitet är behov vars tillfredsställelse är avhängigt av hur goda ens relationer 
är till människor, natur och samhälle. 

Begreppen tydliggörs genom figuren nedan. 
Figur 1: Förhållandet mellan begreppen levnadsnivå, livskvalitet, välfärd och lycka. 

 Välfärd Lycka 

Levnadsnivå 1. Behov där 
tillfredsställelse är 
definierat i materiella 
resurser 

3. Subjekiva 
förnimmelser och 
upplevelser av ens 
materiella resurser 

Levnadsnivå 2. Behov där 
tillfredsställelse är 
definierat i  termer av 
relationer till andra 
människor, samhället 
och naturen 

3. Subjektiva 
förnimmelser och 
upplevelser av 
relationer till andra 
människor 

Allardts operationalisering av begreppen välfärd, lycka, levnadsnivå och livskvalitet beskrivs 
enligt; Att Ha, Att Älska, Att Vara, Att Göra. Välfärd undersöks genom att ta reda på hur de 
faktiska förhållandena ser ut och lycka undersöks genom att studera människans egna 
attityder och subjektiva förnimmelser. Välfärd och lycka kompletterar varandra. 
Välfärdsbegreppet betraktas som övergripande livskvalitet. Att undersöka både objektiva 
förhållanden och subjektiva upplevelser betonas för att sedan komparera dessa (Allardt, 1975 
s. 139). 

Barns livskvalitet 
Bengt Lindström (1994) har i sin avhandling konstruerat en modell för att beskriva och mäta 
barns livskvalitet. Lindström analyserar begreppet livskvalitet utifrån ett tvärvetenskapligt 
perspektiv (sociologiskt, ekonomiskt, psykologiskt och medicinskt). I Lindströms definition 
av livskvalitet formuleras begreppet så att det beskriver livets viktigaste resurser för en 
individ, en grupp eller ett samhälle, både avseende objektiva och subjektiva upplevda villkor. 
Det tvärvetenskapliga förhållningssättet är en förutsättning för att skapa förståelse för 
begreppet livskvalitet. Lindströms forskningsfokus har varit att mäta hur bra de Nordiska 
länderna har varit på att möta barns behov. Avhandlingen modell innefattar fyra Livs-sfärer. 
Den Globala sfären som representerar samhället och makromiljön, den Yttre sfären som 
representerar socio- ekonomiska villkor, den Interpersonella sfären som representerar struktur 
och innehåll i det sociala stödet och den Personliga sfären som representerar hälsa, mentala 
och andliga villkor. Denna modell utvecklas vidare för att vara möjlig för analys av barns 
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livskvalitet (Lindström, 1994 s.18). Ett visst hänsynstagande bör ske till barnets 
utvecklingsmöjligheter och växt, barns sårbarhet måste uppmärksammas och behovet av en 
omvårdande miljö.  

Barnen i Norden har tillgång till en av de bästa plattformar för ett gott liv, med världen som 
måttstock. Möjligheten till överlevnad och att få leva ett långt liv är statistiskt bland de högsta 
i världen. De nordiska välfärdsstaterna tillhandahåller ett legalt, socialt och ekonomiskt 
system för att stödja barns hälsa, ge möjligheter till utbildning och skydda barns välmående. 
Några faktorer är dock mindre bra för våra barn i de nordiska länderna: mindre familjestorlek, 
brist på politiska rättigheter för barn, familjeförändringar som flytt, urbanisering och 
splittring, separerade generationer. Avgörande faktorer för att uppnå livskvalitet kan vara väl 
avvägd ström av stimuli och händelser, möjlighet för individen att engagera sig i meningsfulla 
aktiviteter och möjlighet att ha kontroll över yttre händelser (Frankenhaeusser, 1977). 
Individens inre psykologiska miljö och hennes närmiljö är i psykologiskt hänseende centrala 
element för vad individer och organisationer i Sverige menar med livskvalitet. 

Risk och prognos 
I det sociala utredningsarbetet kring barn förväntas utredaren göra en bedömning på barnets 
prognostiska risk om barnet stannar kvar i den miljö det befinner sig i. Prognos innebär 
förutsägelse om enskilda individer. (jfr prediktion som avser förutsägelse på gruppnivå). Att 
arbeta fram en prognos är särskilt viktigt i vård- och behandlingsarbete samt när det gäller 
juridiska beslut. I LVU betonas särskilt att bedöma den unges risk för framtida men: "… 
brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den 
unges hälsa och utveckling skadas". Riskbedömningen finns både i de sk "miljöfallen" och 
"beteendefallen". Socialsekreteraren antas kunna fastslå risken genom någon form av 
prognosförfarande (Lagerberg & Sundelin 2000, SOU 1986:20). 

Flera svårigheter uppkommer i utredningsarbetet när det gäller att bedöma den prognostiska 
risken. Socialsekreteraren antas kunna svara på frågor som vilka missförhållanden är den 
unge är utsatt för och hur stark är risken att den unges hälsa och utveckling skadas? Utredaren 
måste vidare kunna bedöma om det är den situation den unge befinner sig i som är skadlig 
och om det är av en effekt av situationen, som risken uppkommer. Detta betyder att det måste 
finnas ett samband mellan prognos och risk. Det räcker alltså inte att endast identifiera 
riskerna. Utredaren måste kunna påvisa att riskerna är en följd av missförhållandena. Det har 
påvisats i forskning att detta sällan analyseras i sociala utredningar. Riskerna antas komma av 
att den unge befinner sig just i en sådan situation som kan antas ge en påtaglig risk för den 
unges hälsa och utveckling (Hollander 1985, Lagerberg & Sundelin 2000, SOU 1986:20). 

Egelund försöker i sin avhandling (1997) analysera det sociala arbetet med familjer i samspel 
med den historiska, socialpolitiska, organisatoriska och professionella kontext som arbetet 
ingår i. Av studien framkommer bl a att socialförvaltningen i sin organisation transformerar 
familjen till klienter. Personen blir klient i en organisatorisk process där mänskliga fenomen 
hänförs till administrativa kategorier för att anpassas till organisationen. I denna 
organisatoriska omformningsprocess används inte endast konkreta regler, utan också 
kulturella, moraliska och professionella föreställningar, som ligger till grund för arbetet och i 
sig själva är viktiga tolkningsredskap.  

Riskbedömningar i det sociala arbetet baseras ofta på andra grunder än vetenskaplig kunskap. 
Vid en tvångssituation är socialtjänsten medveten om att arbetet är krävande för 
handläggarna. Den grad av reglering och kontroll, en arbetsuppgift underkastar sig, tvingar 
fram särskilda prioriteringar. Exempelvis får kontroll av ekonomiska berättiganden samt 
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procedurer kring ingripandet hög prioritet utifrån rättssäkerheten. Utredarna socialiseras till 
att hantera de uppgifter som i särskild grad är gemensam för organisationens uppmärksamhet. 
Det synes, som om arbetets professionella element förväntas att revidera sig självt. Arbetets 
innehåll i den direkta kontakten med föräldrar och barn är mindre reglerat och kontrollerat. 
Egelund påvisar att socialarbetarens beslut i fråga om omhändertagande av barn inte baseras 
på verkliga risköverväganden eller hur förhållandet i hemmet verkligen påverkar barnen. I 
stället fokuseras utredningen på antaganden om ”god barndom” eller "normalt föräldraskap". 
I forskningen konstateras att socialsekreterarna underlåter att tala med barnen. Möjlig 
förklaring kan vara att barnen inte behövs för att socialarbetarna ska kunna göra sina 
bedömningar (Egelund 1997). 

En modell för socialt utredningsarbete 
En definitionsmodell för att, på ett systematiskt sätt, beskriva "barn som far illa" har 
utvecklats av Dagmar Lagerberg (1998) för att försöka finna en fast koppling mellan 
riskfaktorer och barns faktiska välbefinnande. Tanken är att, genom modellen, utreda om den 
riskmiljö barnet befinner sig i verkligen utgör en prognostisk risk för barnet. 

Två definitioner belyses; upplevelsedefinition och naturalistisk definition. 
Upplevelsedefinitionen fokuserar på lidandet som sådant utifrån barnets upplevelser, t ex 
misshandel och utstötthet. Om barnet upplever att det far illa är detta något viktigt som bör 
falla inom socialtjänstens område. Man kan inte nöja sig med att hemmet inte uppvisar några 
tecken på lidande. Det kan röra sig om t ex psykisk misshandel eller sexuella övergrepp som 
inte kan förstås av att endast observera miljön. Den prognostiska betydelsen av den 
situationen är inte möjlig att värdera utan en ordentlig och djup kännedom om barnets person 
och barnets upplevelse av sin situation. Samtal med barnet och ibland komplettering av en 
psykologbedömning är nödvändigt. Det finns också situationer där barnet upplever ett lidande 
trots att familjen inte visar några missförhållanden. Dessa barn kan vara svåra att identifiera 
och det krävs en noga utredning om de barnen ska kunna få hjälp. Naturalistisk definition 
avser yttre kriterier som exempelvis ekonomiska problem, oroliga familjeförhållanden eller 
något annat. Naturalistiska kriterier signalerar ett problematiskt förhållande och är lätt 
observerbara för utomstående. Barn i dessa familjer är ofta kända av t ex socialtjänst eller 
barnavårdscentraler. Problemet blir ofta att bedöma om barnet löper någon risk i att leva i 
familjen, om barnen far illa. Vid missbruk i familjen, som är det vanligaste skälet till 
tvångsomhändertagande kan det finnas yttre kriterier på missförhållanden. Det som också är 
viktigt att utreda är hur barnet upplever situationen i familjen. Flera frågor uppkommer, t ex; 
finns det yttre kriterier på missförhållanden även om barnet inte lider just nu? Finns det 
framtida risk för detta barn om det är kvar i familjen? 

Modellen understryker upplevelsens betydelse. Lagerberg anser att det är socialtjänstens 
uppgift att utreda barnets upplevelse och inte endast gå på definitionen av "den goda 
barndomen" (jfr Egelund ovan). Barn kan vara utsatta för psykisk misshandel eller andra 
övergrepp även om hemmet faller inom den norm som anses vara "normal". I det andra 
förhållandet trots att familjen visar tecken på missförhållanden och barnet inte upplever att det 
far illa eller att det finns någon framtida risk (prognostisk risk) för barnet, kan man diskutera 
om en placering utanför hemmet är det bästa för barnet. Det är viktigt att socialarbetaren 
samtalar med barnet och noga utreder barnets förhållanden. 

Modellen kan förklaras med ett något förkortat citat från Lagerberg 1998:83-85)  (se bil. 1): 

Situationerna 1-3 kännetecknas av att det föreligger ett upplevt lidande eller en skada just nu. 
Dessutom säger prognosen att barnet på grund av sitt lidande löper en större risk att skadas för 
framtiden. I rutorna 1 och 2 finns också naturalistiska förhållanden som kan förvärra läget. 
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Det är dock bara i ruta 1 som dessa naturalistiska faktorer anses medföra framtida risk. ( här 
förutsätts också en dubbel risk för framtiden: både till följd av barnets eget lidande och till 
följd av de särskilda förhållanden som råder i hemmet). Situationerna 4-6 motsvarar 1-3 med 
skillnaden att barnets lidande inte anses medföra någon framtida risk. Ruta 4 förutsätter dock 
en risk på grund av naturalistiska faktorer. För situationerna 7 och 8 gäller att barnet varken 
lider eller är skadat just nu, men att det föreligger observerbara brister i hemmiljön som i ruta 
7 också anses innebära risk för framtiden. 

Vi kan tänka oss ett barn som försummas psykiskt (upplevelsekriterium) på grund av 
föräldrarnas missbruk (naturalistiskt kriterium). Situationen kan innebära en risk för barnets 
framtida hälsa och utveckling på två sätt: försummelsen kan leda till framtida psykiska men 
för barnet, och föräldrarnas missbruk kan skada barnet socialt, t ex genom att det också börjar 
missbruka (ruta 1). Om risken för barnets hälsa och utveckling enbart beror på att barnet blir 
försummat, förs fallet till ruta 2. Om barnets däremot bedöms ta skada enbart av att leva i den 
missbrukande miljön, gäller ruta 4. Föreligger överhuvudtaget ingen framtida risk för barnet 
trots att aktuella lidande och trots föräldrarnas missbruk hamnar ärendet i ruta 5.  
Rutorna 3 och 6 belyser ett viktigt fenomen. Här finns barn som upplevelsemässigt lider utan 
att några naturalistiska kriterier finns som kan ge signaler om deras situation. Skillnaden 
mellan 3 och 6 är att det också finns en prognostisk risk. Som exempel kan nämnas psykiska 
kränkningar, som inte omedelbart ger sig till känna i barnets uppträdande eller i symtom. 
Eftersom de inte ger sig till känna på annat sätt, förblir de oupptäckta. Att barnen förblir 
oupptäckta kan bero på att naturalistiska kriterier saknas eller på att barnen inte säger något 
till utomstående.  

Rutorna 7 och 8 representerar det motsatta förhållandet. Dessa barn lider inte, efter vad man 
kan finna, men de lever i bristfälliga miljöer. Det kan röra sig om ekonomiska problem, 
allmänt oordnade förhållanden eller något annat. Det finns en prognostisk risk (rita 7). 
Problemet med sådana barn är inte att de inte är kända (både barnavårdcentralen och 
socialtjänsten känner ofta mycket väl till dem), utan snarare att man inte vet om barnen far 
illa, om det är motiverat med ett ingripande eller om man ska se tiden an.  

Lagen ställer som krav för tvångsomhändertagande att det ska finnas en ”påtaglig risk”. Detta 
kriterium uppfylls endast i rutorna 1.2.3.4 och 7. Beslutsmässigt enklast är sannolikt 
situationer där det finns något yttre, naturalistiskt, kriterium, som kan läggas till grund för ett 
omhändertagande (rutorna 1,4 och 7). Dessa situationer är emellertid olika. Ruta 1 förutsätter 
framtida risk både pga. yttre förhållanden och på grund av barnets lidande, vilket kan antas ge 
starka skäl för ett omhändertagande. Ruta 4 förutsätter enbart risk till följd av det yttre 
kriteriet; barnets lidande anses inte förvärra risken. I ruta 7 är avgörande ännu mer 
komplicerat: det finns ett yttre missförhållande, men barnet lider inte; den framtida risken 
måste alltså tillskrivas ett missförhållande som barnet inte plågas av just nu. 

Även rutorna 2 och 3 förutsätter att det finns en framtida risk, men nu på grund av barnets 
eget lidande. Den prognostiska betydelsen av sådana situationer är inte möjliga att värdera 
utan ingående kännedom om barnets person och dess sätt att uppleva situationen. 

Aktgenomgång 
Nedan följer resultaten av 13 sociala utredningar som belysts utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Vad har framkommit kring begreppen risk- och skyddsfaktorer samt 
livskvalitet i utredningsmaterialet och hur har de beaktas vid förslag till åtgärd? 
Utredningarna har, på ett systematiskt sätt, studerats utifrån studiens frågeställningar. Frågor 
som har ställts till materialet är: Har barnets egen uppfattning om sin situation givits utrymme 
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(upplevelsekriterier)? Vad har dokumenterats avseende riskfaktorer för barnet, skyddsaspekter 
och livskvalitet (naturalistiska kriterier)? Finns det könsspecifika skillnader? Barnen i de 13 
utredningarna presenteras kortfattat var för sig och är kodade i bokstäverna a-m. På detta sätt 
kan man följa varje utredning för sig genom redovisningen.  

Uppgifterna om riskfaktorer, skyddsaspekter och livskvalitet redovisas utifrån det som 
dokumenterats av socialsekreterare i form av naturalistiska kriterier och det som kommit fram 
i samtalen med barnen; upplevelsekriterier (jfr Lagerberg, 1998). Uppgifterna om riskfaktorer 
har delats in i tre kategorier; individ-, föräldra- och familjeperspektivet (Lagerberg & 
Sundelin, 2000). Vad gäller uppgifterna om skyddsfaktorerna har de indelats i motsvarande 
kategorier; individ- familj- och nätverksperspektivet (Klefbeck & Ogden, 1996). 
Livskvalitetsbegreppet har indelats i Den Personliga sfären den Interpersonella sfären och den 
Yttre sfären enligt Lindström (1994). Indelningen följer perspektiven i den ekologiska kartan i 
utvecklingsekologin, framför allt mikro- och mesoperspektivet (Bronfenbrenner, 1977). 
Uppgifterna presenteras i citat utifrån utredningarna och i tabellform.  

Utredningarna 
Utredningarna avser 13 utredningar med barn i åldrarna 7-12 år. Sju av utredningarna gäller 
flickor och sex pojkar. Barnen är i åldrarna 7-12 år. Barnen är kategoriserade två grupper; 7-9 
år och 10-12 år. Utredningarna avser barn som på olika sätt bedöms av socialtjänsten att fara 
illa och där socialsekreterare efter utredning ger förslag till socialnämnden om vistelse utanför 
hemmet. Det kan gälla familjehemsplacering eller behandlingshem för barnet eller familjen.  
Tabell 1: Antal utredningar 

Ålder flickor pojkar 

7-9 5 2 

10-12 2 4 

Summa 7 6 

Utredningarna kan följas utifrån följande tabell. Sju av barnen lever med en förälder som har 
ett pågående missbruk. Två av barnen, en flicka och en pojke, är aktuella för utredning pga. 
utåtagerande beteende. Tre av barnen är aktuella hos utredare pga. förälders psykiska eller 
fysiska sjukdom. Ett av barnen är föräldralöst. 
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Tabell 2:Presentation av barnen 

 Barn Ålder Anledning till utredning Åtgärd 

a Pojke 10  Utredning avseende a:s behov av vård och fostran pga. 
utåtagerande beteende samt förälders sjukdom 

Ansökan om vård jml LVU §§ 1,2,3 

b pojke 10  Anhörig ansöker om boende för b pga. moderns 
missbruk 

Ansökan om vård jml LVU då samtycke kan ifrågasättas 

c pojke 7  Ansökan om släktplacering då c är föräldralös Placering i familjehem (släktplacering) jml kap 4 § 1 
SOL 

d pojke 10  Förälder ansöker om placering pga. av sjukdom Beviljas bistånd i form av familjehemsplacering jml kap 
4 § 1 SoL 

e pojke  10  Utredning av e efter omedelbart omhändertagande pga. 
moderns missbruk 

Ansökan om vård jml LVU §§1,2 

f flicka 10   Modern ansöker om behandlingshem för f  pga. 
utåtagerande beteende 

Bistånd jml 6 § SoL i form av institutionsplacering 

g flicka 9  Ansökan om boende hos kontaktfamilj pga. förälders 
sjukdom 

Bistånd jml § 1, kap 4,5 SoL om jourplacering 

h pojke 9  Föräldrar ansöker om släktplacering pga. sjukdom Bistånd enligt 4 kap 1 § SOL avseende släktingplacering 

i flicka  11  Utredning avseende vård av i pga. moderns missbruk Ansökan om vård jml §§1,2 LVU 

j flicka 9  Utredning av j efter omedelbart omhändertagande pga. 
förälders missbruk samt sjukdom 

Bistånd erhålles i form av placering av förälder – barn 
jml SoL 

k flicka 9  Ansökan om vistelse på gemensamt behandlingshem 
mor - barn pga. moderns missbruk 

Bistånd beviljas med vistelse på behandlingshem mor - 
barn jml SoL 

l flicka 9  Utredning av l efter omedelbart omhändertagande av l 
pga. moderns missbruk 

Ansökan om vård jml §§1, 2 LVU 

m flicka 9  Utredning avseende föräldraförmågan pga. förälders 
missbruk 

Ansökan om vård jml §§1,2 LVU  

Att ge barnet utrymme och att ge deras uppfattning och upplevelse av sin här- och - nu 
situation och levnadsvillkor, värde, är ett led i att ge barnet mer makt i och över sin egen 
situation. Nedan i redovisas de fall där barnet självt har fått komma till tals. Detta har då skett 
i samtal med socialsekreterare. I ett fall har socialsekreterare gjort en sk nätverkskarta 
tillsammans med barnet. 

I de utredningar som handläggare har samtalat med barnen så har barnets utsago presenterats 
under egen rubrik, Barnet / den unges situation. Barn d har handläggare samtalat med i 
närvaro av omsorgsperson dvs. ej vårdnadshavare. Övriga barn har socialsekreterare samtalat 
enskilt med. 

Professionella personer och andra ur nätverket har i vissa fall träffat barnet och formulerat en 
bedömning av barnets behov; ”han är ett litet barn och han behöver trygga, ansvarsfulla, 
tydliga vuxna omkring sig…”, ”hon  har behov av att få vara ett barn som tas om hand och 
kan få känna trygghet…”,  

Skolpersonal har träffat barnen och i något fall gjort en pedagogisk bedömning. Socialtjänsten 
har också träffat och intervjuat personer i skolan, lärare samt specialpedagoger, ”när han är i 
harmoni kan han arbeta korta stunder”. 

Utredningar för barnen c och h avser ansökan om medgivande till placering i nätverket. I 
dessa utredningar har det enskilda barnets synpunkter och dess nuvarande livssituation givits 
utrymme tillskillnad från de utredningar som avser barn med eget utåtagerande beteende (a 
och f) samt för barn till föräldrar som missbrukar alkohol och droger (j och e). 
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Av data framkommer att 5 av barnen (a, e, f, g, j) har socialsekreterare inte samtalat med 
enskilt enligt vad som går att utläsa av utredningarnas innehåll. Det är möjligt att handläggare 
har inhämtat barnets synpunkter men att dessa inte har redovisats under explicit.  
Tabell 3: Kontakt med barnet 

 

 

Ålder flickor Pojkar 

Direktkontakt 

med barnet 

7-9 k, l, m c,h 

10-12 i b,d 

Tabellen visar handläggare har samtalat med fyra pojkar och fyra flickor i olika åldrar. Fem barn; tre flickor och två pojkar, 
har inte fått komma till tals över sin egen situation. 

Riskfaktorer  
I utredningarna framkommer uppgifter om en rad riskfaktorer som påverkat barnets uppväxt 
och nuvarande situation. Riskfaktorerna är kategoriserade utifrån individ-, föräldra- och 
familjeperspektiv (se Lagerberg & Sundelin 2000). 

Kategori 1: Risker som kan hänföras till barnets kön, ålder, fysisk hälsa, beteende, psykiska 
problem, kamratrelationer.  

I utredningarna framkommer att inte något av barnen ger uttryck för eget beteende som 
riskfaktor. Socialsekreterare har inte heller pratat med de barn som uppvisar någon form av t 
ex eget utåtagerande beteende. De risker som dokumenterats avseende barnens eget 
riskbeteende är t ex aggressivitet, ”han har svåra aggressionsutbrott…”, ”han skrek, gapade, 
sparkade och kastade saker omkring sig”, ”hon har varit utåtagerande vilket har varit svårt att 
hantera både i hemmet och i skolan”.  Ett annat område som förekommer i utredningarna är 
rädslor och oro hos barnen, ”barnet upplevs som mycket orolig av personal från 
behandlingshemmet”, ”hon visar rädsla för att vara ensam, ha släckt på rummet, gå på 
toaletten med låst dörr”. Barnen har också i vissa fall problem med inlärning, koncentration 
eller ohälsa, ”hon har vissa problem med inlärning, hon har koncentrationssvårigheter och 
upplevs orolig i klassen”, ”Han har allergi…” 

Kategori 2: Risker som kan hänföras till föräldrarna; missbruk, psykisk sjukdom, mental 
retardation, kriminalitet, arbetslöshet. 

 I utredningarna framkommer att barnen i några fall har gett uttryck för riskfaktorer som kan 
hänföras till föräldrarna, ”han tycker det är tråkigt att mamma är borta”, ”hos föräldrarna fick 
han ta ett stort ansvar och hjälpa dem med saker eftersom de är äldre och sjuka”, ” hon 
uttrycker oro för modern och är rädd för hot som riktas mot modern”. Utredaren uppger flera 
riskfaktorer som kan hänföras till föräldrarna framför allt missbruk, ”barnets mor har ett 
allvarligt missbruk av narkotika”, ”barnet har föräldrar som missbrukar droger”. I flera fall 
finns missbruket med tillsammans med andra riskfaktorer såsom kriminalitet, sjuklighet, 
bostadsproblem, ekonomiska problem, psykisk ohälsa samt svagbegåvning,   ”barnet har 
föräldrar som missbrukar. Modern bedöms vara svagbegåvad. Hon är bostadslös och har 
ekonomiska svårigheter samt kriminellt belastad”, ”barnet har föräldrar som missbrukar 
droger, modern bedöms vara instabil och i det närmaste psykotisk”, ”barnets moder 
missbrukar och är bostadslös”.  I några utredningar har placering föreslagits pga. förälders 
fysiska eller psykiska ohälsa,  ”barnets fader är akut sjuk, modern är missbrukare” , ”båda 
föräldrarna är äldre och sjukliga”.  

Kategori 3: Risker som kan hänföras till familjen; social status, samlevnadsformer, föräldrar – 
barnrelationen samt negativa livshändelser   



     35 

I utredningarna framkommer att tre av barnen har uttryckt riskfaktorer som kan hänföras till 
familjebilden. Dessa tre är samtliga flickor. De har gett uttryck för konflikter mellan 
föräldrarna samt oro för våld mot modern, ”hennes föräldrar har en djupgående konflikt, hon 
tycker att pappa talar skit om mamma”, ”hon är ledsen för att några har förstört hennes och 
mammans lägenhet och hon är ledsen för att mamma har smittats med HIV”, ”hon törs inte 
lämna sin mamma ensam och kan inte koppla av hos pappa”. I utredningarna framkommer 
riskfaktorer som familjevåld, dödsfall hos föräldrar och syskon samt konflikter mellan 
föräldrarna, ”förekomst av familjevåld och hot mellan föräldrarna, ”de dricker och bråkar”, 
”han vet inte vem hans biologiska fader är. Han har varit med om att ett yngre syskon dött”, 
”barnet lämnades av biologisk mor vid fyra månaders ålder till moster som senare avled, han 
kom utan vuxen till Sverige vid fem års ålder”. En annan riskfaktor som kan hänföras till 
familjebilden och negativa livshändelser är flera separationer under barnets uppväxt, ”barnet 
har varit utsatt för flertalet separationer, han har bl a sedan 2 årsålder varit placerad i fyra 
olika familjehem, däremellan varit i det egna hemmet”, ”barnet har bytt skola fyra gånger på 
tre år”. 

De riskfaktorer som barnet upplever avseende sin livssituation (upplevelsekriterier) redovisas 
i tabell 4 och de riskfaktorer som utredaren tar fasta på (naturalistiska kriterier), redovisas i 
tabell 5.  
Tabell  4: Upplevelsekriterier av riskfaktorer 

 

 

Ålder flickor pojkar 

Kategori 1  

 

7-9   

10-12   

Kategori 2 

 

7-9 k h 

10-12  d 

Kategori 3 

 

7-9 l, m  

10-12 i  
Tabellen visar att sex barn har uttryckt sin oro för föräldrarna, främst avseende missbruk, familjevåld samt föräldrars 
psykiska och fysiska sjukdom. Flickor verbaliserar i högre utsträckning sin oro avseende familjesituationen, relationerna 
mellan föräldrarna samt relationerna mellan förälder och barn. 

Tabell  5: Naturalistiska kriterier av riskfaktorer 

 

 

Ålder flickor pojkar 

Kategori 1 

 

7-9 l, m  

10-12  a, b 

Kategori 2 

 

7-9  g, k, l, m h 

10-12 i a, b, d, e 

Kategori 3 

 

7-9 k, l c 

10-12 i a, b, e 

Tabellen visar att föräldrars eget beteende är överrepresenterat avseende riskfaktorer. Missbruk är den dominerande 
riskfaktorn. Av missbruket följer flera riskfaktorer, såsom bostadsproblem, kriminellt beteende, ekonomiska svårigheter. 
Andra riskfaktorer är föräldrars psykiska och fysiska sjukdom. Riskfaktorer som kan hänföras till familjerelationer är framför 
allt familjevåld och relationsproblematik mellan föräldrar och föräldrar/barn. Barnen har i mindre utsträckning eget 
riskbeteende.  I tre fall beskrivs dock barnet ha svåra aggressionsutbrott och utåtagerande beteende. Andra beskrivningar är 
oro, rädslor, koncentrations- och inlärningssvårigheter. 
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Skyddsfaktorer 
Undersökningar om motståndskraftiga barn tyder på att det finns universella 
"vaccinationsfaktorer" mot sociala svårigheter, knutna till tre förhållanden. Skyddsfaktorerna 
kategoriseras utifrån individperspektivet, relations- och familjeperspektivet samt 
nätverksperspektivet (Klefbeck & Ogden, 1996):  

Kategori 1: Individperspektivet; kännetecken på barns temperament eller dispositioner (t ex 
ålder och kön), barnet har goda individuella förutsättningar. Skyddade faktorer kan t ex vara 
barnets egna personliga egenskaper, förmåga att använda sina anlag och sin begåvning, 
positiv självbild, känsla av sammanhang, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och 
en möjlighet för barnet att få fritidsintressen  

I utredningarna framkommer att ett barn, en pojke, självt ger uttryck för att ha egna goda 
förutsättningar vad gäller skolarbete och goda kamratkontakter, ”barnet upplever att det går 
bra i skolan och att han har kamrater att umgås med”. I andra fall har utredaren dokumenterat 
barnets positiva förutsättningar, t ex goda förutsättningar för kunskapsinhämtning, social 
kompetens m.m, ”han har god förmåga till kunskapsinhämtning och upplevs lugn och samlad 
i klassen”, ”han beskrivs som aktiv, snäll och fungerar bra socialt i klass”, ”hon är en söt tjej, 
lätt att komma i kontakt med” , ”hon är socialt utåtriktad, trevlig” ,” barnet är 
kunskapsmässigt och socialt välfungerande”. 

Kategori 2: Relations- eller familjeperspektivet; familjesammanhållning och möjligheter till 
trygg anknytning till betydelsefulla vuxna, dvs. familjesammanhållning och möjligheter till 
trygg anknytning till betydelsefulla vuxna, närvaro av minst en engagerad vuxen som tycker 
om barnet, att det finns människor som ser och hör barnet och betraktar det som en individ, 
förekomst av kärleksfull relation mellan förälder och barn. 

I utredningarna framkommer att fem av barnen själva har uppgett att de har goda kontakter 
med nära anhöriga:  ”han trivs bra, roligt att bo hos syster och hennes familj”, ”socialt stöd 
och nätverk i form av syster”, ”han upplever att han får god mat hos låtsaspappa och tycker att 
det är bra att bo hos mormor på helger och låtsaspappa under veckodagarna”. 

 I två utredningar framhålls modern vara den viktigaste personen för barnet: ”modern är den 
viktigaste personen i dotterns liv, det är den som hon knutit an till”, ”hon vill vara där mamma 
är och är orolig för att separera från henne”.  Ett av barnen framhåller kontakten med sitt 
familjehem: ”han tycker det är bra att bo i familjehemmet; det är för att familjehemmet tycker 
om mig”. Utredarna har i flera fall framhållit anhörigas betydelse för barnen; ”moderns familj 
känner till moderns missbruk och den utsatthet som drabbar henne när modern dricker, 
mormor tar ibland hand om henne”. 

Kategori 3: Nätverksperspektivet; stödjande personer i skola och närmiljö, vilka verkar som 
positiva är rollmodeller.  

I utredningarna framkommer att flera av barnen har kontaktfamiljer som är av betydelse för 
barnen; ”hon har en långvarig kontakt med kontaktfamilj. Hon tycker om sin kontaktfamilj 
och vill utöka tiden där”.  Andra stödjande nätverk är kamrater i skolan och på fritiden; ”han 
har många kompisar i skolan och på fritiden, det är roligt att leka hemma och borta”, ”hon har 
vuxna att vända sig till om modern börjar dricka igen , hon trivs i skolan och med kamrater”.
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Tabell 6: Upplevelsekriterier av skyddsfaktorer 

 

 

Ålder flickor pojkar 

Kategori 1 

 

7-9  c 

10-12   

Kategori 2 

 

7-9 k h 

10-12 i b, d 

Kategori 3 

 

7-9 l, m h, 

10-12  d 
Tabellen visar att fem barn har uttryckt sig positivt om sina nära relationer, med förälder, familjehem, nära släktingar. 4 barn 
har gett uttryck för ett stödjande nätverk i form av kontaktfamilj, skolan och kamrater. Ett barn har uppgett att det går bra för 
honom i skolan. 

Tabell 7: Naturalistiska kriterier av skyddsfaktorer 

 

 

Ålder flickor pojkar 

Kategori 1 

 

7-9 k  

10-12 i d, e 

Kategori 2 

 

7-9 k, m c, e, 

10-12 i  

Kategori 3 

 

7-9 g, l, m e 

10-12 i d 
Tabellen visar att fyra barn beskrivs ha skyddande egenskaper t ex: god förmåga till inlärning, socialt välfungerande, lätta att 
komma i kontakt med samt utåtriktade. I fem utredningar beskrivs goda relationer till omsorgspersoner, t ex förälder, nära 
släkting samt familjehem. Fyra av barnen har kontaktfamilj. I två utredningar beskrivs en välfungerande skolsituation. 

Livskvalitet  
Livskvalitet avser behov som trygghet, kärlek, vänskap och ömhet och subjektiva upplevelser 
av lycka. Här används Lindströms (1994) modell av begreppet livskvalitet som omfattar 4 
livssfärer. Hänsynstagande bör ske till barnets utvecklingsmöjligheter och uppväxt, barns 
sårbarhet måste uppmärksammas och behovet av en omvårdande miljö. (I Lindströms sfärer 
ingår även den Globala sfären som representerar samhället och makromiljön, men den 
behandlar vi inte i detta avseende). 

Kategori 1: Den Personliga sfären som representerar hälsa, mentala och andliga villkor. I 
utredningsmaterialet framkommer det upplevelser av att känna sig efterfrågad av kamrater, att 
ha intressen och dela dessa med viktiga vuxna; ”tillsammans med mamma gör hon olika 
roliga saker”,” När han är glad och leker med kamrater och bygger koja”, ” hon upplever att 
hon har en bästis som vill leka med henne”. 

Kategori 2: Den Interpersonella sfären som representerar struktur och innehåll i det sociala 
stödet. I några av utredningarna framkommer att barnen upplever sig ha stöd i sitt respektive 
sociala nätverk, te x kamrater och deras familjer, lärare, andra i släkten; ”hon har kvar samma 
bästisar och hon är inte rädd för något i skolan”, ”han berättar att han har många kompisar 
både i skolan och på fritiden”,” han säger att han mår bra och att det är roligt att bo ho sin 
syster och hennes man”. 
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Kategori 3: Den Yttre sfären som representerar socio- ekonomiska villkor. I utredningarna 
framkommer inte formuleringar som berör den yttre sfären. 

I materialet framkommer inte något som kan betecknas som naturalistiska kriterier av 
livskvalitet. 
Tabell 8: Upplevelsekriterier av livskvalitet 

 Ålder flickor pojkar 

Kategori 1 7-9 i h 

10-12   

Kategori 2 7-9 l h 

10-12      d 

Kategori 3 7-9   

10-12   

Tabellen visar att i fyra av utredningarna har det framkommit fakta som kan härröras till livskvalitetsbegreppet. 

Analys  
Aktgenomgången visar att i ca hälften av utredningarna har socialsekreterarna samtalat med 
barnen. Detta gäller både flickor och pojkar. Utredningarna har framför allt beskrivit barnens 
livssituation utifrån det som är negativt för barnen. Av utredningarna i denna studie 
framkommer ej klart på vilket sätt socialsekreterare har pratat med barnen. Vilka 
metodologiska angreppssätt som har använts i samtalen med barnen redovisas endast i två fall 
där nätverkskarta används. I fem fall har barnen inte kommit till tals av vad som kan utläsas 
ur utredningsmaterialet. I utredningar som avser ansökan om placering i det egna nätverket, 
har det enskilda barnets synpunkter och dess nuvarande livssituation givits utrymme, till 
skillnad från utredningar som avser barn med eget utåtagerande beteende samt för barn till 
föräldrar som missbrukar alkohol och droger. Det finns en samstämmig uppfattning om att 
barn inte kommer till tals i sociala utredningar. Detta faktum gäller dock inte endast i 
barnavårdsarbetet. I forskning i socialt arbete används inte heller barn som sakkunniga 
informanter. Detta gäller såväl nationellt som internationellt (Egelund, 1997,  Socialstyrelsen, 
2004, Andersson, 2000).  

I samtliga utredningar har risker för barnen dokumenterats, även om begreppet risk inte 
använts. Det är risker som är kopplade till barnet såsom aggressivitet och 
uppförandestörningar.  I utredningarna har inte riskerna värderats i relation till om barnets 
hälsa utsätts för påtaglig risk i den miljö barnet befinner sig i. Närmare 200 000 barn i Sverige 
beräknas leva med en missbrukande förälder. Missbruk är det vanligaste skälet till att barn 
omhändertas enligt LVU i Sverige (Vinnerljung, 1996, Lagerberg & Sundelin, 2000). Även i 
denna studie är missbruk hos föräldrarna den dominerande riskfaktorn. Som en konsekvens av 
missbruket följer andra riskfaktorer, såsom kriminalitet, bostadslöshet och ekonomiska 
svårigheter. Svagbegåvning har i utredningarna, tagits upp som en risk som hänförts till 
föräldrar. Barnens upplevelser av riskfaktorer hör samman med föräldrarnas missbruk, 
familjevåld samt föräldrarnas psykiska och fysiska sjukdom I tre av utredningarna har flickor 
gett uttryck för oro i samband med föräldrarnas konflikt och våld mot modern. Även 
förekomst av rädsla och oro redovisas. I en studie där socialsekreterare som utbildats i 
intervjuteknik samtalade med utsatta barn framkom framför allt beskrivningar från barnens 
sida av att vuxna bråkade med varandra (Cederborg, 2005). Konflikter mellan föräldrar och 
våld inom familjen utgör alltså även i denna studie en riskfaktor för barnen som också barnen 
själva tar upp som svårigheter för dem. 
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Barnets individuella riskbeteende utmärks framförallt av aggressionsutbrott och 
uppförandestörningar. Vad gäller barnens eget riskbeteende så förekommer det, i 
utredningarna, en mindre grupp barn med uttalade problem kring aggressivitet.  I ett fall så 
har detta problem funnits sedan tidig ålder hos barnet och inneburit att barnet fått flytta runt 
mellan ett flertal familjehem och biologföräldrarna. Personer som redan i tidig barndom 
uppvisar ett aggressivt och antisocialt beteende löper större risk att i vuxen ålder fortsätta med 
detta beteende, jämfört med den grupp som först i ungdomen uppvisar liknande beteende 
(Stattin & Andershed, 2002). Det är en liten grupp av antisociala ungdomar som står för minst 
hälften av all kriminalitet som begås av ungdomar. De flesta studier som gjorts angående detta 
är gjorda företrädelsevis på pojkar. Detta är således en prognostisk risk för barnet. En tydlig 
risk för att en placering utanför hemmet ska misslyckas är om barnet har 
beteendeproblematik. Dygnsplaceringar för ungdomar handlar oftast om denna grupp, 
majoriteten av pojkarna som placeras och var tredje flicka (Vinnerljung, 2001).  

I fyra av utredningarna beskrivs barnen ha individuella kännetecken som är skyddande för 
dem; intellektuella förmågor och socialt välfungerande egenskaper. Detta gäller både pojkar 
och flickor. En pojke har själv gett uttryck för det. Övriga skyddande faktorer som både 
utredare och barnen själva har gett uttryck för är positiva relationer med föräldrar och andra 
nära vuxna, i hemmet och i skolan. I utredningarna framkommer att flera av barnen har 
kontaktfamiljer som är av betydelse för dem. Vad gäller skyddsfaktorer så har inte heller de 
värderats utifrån hur mycket de verkar som ett skydd för det enskilda barnet, nu eller i 
framtiden. Diskussion förekommer inte heller om hur dessa skyddande faktorer kan utvecklas. 
Skyddsfaktorer tas inte heller med i den bedömning som ligger till grund för fortsatta insatser 
av stöd kring barnet. Skyddsfaktorer som gagnar barnen är t ex relationen till en annan vuxen 
som bryr sig, egna individuella egenskaper såsom god intellektuell förmåga och social 
kompetens. Huruvida barnens basala behov tillgodoses, såsom dess fysiska status tillika mat- 
och sovförhållanden, belyses inte i utredningstexten i denna studie. 

Socialsekreterarna har inte valt att beskriva barnens livskvalitet. En del av barnen har själva 
gett uttryck för positiva känslor som kan hänföras till livskvalitetsbegreppet. Det är framför 
allt känslor av glädje tillsammans med betydelsefulla vuxna och kamrater och lyckan av att ha 
ett intresse. En flicka beskriver känslor av trygghet i skolan. I en studie av högriskbarns 
vuxenliv definieras livskvalitet som den psykologiska upplevelsen av att vara aktiv, att känna 
samhörighet, att ha en hög självkänsla och en grundstämning av glädje. Författarna menar att 
begreppet innehåller en social dimension som är av värde att beakta i socialt arbete. Studien 
visar att personerna i studien ”…är som grupp mer energiska, vitala och uthålliga än andra 
jämförbara grupper och de känner större frihet, självsäkerhet och självacceptans” (Hessle & 
Wåhlander, 2000, s. 143). I vårt material framkommer mycket lite av vad man kan tänka att 
barnen själva betecknar som deras livskvalitet i den aktuella situation de befinner sig i. Det 
som i några fall har dokumenterats är att barnet berättar om förekomst av kamrater och 
aktiviteter på fritiden men också om känslor av positiv karaktär. Vid samtal med barn kan det 
vara av stor vikt att fokusera på barnens egna känslor i förhållande till sin livsmiljö. Rädda 
Barnens studie om barns livsvillkor i fem kommuner (Rädda Barnen, 1995) visar att de allra 
flesta barn idag har en bra livssituation men att ca en femtedel av barnen betecknas som 
”utsatta”. Skillnaden mellan de som mår bra och de utsatta barnen är i verkligheten stor, men 
inte alltid i barnens egen beskrivning. De utsatta barnen saknar någon som kan trösta och de 
har inte tillgång till samma trygghet som andra barn har. Förekomst av skyddsaspekter för 
dessa barn kan vara av avgörande vikt för en gynnsam utveckling. 

Flickor verbaliserar i denna studie i högre utsträckning sin oro avseende familjesituationen, 
relationerna mellan föräldrarna samt relationerna mellan förälder och barn, mer än vad 
pojkarna gör. I Larsson-Sjöbergs (2000) studie om barn i styvfamiljer finns en klar skillnad 
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mellan flickors och pojkars sätt att handskas med sin situation. Flickorna blir 
”nätverksbyggare” i relationerna mellan personerna i nätverket. Flickorna jobbar för att hålla 
familjeprojektet sammanhållet. De utvecklar en kompetens för känslo- och relationsarbete i 
familjen (Larsson- Sjöberg, 2000). I en djupstudie av en mindre grupp tonårsplaceringar i 
familjehem var konflikterna mellan barn/biologisk moder större och svårare för flickorna än 
för pojkarna. Dessa relationer inverkade också på ungdomens tillvaro i familjehemmet 
(Lindén, 1998). Det har också visat sig i forskning att flickor i högre grad är utsatta för 
sammanbrott i fosterhem än pojkar (Vinnerljung, 2001). Man kan tänka sig att flickor i högre 
grad är observanta på och beroende av relationerna i familjen men att det också möjligen är så 
att de i större omfattning utvecklar problem i relationen med sina omsorgsgivare. 

I endast en av utredningarna finns en prognosbedömning redovisad ” bedömningen är att hon 
inte får sina grundläggande behov av omvårdnad, trygghet och en god uppfostran till fullo 
tillgodosedda…” Den bedömningen är inte föranledd av ett resonemang kring risk- och 
skyddsaspekter för barnet. Av utredningsmaterialet finns ingen förekomst av begreppen risk- 
skydd och livskvalitet i resonemanget som ligger till grund för bedömning och förslag till 
åtgärd. I det sociala utredningsarbetet kring barn förväntas socialsekreteraren göra en 
bedömning på barnets prognostiska risk om barnet stannar kvar i den miljö det befinner sig i. I 
LVU betonas särskilt att bedöma den unges risk för framtida men: "… brister i omsorgen eller 
något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa och utveckling 
skadas". Utredaren antas kunna fastslå risken genom någon form av prognosförfarande 
(Lagerberg & Sundelin 2000, SOU 1986, s. 20). Detta betyder att det måste finnas ett 
samband mellan risk och prognos. I utredningarna har riskfaktorer identifierats men inte så 
ofta skyddsfaktorer. Bedömningarna är dessutom inte alltid kopplade till förekomst av de 
skyddsmekanismer som finns runt barnet. Lagerbergs modell (1998) kan användas som ett 
systematiskt verktyg för att beskriva och klargöra barnets situation för att därefter bedöma om 
det föreligger en prognostisk risk för barnet. 

Slutdiskussion 
Sammanfattningsvis kan konstateras att aktmaterialets karaktär och innehåll bekräftar den 
kritik som framkommer i forskningen inom området. Det social utredningsförfarandet 
behäftas alltjämt av viktiga svagheter. Socialt arbete har ofta kritiserats för att vara alltför 
orienterat mot de vuxna i förhållande till barnen. Det är exempelvis ansökan om stödinsatser 
från föräldrarna som utreds och prövas i socialtjänstens regi. Vidare är det ofta föräldrarnas 
brister som utreds. Flera forskningsrapporter visar att barnen blir alltför osynliga i det sociala 
arbetet. I socialisationsforskningen har diskuterats hur barn formas av samhället och familjen, 
man har koncentrerat sig på barn i förhållande till de vuxnas villkor. En ny syn på barn börjar 
dock ta form. Barnen börjar betraktas som kapabla personer som är delaktiga i en 
socialisationsprocess som verkar på dem och inte via dem. Forskningen har också kritiserats 
för att vara alltför fokuserad på hur barndomen påverkar vuxenlivet. Alltför lite intresse finns 
för barns vardagsliv, deras här - och - nu situation (Andersson, 2000). I både praktiskt socialt 
arbete och i forskningen finns moraliska skäl av att välja svaga gruppers perspektiv. I 
utredningsarbetet kompliceras detta av att både föräldern och barnet är den svaga parten med 
inte så sällan motstridiga intressen. Det finns risker med att barnet ställs mot den vuxna. Det 
blir kanske motstridigt då man betraktar barnet som en individ i stället för en del av en familj. 
När sviktar familjen i sin uppsikt av barnet? När vågar man tro att situationen är sådan i 
familjen att barnet inte är utsatt för en påtaglig risk? I socialtjänstlagen finns en tydlighet när 
det gäller barns delaktighet i det sociala arbetet. Det står att ”hänsyn skall tas till barnets vilja 
med beaktande av dess ålder och mognad” (SoL § 7). Hur arbetet ska bedrivas finns det inga 
givna regler för. Inte heller hur socialarbetaren ska göra för att öka barns delaktighet och 
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minska deras maktlöshet (Andersson, 2000). Nationell forskning framhäver betydelsen av att 
implementera det dagliga sociala arbetet på socialkontor med det vetenskapliga 
kunskapsfältet. Av de 13 utredningarna i denna studie framkommer inte i något fall någon 
formulering där det går att utläsa om och hur socialtjänsten har beaktat forskningen för det 
aktuella problemområdet. Utifrån det nationella ekonomiska läget med omfattande 
vårdkostnader ställs ökade krav på att tillvarata befintlig erfarenhet och kunskap samt att 
vidareutveckla professionen och organisationen i den nationella sociala barnavården 
(Socialstyrelsen, 2000).  

Ett brittiskt forskarlag inom socialt arbete (Howe m fl, 1999) har utarbetat en modell för att 
bedöma barns hjälpbehov utifrån faktorer hos barnet självt, dess familj och omgivning. 
Modellen bygger på teorier kring anknytning. Forskarna menar att teorierna ska 
implementeras i utredning, i förslag till åtgärd samt i det direkta sociala arbetet kring barn 
som far illa. Teorin ska ligga till grund för insatser kring barnet och familjen. Det finns flera 
typer av anknytningsmönster, såsom t ex trygg anknytning, ambivalent anknytning och 
undvikande anknytning, presenterade i litteraturen. En annan typ av anknytning är den 
desorganiserade anknytningen som bygger på rädsla (Bowlby, 1969, Havnesköld & Risholm 
Mothander, 1995, Lindén, 2002). I speciellt en av utredningarna i denna studie framstår bilden 
av en desorienterad anknytning. Barnets bindning till modern är så stor, trots moderns 
försummelse, ambivalenta förhållningssätt mot barnet samt pågående missbruk, att barnet 
pratar om att ta sitt liv om hon tvingas separera från modern. Föräldrar med svåra obearbetade 
upplevelser – i form av trauman eller svåra förluster – kan feltolka barnets signaler och 
reagerar med aggressivitet och rädsla. Vissa studier visar att detta förekommer i familjer där 
fysisk- och psykisk misshandel eller vanvård finns, i upp till 80% (Lindén, 2002). Ett 
resonemang som bygger på anknytningsteorier, utvecklingsekologin och socialt nätverk skulle 
kunna vara till hjälp i det sociala arbetet, såväl i det preventiva arbetet som i 
utredningssituationer där barn riskerar att fara illa. Barnets relation till sina närmaste 
omsorgsgsgivare kan ge en bild av vad barnet, och föräldrarna, behöver i form av insatser och 
åtgärd.  Det är lätt att fastna i det som är avvikande.  Det är dock lika viktigt att ställa frågor 
kring det som är positivt och hälsobefrämjande. Det är bra att hålla i minnet Winnicots 
begrepp ”good enough enviroment” (Winnicott, 1970b) eller Bowlbys ord om att det i varje 
individ finns en inneboende kraft som strävar mot utveckling (Lindén, 2002). 

En brittisk forskare i socialt arbete (Scourfield, 2003) diskuterar vikten av att introducera ett 
genusperspektiv i arbetet med utsatta barn. Socialarbetare är oftast kvinnor. De som oftast får 
utstå granskning i utredningsarbetet kring barnen är mödrarna, tillika kvinnor. Männen undgår 
granskning trots att det ofta är de som utgör risken för barnet, i form av våldsamt beteende. 
Modern blir ofta den som står som subjekt i utredningsarbetet och som ensam blir 
orsaksvariabeln (the causal variabel). Barnet är den mest sårbara individen som behöver 
skyddas. Moderns fundamentala ansvar är att skydda sina barn, så om hon tillåter en man som 
tenderar att bli våldsam att stanna kvar i hemmet så har hon misslyckats i sin uppgift att 
skydda barnet (failure to protect).  

Varje barn har sin samtid. Samhälleliga faktorer inverkar på barnens vardag. Undersökningar 
visar att upp till 80% av ungdomarna i USA har erfarenhet av droger. Jämförbara siffror från 
Sverige visar att 25 % av svenska ungdomar har prövat någon form av narkotika. I USA tas 
våld i ”dating” (Dating Violence) upp som en vanlig förekommande riskfaktor för ungdomar 
Upp till 60 % av ungdomarna i USA har erfarenhet av någon form av våld i relationer som är 
föranledda av ”dating”. Även i socialstyrelsens rapport förekommer riskfaktorer kopplade till 
ungdomars parrelationer och sexuella aktiviteter, bl a sexuellt överförbara sjukdomar samt 
tidiga graviditeter (Rapp-Paglicci m fl 2004, Socialstyrelsen, 2004). Ungdomar skapar hela 
tiden nya kontakter och ny marknad uppstår för ungdomar via Internet. Vuxenvärlden är inte 
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alltid, eller sällan, informerade om ungdomars kontaktnät och nya sociala relationer som kan 
vara av god natur men som också kan ge upphov till riskfyllda situationer.  

Slutkommentar och praktisk implikation  
En modell för att identifiera riskfaktorer har på ett systematiskt sätt Dagmar Lagerberg 
utvecklat (se bilaga 1). I den beskrivs upplevelsefaktorer och naturalistiska faktorer kring en 
riskmiljö som ett barn befinner sig i, dvs. vad upplever barnet självt och vad kan utredaren 
observera kring barnet. Modellen kan användas som ett systematiskt verktyg för att beskriva 
och klargöra barnets situation för att därefter bedöma om det föreligger en prognostisk risk för 
barnet. 
En utveckling av de modeller som finns tillgängliga, speciellt Lagerbergs modell, utgör denna 
studies praktiska implikation. Denna nya modell, en tankekarta, kan vara till hjälp i det 
praktiska sociala arbetet. Tanken är att den kan användas i utredningsarbetet av ett barn som 
riskerar att fara illa. Utgör den miljö barnet befinner sig i en prognostisk risk för barnet? 
Vidare kan kartan vara till hjälp i arbetet för att understryka barnets upplevelse av sin egen 
livssituation. Tankekartan innefattar riskfaktorer, skyddsaspekter och livskvalitet, utifrån 
barnets upplevelser (upplevelsekriterier) och utifrån det som för utredaren är observerbart 
(naturalistiska kriterier). En kartläggning av riskmiljön och de skyddande faktorer som finns 
runt barnet kan underlätta för utredaren att bedöma om barnet utsätts för prognostisk risk. 
Kartan bygger på att utredaren har lyssnat in barnets berättelse speciellt avseende 
riskfaktorer, skyddsfaktorer samt livskvalitet.  

En utredningsdesign  

För att illustrera hur tankekartan kan användas följer nedan en sammanfattning av en av 
utredningarna som förekommer i studien: 

Vårdnadshavaren ansöker om vård på behandlingshem för sig och sin dotter, 11 år. Av 
utredningsmaterialet kan utläsas att det förekommer flera riskfaktorer som är observerbara 
för utredaren, t ex missbruk av narkotika samt allvarlig bristande tillsyn, naturalistisk risk. 
Modern ömsom värnar om ömsom förskjuter dottern och har således ett ambivalent 
förhållningssätt till sin dotter. Ytterligare riskfaktorer förekommer för barnet såsom av 
föräldern avbruten behandling. Av utredningsmaterialet kan utläsas att det finns upplevd risk 
från barnets sida; osämja mellan föräldrarna, oro för förälders hälsa. Individuell riskfaktor 
för flickan är att hon upplevs ha ett alltför vuxet språk och att hon får ta ett vuxenansvar för 
sin moder, naturalistisk risk. 
En skyddande faktor är kontakt med mormor. En annan skyddande faktor är kontakt med 
fadern och hans nya familj. Detta är naturalistiskt skydd då inte dottern själv, av olika 
anledningar, vill bo där. Individuellt skyddande faktorer hos flickan är bl a utredarens 
beskrivning av henne som socialt kompetent. Flickan själv uppger att hon vill vara med sin 
mamma trots mammas missbruk, upplevelse av skydd. Hon har upplevelse av att göra roliga 
saker med sin mamma, upplevelse av livskvalitet. Detta kan betecknas som positiv 
upplevelse/livskvalitet.  
Nedan visas tankekartan som användningsområde utifrån denna utredning. Utgångspunkten är 
barnets situation med dess olika upplevelse i relation till andra individer i nätverket. 
Upplevelse av risk, skydd och livskvalitet utgår helt från samtalet med barnet. Naturalistiska 
kriterier av risk, skydd och livskvalitet utgår från det observerbara utifrån utredningen (jfr 
Lagerbergs modell). Modellen kan följas genom följande variabler; Upplevelse av risk, (UR), 
Naturalistiska kriterier av risk, (NR), Upplevelse av skyddande faktorer, (US), Naturalistiska 
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kriterier av skyddande faktorer, (NS), Upplevelse av livskvalitet, (UL), Naturalistiska kriterier 
av livskvalitet, (NL). 
Figur 2: Tankekarta för socialt utredningsarbete 

Barnets 
namn 

Riskfaktorer  Skyddsfaktorer  Livskvalitet  

 Upplevelse-
kriterier (UR) 

Naturalistiska 
kriterier (NR) 

Upplevelse-
kriterier (US) 

Naturalistiska 
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Upplevelse 
kriterier (UL) 

Naturalistiska 
kriterier (NL) 
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hand om dottern 
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person 

   Kontakt med 
mormor 

 

  

I en utredning där barnets situation är riskfylld med bl a en moder som missbrukar, kan det 
finnas områden/kriterier som barnet upplevelser som livskvalitet, t ex i form av att göra något 
tillsammans med en vuxen, ha egna personliga kvaliteter som berikar och hjälper barnet att 
hantera svåra stunder. Det föreligger ingen självklarhet att allt i ett barns liv upplevs av barnet 
som dåligt bara för att föräldrarna har en egen problematik. Denna kunskap är viktig för att 
bedöma den prognostiska risken för barnet. I denna utredning finns en problematik i 
relationerna mellan mor – barn, far – barn, mor – far. Utgör flickans starka bindning till 
modern en risk- eller skyddsfaktor? Hur blir livet på sikt för flickan om hon tvingas separera 
från modern? Kan man i det framtida sociala arbetet och i förslag till påföljd hjälpa 
personerna till bearbetning med de ömsesidiga relationerna?  

Vid genomförande av barnavårdsutredningar, i syfte att få en mer allsidig balans i kunskapen 
om hur barnets livssituation ser ut och är, så gagnas socialtjänsten och tillika barnet av att 
frågor inom alla ovan fält belyses vid samtal. Sortering av information kan utgöra en grund 
för att bedöma graden av risk och skydd för att fatta ett så relevant beslut som möjligt som 
gagnar det enskilda barnet och dess relationer idag och i framtiden. 
Figur 3: Bedömning av prognostisk risk 

Prognostisk risk  Skyddsfaktorer  Livskvalitet 

Att föräldrarna inte samarbetar (NR) 

Oro för moderns hälsa (UR) 

Missbruk (NR) 

Fysisk ohälsa (UR, NR) 

Moderns ambivalenta förhållningssätt 
mot dottern (NR) 

Social kompetens (NS) 

Gemenskap med modern (US) 

Gemenskap med mormor (US) 

Fader vill ta hand om dottern (NS) 

Gemenskap med modern (UL) 

Ett efterforskande av barnens kunskaper och att lämna information av vad som sker i 
handläggningen, till barnet, ökar barnets kunskap och känsla inför vad som sker. Oavsett om 
barnet är i direkt fokus för utredningen eller inte så skapar sig barnet föreställningar om vad 
som sker både i nuet och framåt. Barnets föreställningar kan gå i direkt olika riktningar, både 
av positiv och av negativ karaktär. Barn skall inte ges all information och inte heller veta allt i 
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vad som sker men erhålla tydliga och klara svar på dess egna frågor och funderingar, vilket 
hjälper barnet att förhålla sig till sin egen förändrade situation och skapa sin speciella historia 
över vad som sker vid t ex placering utan för sitt eget hem.  Barn, vars livssituation är osäker, 
kaotisk eller innehåller förändringar, innebär ovisshet som genererar och skapar osäkerhet och 
oro. 

Socialtjänstens handläggare ska klara av att inhämta information från och om den eller de som 
ärendet gäller, bedöma informationens innehåll och betydelse samt bedöma hur och på vilket 
sätt informationen/kunskapen skall användas samt utifrån detta, omvandla den till relevant 
insats. Socialtjänstens information och kunskap om det specifika barnets situation kommer 
alltid att vara begränsad, det ligger i sakens natur eftersom den egna upplevelsen är subjektiv. 
Handläggare är heller inte med själv i varje situation och all information filtreras. Situationen 
att beakta barns rätt och föräldrars rätt är komplicerad och kan ibland vara konfliktfylld 
utifrån att socialtjänsten ska bedöma prognostisk risk eller förutsättningar för gynnsam 
utveckling utan att med 100 % säkerhet veta hur det faktiskt förhåller sig och hur framtiden 
gestaltar sig. Utifrån den samtid och dess kunskap om barns behov och utveckling ska 
socialtjänstens utredning utgöra en grund för bedömning av barnets vårdbehov av adekvata 
insatser. Vilken grund och betydelse vill vi att utredningen ska få? Ligger det i socialtjänstens 
utgångspunkt, ambition och framtoning att minimera faran för barnet eller i att maximera 
barnets välfärd? Det är viktigt att ta sig tid i mötet med barn i utsatta situationer. Tillåter 
socialtjänstens organisation att handläggarna tar sig den tiden? Kan man organisera bort 
tidsbrist eftersom man ofta upplever sig ha brist på tid? Socialtjänsten behöver utvecklas. Var 
finns tid för inhämtande av kunskap och reflektion? Finns intresse att ge socialtjänsten denna 
möjlighet för utveckling? Detta är viktiga frågor att ställa sig inför socialtjänstens fortsatta 
utveckling. 
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Bilaga 1. 

En definitionsmodell 

 

 
 
TYP AV KRITERIUM 

Upplevelse 
kriterium (a) 
Med prognostisk risk (c) 
 

Upplevelse 
kriterium (a) 
Utan prognostisk risk (d) 

Ej upplevelse 
kriterium (a) 

Naturalistiskt kriterium 
(b) 
Utan prognostisk risk (c) 

1 4 7 

Naturalistiskt kriterium 
(b) 
Utan prognostisk risk (d) 

2 5 8 

 
Ej naturalistiskt 
kriterium (b) 

3 6 (9) 

Anm. Ruta 9 är irrelevant eftersom inga kriterier överhuvudtaget är för handen. 

 

a) Lidande/skada för barnet 

b) Situation, egenskaper, förhållanden som kan fastställas 

c) Barnets hälsa och/eller utveckling riskerar att skadas 

d) Det är inte sannolikt att barnets hälsa och/eller utveckling kommer att skadas 
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Bilaga 2. 
 
 

Socialnämnden 

X kommun      
  

 

 

Vi, Kristina Gustafsson och Helene L Lindström, genomför en uppsats på D- nivå i socialt 
arbete vid Örebro universitet. Handledare är doktorand Jürgen Degner och Kristina Larsson – 
Sjöberg. 

I ett regeringsuppdrag från 1999 till socialstyrelsen ” Nationellt stöd för kunskapsutveckling 
inom socialtjänsten” betonas vikten av att skapa och förstärka en tydligare 
kunskapsutveckling i det sociala arbetet. Det efterfrågas bl. a tydligare metoder i det sociala 
utredningsarbetet vad gäller barnets situation. 

I vår studie kommer vi att belysa livskvalitet- och skyddsbefrämjande faktorer för barn som 
lever i risk miljöer. För att kunna pröva en modell över kriterier som kan ingå i en definition 
av barn som far illa, önskar vi därför att ta del av de utredningar enligt SoL och LVU som 
socialförvaltningen har utfört under perioden 1 januari 2000 till 31 december 2002. Modellen 
är utarbetad av Dagmar Lagerberg  (1998). Vi avser att studera utredningar enligt 50 § SoL 

 (1982 ) och utredningar enligt 11 kap 1 § SoL vilka resulterat i ansökningar om placeringar 
utan för det egna hemmet. 

Allt material som samlas in kommer att behandlas under sträng sekretess. Ni erhåller således 
fullständig garanti för att endast undertecknade tar del av materialet. Redovisning av resultat 
från studien kommer att ske så att enskilda barn/ungdomar aldrig pekas ut.  

Avidentifiering av enskilda personliga förhållanden sker.   

Vid eventuella synpunkter eller frågor, kontakta oss eller handledare Jürgen Degner,  

Örebro Universitet 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Kristina Gustafsson 

Helene Lindström  
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Bilaga 3. 
 

Flera olika metodologiska och tekniska redskap kan användas i samtal med barnet i 
utredningsarbetet. Nedan följer ett axplock av användbart material som kan hjälpa upp 
bärigheten i dialogen och ge barnet stöd i att sätta ord på och minnas viktiga hädelser och 
situationer för barnet. Det är ofta samtalsledarens fantasi som sätter stopp. Dessa praktiska 
redskap skall kombineras med de metoder och teorier för barnets livssituation och utveckling: 

Penna – block - kritor 

Observation bakom spegel 

Nätverkskarta 

Livsboken 

Egna bilder från barnets eget liv 

Fingerdockor 

Duplohus med dockor med tillbehör 

The Bears”Nalle kort” (Innovative Resources-the publishing arm of St Lukas Anglicare) 

Strength gards for kids (Inovative Resorusces-the publishing arm of St. Lukas Anglicare) 

Emma dockor (Emma Antonsson) 

Bilder 

Att använda metaforer 

Att barnet tar med sig egna betydelsefulla saker 

Att använda teipingmetoden 
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