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Abstract 
The study aims to examine the presence of theoretical basis in child welfare 

investigations and to analyze how the theoretical basis, or the absence thereof, affects 

the investigation process. A review of twelve anonymous child welfare investigations 

was made and the chosen method is a combine of case study design and cross-

sectional design. The study shows that the presence of theoretical basis and structure 

in the investigation process is of varying extent and quality in the reviewed child 

welfare investigations. The social service-office that provided the data for this study 

has an ambition to strengthen the connection to scientific research and solidifying the 

theoretical basis in the child welfare investigations. There are one or two that can be 

considered exemplary concerning the theoretical basis, some that rests partially on a 

theoretical foundation and a number of investigations that fail in varying degrees in 

this regard. This study shows that it is substantial how you use previous research and 

a theoretical framework. To present chosen theories and using this framework to 

problematize is a way to keep the investigation transparent and to give the concerned 

families a chance to understand how the social worker has been reasoning. The 

expectation is that this study will contribute to social workers and students.  
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Sammanfattning 
Denna studie avser att undersöka förekomsten av teoretisk förankring i 

barnavårdsutredningar samt att analysera hur den teoretiska förankringen eller 

avsaknaden av densamma påverkar utredningsprocessens olika steg. En granskning av 

tolv stycken avidentifierade barnavårdsutredningar genomfördes och den valda 

metoden är en kombination av fallstudiedesign och tvärsnittsdesign. Studien visar att 

förekomsten av teoretisk förankring och struktur på utredningsprocessen är av 

skiftande kvalitet och omfattning i de granskade barnavårdsutredningarna. Det 

socialkontor som försett denna studie med data har en ambition att stärka kopplingen 

till tidigare forskning och öka den teoretiska förankringen i barnavårdsutredningarna. 

Det finns någon utredning som kan anses exemplarisk gällande teoretisk förankring, 

några som till viss del har teoretisk förankring och ett antal utredningar som brister i 

olika hög grad i detta avseende. Studien visar att det är väsentligt hur teorier och 

tidigare forskning används. Att redovisa valda teorier och problematisera utifrån dem 

är ett sätt att hålla utredningen transparent och att ge de berörda familjerna möjlighet 

till en ökad förståelse för hur utredaren resonerat. Förhoppningen är studien kan bidra 

till reflektion och inspiration för socionomer och blivande socionomer. 

 

Nyckelord: Barnavårdsutredning, social utredning om barn, utredningsprocess, 

teoretisk förankring 
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1. Inledning 
 
Att bli föremål för utredning hos socialtjänsten är för många något som kan upplevas som 

integritetskränkande och olustigt på flera plan (Socialstyrelsen, 2006, s. 36-37). Personens behov av 

självbestämmande och kontroll över sitt eget liv kan krocka med socialtjänstens skyldighet att utreda 

om ett barn riskerar att fara illa. Ett professionellt bemötande är avgörande för att den enskilde ska 

kunna känna sig bemött på ett respektfullt sätt i den svåra situation som en barnavårdsutredning kan 

innebära. Utredarens förmåga att visa ödmjukhet och empati är central, så också förmågan att 

formulera sig i tal och skrift så att den enskilde förstår. Det är också av stor vikt att utredaren är 

medveten om sina personliga värderingar och hur de kan påverka utredningsarbetet (a.a.). 

 

Att genomföra en professionell barnavårdsutredning innebär, enligt Edvardsson (2003, s. 14) att ha 

vissa grundläggande värden som riktmärke i arbetet. Exempel på dessa värden är rättsäkerhet, 

saklighet och allsidighet, opartiskhet och transparens. För att värna grundläggande demokratiska 

principer är det viktigt att ha ett klientperspektiv under hela utredningsprocessen. Klientperspektivet 

innebär att låta berörda individer komma till tals och att vara medveten om hur viktigt det är att 

kommunikationen fungerar mellan klient och socialarbetare. Att höra samtliga parter i utredningen 

och i förekommande fall även andra som kan bidra med information är centralt för att få den 

allsidighet som präglar en professionellt genomförd utredning (a.a.).  

 

Socialtjänsten är den myndighet som ansvarar för barnavårdsutredningar och för att dessa genomförs 

på ett professionellt och rättssäkert sätt. Enligt 11 kap. 1§ Socialtjänstlagen (SoL), är socialtjänsten 

skyldig att utan dröjsmål inleda utredning om något kommer till socialtjänstens kännedom som kan 

föranleda åtgärd. I andra stycket av 11 kap. 1§ SoL framgår det att det som framkommit under 

utredningen och som kan ha betydelse för ärendets avgörande skall tillvaratas på ett betryggande sätt. 

Muntliga uppgifter måste antecknas skriftligen och handlingar av betydelse ska tillfogas akten.  

 

För att kunna genomföra en allsidig utredning har socialtjänsten, enligt 11 kap. 2§ SoL, rätt att 

inhämta information från sakkunniga och att ta de kontakter som kan behövas för att kunna bedöma 

behovet av insatser. Det finns också preciserat att utredningen inte ska göras mer omfattande än vad 

som är motiverat av omständigheterna och att en utredning inte utan särskilda skäl får pågå i mer än 

fyra månader. Den som är föremål för utredning ska underrättas om att utredning pågår. 

 

För att ytterligare säkerställa kvaliteten på utredningar inom socialtjänsten framgår det av 3 kap. 3 § 

SoL att insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet och skall utföras av personal med 

lämplig utbildning och erfarenhet. Det tydliggörs också att kvaliteten i verksamheten fortlöpande skall 

utvecklas och säkras.   

 

För att få en bild av omfattningen av socialtjänstens insatser och vikten av ett kvalitetssäkrat arbete 

kan nämnas att det under 2011 var cirka 11 000 barn och unga som påbörjade heldygnsinsatser enligt 

antingen SoL eller Lagen om vård av unga (LVU). Den 1 november 2011 var 18 400 barn och unga 

föremål för heldygnsvård i form av familjehem eller placering på Hem för vård eller boende (HVB-

hem). Öppenvårdsinsatser som strukturerade öppenvårdsprogram, behovsprövat personligt stöd eller 

kontaktperson/familj enligt SoL, erhölls den 1 november 2011 av 28 300 barn eller unga varav en del 

av dem hade fler än en insats. Cirka 24 600 barn och unga fick insatsen personligt stöd någon gång 

under året och ungefär 20 000 barn och unga hade kontaktperson eller kontaktfamilj. Omkring 10 000 

barn och unga fick någon gång under år 2011 insatsen strukturerat öppenvårdsprogram 

(Socialstyrelsen, 2011, s. 5-9). Det innebär att cirka två procent av de 1 900 000 barn som finns i 

Sverige varit föremål för någon form av insats i socialtjänstens regi under 2011.  
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Många anmälningar görs till socialtjänsten utan att utredning inleds. Socialarbetaren kan genom en 

förhandsbedömning konstatera att det inte finns grund att inleda utredning. Socialstyrelsen (2012a, s. 

12) konstaterar att det saknas tillförlitlig statistik för hur många orosanmälningar som faktiskt görs till 

socialtjänsten varje år. Detta beror på att kommunerna använder sig av olika former av statistikföring 

och att rutinerna för hur anmälningar registreras är olika (Socialstyrelsen, 2012a, s. 11). En studie som 

omfattar 100 mellanstora svenska kommuner uppskattar andelen barn som kommit i kontakt med 

socialtjänsten via anmälan eller ansökan till två procent för barn under 12 år och sex procent för 

ungdomar mellan 13-18 år. En stor andel av orosanmälningarna gällande ungdomar kan förklaras av 

att samtliga ungdomar som polisanmäls för bland annat snatteri och skadegörelse (två av de vanligaste 

formerna av lagöverträdelse i 10-20 års-åldern) rutinmässigt förs över till socialtjänsten 

(Socialstyrelsen, 2012a, s. 14).  

 

I internationell jämförelse ligger anmälningsstatistiken för Sverige i ett mellanskikt (Socialstyrelsen, 

2012a, s. 14). Samtidigt pekar mycket i riktning mot att endast en liten andel av de barn som 

misstänks fara illa anmäls till socialtjänsten. Graden av anmälningsfrekvens skiljer sig mellan olika 

yrkesgrupper som har anmälningsskyldighet men konstateras vara låg inom samtliga (Regeringen, 

2011, s. 177). Sammantaget tydliggörs att det är svårt att få en rättvisande bild av hur många 

anmälningar som görs, hur många förhandsbedömningar som leder till att utredning inte inleds och 

hur många utredningar som faktiskt inleds i relation till den befintliga statistiken för beviljade insatser 

(Socialstyrelsen, 2012a, s. 16-18). 

 

När socialnämnden fattar ett beslut som rör ett barn grundar sig detta beslut på den 

barnavårdsutredning som utredare inom socialtjänsten genomfört. Många socialarbetare känner sig 

osäkra inför att använda sig av teorier i praktiskt socialt arbete, som exempelvis utredningsarbete, och 

en del uttrycker att de lämnade teorierna när de lämnade universitetet (Holland, 2011, s. 179). Detta 

kan vara problematiskt, speciellt om teorierna överges utan vidare reflektion. Socialstyrelsen har inte 

formellt kritiserat socialtjänsten för bristande teoretisk förankring, eftersom den teoretiska 

förankringen inte omfattas av tillsynen. Socialstyrelsen granskar socialtjänstens arbete utifrån lagar, 

föreskrifter och allmänna råd och det finns inget reglerat om krav på den teoretiska förankringen i 

barnavårdsutredningar. Däremot poängterar socialstyrelsen vikten av vetenskaplighet och allsidighet 

(Socialstyrelsen, 2012b).  

 

I det lagrum som styr socialtjänstens utredningsprocess, 11 kap. 5§ SoL, finns inget att utläsa om att 

socialtjänsten ska redovisa en teoretisk grund för beslut. Däremot åligger det socialtjänsten att i 

utredningar dokumentera tillräcklig, väsentlig och korrekt information, vilket skulle kunna förstås 

som att det bör framgå vilken/vilka teorier som socialtjänsten har som grund för sin analys. Enligt 

Edvardsson (2003, s. 129) är det ofta så att utredaren har en hypotes och ofta också en specifik teori 

som grund för sitt resonemang. Om denna inte framträder i den skrivna utredningen kan det finnas 

skäl att anta att utredningen inte är transparent. Om utredningen inte är transparent kan resultatet bli 

att den enskilde parten som berörs av utredningen inte har någon möjlighet att förstå och följa 

utredarens resonemang kring den enskildes situation (a.a.). Kritiken, från tidigare kontrollinstans 

Länsstyrelsen och från Socialstyrelsen som övertagit uppdraget, mot hur barnavårdsutredningar 

bedrivits har på flera punkter varit omfattande under åren. Kritiken har handlat om utredningarnas 

bristande vetenskapliga grund, brist på allsidighet, bristande utredningsmetodisk kompetens hos 

handläggarna och brist på barnperspektiv som påverkat utredningskvaliteten (Friis, 2003, s. 75-80). 

 

Huruvida den aktuella kommunen, som ligger i södra Sverige, blivit kritiserad för bristande 

utredningsmetodik eller liknande finns inga uppgifter om. Under 2012 var det fyra socialsekreterare 

som arbetade med barnvårdsutredningar i kommunen samt en socialsekreterare som arbetade med att 

ta emot anmälningar. Gällande det utvecklingsarbete som enheten har påbörjat är målet att öka 
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forskningsanknytningen och att tydliggöra barnperspektivet i utredningar. Som en del av detta har 

enheten haft flera halvdagsutbildningar där samtliga socialsekreterare deltagit där de fördjupat sig i 

olika delar av BBIC. Enheten har också arbetat med att sammanställa aktuell forskning inom området 

och skapat ett kompendium som alla socialsekreterare fått. På socialsekreterarnas gruppträffar har 

enheten kontinuerligt diskuterat barnperspektivet och aktuell forskning samt hur de ska föra in detta i 

utredningsarbetet. 

 

Kommunen befolkas av cirka 20 000 personer varav en knapp fjärdedel av invånarna är barn under 18 

år. Under 2012 inkom 467 orosanmälningar/ansökningar till kommunens barn och ungdomsenhet 

gällande barn under 18 år. Målgruppen för den föreliggande studien är barn under tio år och under 

2012 inkom 213 orosanmälningar/ansökningar för barn under tio år. Statistiken avser antalet 

anmälningar och det kan innebära flera anmälningar gällande samma barn. Alla anmälningar leder 

inte till att utredning inleds. Utredare kan genom en förhandsbedömning avgöra att det saknas skäl att 

inleda utredning. 

 

Antalet inledda utredningar i den aktuella kommunen gällande barn under 18 år var, under 2012, 171 

stycken. Av dessa 171 inleddes 62 utifrån ansökan om stöd och 109 utifrån orosanmälan. För barn 

under tio år var totala antalet inledda utredningar 58 stycken och av dessa var det 15 stycken som 

baserades på ansökningar om stöd och 43 stycken som baserades på orosanmälningar. Av de 171 

utredningarna avslutades 54 med beslut om insats, 12 av dessa insatser rörde barn under tio år. En 

utredning avslutades med ansökan om vård enligt LVU. 

 

Förhållandet mellan antalet anmälningar och antalet inledda utredningar är svår att tolka då det som 

tidigare nämnts kan inkomma fler anmälningar gällande ett och samma barn. Om detta inte varit fallet 

utan varje anmälan hade gällt ett enskilt barn hade kunnat konstateras att cirka tio procent av alla barn 

varit föremål för anmälan till socialtjänsten och att en knapp tredjedel sedan ledde till att utredning 

inletts. Det finns dock inte någon tillgänglig statistik för hur många av anmälningarna som berör ett 

och samma barn så det är svårt att bedöma omfattningen av antal barn som varit föremål för anmälan.  

 

1.1 Problemformulering  

Det har genom åren förekommit kritik mot kvaliteten på socialtjänstens utredningar i huvudsak 

gällande brister i handläggningsprocessen men också beträffande socialarbetarnas kompetens och 

kunskapsbas i arbetet med barn och unga (Socialstyrelsen, 2009 s. 20-21). Kritik som riktats mot 

socialtjänsten har också handlat om att utredningarna uppfattats som godtyckliga, baserade på skvaller 

och som kvalitativt undermåliga. Detta i form av bland annat avsaknad av vetenskaplig struktur som 

exempelvis relevanta frågeställningar, redovisning av teoretisk ram, analys som bygger på redovisade 

teorier och tydliga slutsatser (Edvardsson, 2003, s. 21). Bristfälliga utredningar kan innebära att 

rättssäkerheten för klienten äventyras genom att felaktiga beslut fattas och som en följd av detta att 

människors förtroende för socialtjänsten som myndighet undergrävs. I perspektivet av att 

myndighetsutövning kan påverka enskilda individers liv i stor omfattning är det viktigt att se att en 

osaklig eller bristfällig utredning kan få stora konsekvenser (Edvardsson, 2003, s. 6-7). Enligt 

Edvardsson (2003 s. 8) innefattar en kritisk-saklig utredningsmetodik vedertagna grundprinciper som 

bland andra redovisning av metod, angivande av syfte/frågeställningar, källredovisning och 

beskrivning av teoretiska antaganden och definitioner. När utredare brister i detta blir konsekvensen 

att part i ärendet inte kan utläsa hur utredning och beslutsprocess gått till. Enskild part kan då uppleva 

osäkerhet och maktlöshet i relation till socialtjänsten, som inte gagnar den tillit som underlättar ett 

samarbete mellan klient och utredare. I slutänden är det då de barn som behöver hjälp och stöd som 

riskerar att drabbas (a.a.).  
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2. Syfte 
 
Avsikten med denna studie är att kritiskt granska förekomsten av teoretisk förankring i tolv utvalda 

barnavårdsutredningar samt att analysera hur det påverkar utredningsprocessen. Studiens syfte kan 

brytas ner i tre frågeställningar: 

 

 Förekommer det någon uttalad teoretisk förankring i metoddelen av utredningarna? 

 

 Förekommer det någon uttalad teoretisk förankring i analysdelen av utredningarna? 

 

 Om teoretisk förankring förekommer – hur används den? 

2.1 Avgränsningar 

Inom socialtjänsten runt om i landet arbetar man sedan några år tillbaka med Barns behov i centrum 

(BBIC) som utredningsmetod. BBIC har sin teoretiska grund bland annat i anknytningsteorin och 

utvecklingspsykologin (Socialstyrelsen, 2009, s. 39) och berörs därför indirekt när granskningen av 

teoretisk förankring i barnavårdsutredningarna genomförs. Avsikten med studien är dock inte att 

granska huruvida utredningarna präglas av BBIC utan att se förekomsten av teoretisk förankring 

oavsett om den framkommer i ljuset av BBIC eller inte.     

 

I den föreliggande studien är det endast färdigskrivna barnavårdsutredningar som granskats då 

tillgången till fullständig personakt eller annan dokumentation som legat till grund för utredningen 

inte förelegat.  

3. Tolkningsram 
 
Upplägget för tolkningsramen är en inledande översikt av den tidigare forskning som är aktuell samt 

en presentation av det teoretiska anslaget som den föreliggande studien vilar på.  

 

Genom de studier som presenteras avses att ge en bred bild av dels behovet av att använda teorier i 

socialt arbete och barnavårdsutredningar, dels belysa svårigheten för socialarbetare att praktisera sina 

teoretiska kunskaper i det praktiska sociala arbetet. Det blir tydligt att det är viktigt hur teorier 

används för att de ska få avsedd effekt. Vidare följer, under avsnittet tolkningsram, en presentation av 

den kritiskt-sakliga utredningsmetodiken som är en sammanfattning av en uppsättning begrepp som är 

relevanta för den kommande analysen. Valda delar av socialtjänstlagen presenteras för att skapa 

förståelse för de förutsättningar utredaren har att arbeta utifrån då den utgör ramen för socialtjänstens 

arbete.  

 

3.1 Teorins roll i det sociala arbetet 
Dellgran och Höjer (2000) kartlägger i sin doktorsavhandling ”Kunskapsbildning, akademisering och 

professionalisering i socialt arbete” innehållet i ett stort antal doktorsavhandlingar och 

studentuppsatser inom ämnet socialt arbete. Studien behandlar avhandlingarnas innehåll, vilka 

forskningsmetoder och teorier som används. Dellgran och Höjer (2000, s. 13-14) fokuserar även på 

vad som inte tas upp i dessa avhandlingar och problematiserar detta. Författarna (2000, s. 66-67) 

diskuterar vilka faktorer som påverkar dessa mönster och vilka konsekvenser sådant som inte tas upp 

kan få för den fortsatta kunskapsbildningen och för relationerna mellan forskning, utbildning och 

praktik. Författarna (2000, s. 68) konstaterar att ett särdrag inom kunskapsutvecklingen inom socialt 

arbete sedan länge varit tillväxten av teoretisk förankring. Teoriutvecklingen spelar stor roll utifrån 
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den kritik av ett alltför amatörmässigt och ideologiskt utformat arbetsfält som socialt arbete länge 

varit. Tre olika typer av teori i socialt arbete kan urskiljas; 1) teorier om socialt arbete som förklarar 

dess roll i samhället, 2) teorier för socialt arbete som är avsedda att ge förklarings-och 

handlingsmodeller för aktiviteter inom praktiskt socialt arbete och 3) teorier som utgår från andra 

discipliner för att förstå och förklara mänskligt beteende (Dellgran & Höjer, 2000, s. 77). För att 

analysera teorier inom socialt arbete och se vilken funktion de kan fylla är det nödvändigt att se dels 

hur teorin tillkommer, exempelvis vilka ideal som är rådande, vilken påverkan av teorier från andra 

discipliner som inverkar och vilka erfarenheter från fältet som inkluderas. Det är också av vikt att ha i 

åtanke vad respektive teorikonstruktör vill uppnå och vilka former av socialt arbete som man vänder 

sig till (Dellgran & Höjer, 1996, s. 6-7).  

 

Den del av doktorsavhandlingen som är mest relevant för den föreliggande studien berör hur teorier 

ska värderas i det sociala arbetet. Teoriers betydelse, applicerbarhet och funktioner bestäms, enligt 

Dellgran och Höjer (1996, s. 16-18) av de anspråk, de värden och den giltighet som den som använder 

den har men också av socialarbetarens förmåga att tillämpa dem. Socialarbetare måste ha förståelse 

för varifrån idéer och teorier kommer ifrån och hur de praktiseras i det sociala arbetets 

verksamhetsfält. Vägen från teori till färdigt resultat är lång och en teoretisk grundsyn på ett problem 

kan aldrig förväxlas med en sanning om detsamma (a.a.). Användandet av teorier färgas alltid av den 

som praktiserar dem men också av graden av artistiskt kunnande i tillämpningen. En teori kan öka 

systematiseringen av det sociala arbetet, vara en metodisk ledsagare för praktiker exempelvis i 

handledningssituationer, utgöra ett kulturellt kitt inom professionen samt ge det sociala arbetet en 

nödvändig legitimitet (Dellgran & Höjer, 1996, s. 7). Att socialarbetare i så hög utsträckning är a-

teoretiska i det praktiska arbetet beror till stor del på att yrket länge setts som pragmatiskt och att ett 

eklektiskt arbetssätt varit en förutsättning för att vara ”en bra socialarbetare” där ”sunt förnuft” kunnat 

räcka som motivering för beslut och arbetsmetoder. Vissa hävdar att förmågan att röra sig fritt mellan 

olika teoretiska utgångspunkter är en styrka i det sociala arbetet medan andra snarare påstår att 

eklekticismen är en svaghet som bygger på den svaga vetenskapliga förankringen som socialt arbete, 

av tradition, haft (Dellgran & Höjer, 1996, s. 5). En tendens enligt Dellgran och Höjer (2000, s. 6) är 

att socialarbetare använder sig av en teori i grunden men i starkt förenklad form. Risken med teorier 

präglade av privata förståelsemodeller är att de blir alltför generaliserande för att det ska vara 

rättsäkert (a.a.).  

 

3.2 Förförståelsens betydelse i utredningsarbetet 

I en dansk vinjettstudie av Egelund och Thomsen (2002) jämförs hur socialarbetare resonerar i olika 

ärenden som har med barnavårdsutredningar att göra och hur personliga värderingar påverkar 

tolkningen av allvarsgraden i de olika fallen. Studien fokuserar också på hur den initiala hypotesen 

som socialarbetaren har påverkar den analys som sedan ligger till grund för vilket beslut som ska 

fattas. Resultatet av studien visade att socialarbetarna mycket sällan hänvisade till teorier utan snarare 

till sin yrkesmässiga erfarenhet, när de skulle motivera fattade beslut eller bedömningar. Det var 

vanligt att det erfarenhetsmässiga underlaget inte problematiserades även då det fanns helt olika 

slutsatser att dra av den erfarenhet som socialarbetaren hänvisade till (Egelund & Thomsen, 2002, s. 

22-23). Däremot kunde ett stort antal ”kodord” identifieras som används som en kommunikation 

yrkesverksamma emellan. När ord som ”ser inte barnet”, ”att vara en liten vuxen” eller 

”samarbetssvårigheter” användes blev det tydligt att det var meningar som innefattade så mycket 

information till andra socialarbetare och till rättsinstanserna att ytterligare motivering av beslut inte 

ansågs nödvändiga. Inget förtydligande om vad de olika kodorden innebar i det specifika ärendet 

gjordes trots att det är i dessa som allvarsgraden uttrycks. Studiens huvudresultat visar att hur 

socialarbetarna tolkar och bedömer de olika ärendena skiljer sig mycket åt från person till person och 

det beror till stor del på vad i ärendet de från början lagt vikt vid, alltså vilken hypotes de initialt haft 

(Egelund & Thomsen, 2002, s. 95-96). De kodord som studiens författare uppmärksammat tyder på en 
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viss teoretisk koppling men inlindad i begrepp som fungerar mer som signaler om problematikens 

allvarlighetsgrad än om ett medvetet teoretiskt anslag (Egelund & Thomsen, 2002, s. 98).   

 

Sammanfattningsvis så visar den tidigare forskningen att det allra viktigaste är hur socialarbetaren 

använder sig av den teoretiska förankringen eller de begrepp som används som argument för 

bedömning och beslut (Dellgran & Höjer, 1996). Personliga värderingar och förförståelse kan till stor 

utsträckning påverka utredningens kvalitet och det färdiga resultatet (Edvardsson, 2003; Egelund & 

Thomsen, 2002). Det verkar också vara så att socialarbetarens tidigare erfarenhet är vägledande i 

utredningar som berör barn vilket innebär att det kan vara avgörande vilka ärenden som 

socialarbetaren arbetat med tidigare för utredningens inriktning och slutresultat (Egelund & Thomsen, 

2002).  

 

3.3 Kritisk-saklig utredningsmetodik 
Kritisk-saklig utredningsmetodik innefattar, enligt Edvardsson (2003, s. 8) grundprinciper som 

exempelvis öppen redovisning, tydlighet, angivande av syfte/frågeställningar, beskrivning av 

teoretiska antaganden och begrepp, redovisning av metod, tillförlitlighet, allsidighet, hypotesarbete, 

pågående kritisk diskussion, undvikande av värderande språkbruk och etiska överväganden till skydd 

för enskilda. Att bedriva en kritisk-saklig utredning innebär att tillförlitligheten ökar och att syftet att 

skapa bättre förhållanden i människors liv blir sakligt underbyggd och därmed mer rättsäker (a.a.). 

Grunden för kritisk-saklig utredningsmetodik är Regeringsformen (RF) 1 kap 9§ där likhet inför 

lagen, saklighet och opartiskhet vid myndighetsutövning föreskrivs och SoL där helhetssyn, 

tillvaratagande av klientperspektiv samt respekt för den enskildas integritet och självbestämmande 

klargörs (Edvardsson, 2003, s. 8). Utredarens roll är central för den färdiga produkten. Tydlighet bör 

vara norm och en kritisk medvetenhet en förutsättning för att kunna leva upp till kraven på saklighet 

och allsidighet (Edvardsson, 2003, s. 214). En viktig aspekt av kritisk-saklig utredningsmetodik är att 

vara uppmärksam på varje tendens till ensidigt bekräftelsesökande, så kallat ”confirmation bias” där 

utredaren utgår ifrån en hypotes och sedan hämtar in information som stärker den hypotesen samtidigt 

som all annan information förkastas (Edvardsson, 2003, s. 144).  

3.4 Socialtjänstlagen, förvaltningslagen, föräldrabalken och barnkonventionen 
För att få en bild av vad socialtjänsten har att förhålla sig till i utredningsarbetet och hur barns 

behov och den enskildes rättigheter ska tas tillvara ges här en kort översikt av de lagar som styr 

arbetet med barnavårdsutredningar samt en sammanfattning av barnkonventionens budskap. 
 

Ett av de uppdrag som socialtjänsten har att leva upp till är en skyldighet att verka för att barn och 

unga ska växa upp under trygga och goda förhållanden, att främja en allsidig personlighetsutveckling 

och gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom samt med särskild uppmärksamhet 

följa utvecklingen hos de barn och unga som visat tecken på ogynnsam utveckling. Detta tydliggörs i 

5 kap. 1§ SoL.  

 

Hur dokumentation ska ske samt vad som ska dokumenteras preciseras i 11 kap. 1§ SoL och det 

framgår också att det är av primärt intresse för den enskilda att få en korrekt handläggning av ärendet 

och, i de fall det är det blir aktuellt, även insatser av god kvalitet. Dokumentationsskyldigheten kan 

anses vara uppfylld om utredningen innehåller tillräcklig, väsentlig och korrekt information.  

Som part i ett ärende som handläggs av socialtjänsten har den enskilde vissa rättigheter. Det handlar 

bland annat om rätten att få lämna uppgifter muntligt, rätt till insyn i utredningsmaterialet och rätt till 

företräde inför nämnden (Socialstyrelsen, 2010, s. 70). Ett barn är alltid part i ett ärende som rör 

honom eller henne däremot är barnet inte behörigt att föra sin egen talan innan det fyllt 15 år. 

Vårdnadshavare till barnet är också alltid part i ärende som rör barnet och vårdnadshavare har kvar sin 

talerätt även om barnet fyllt 15 år (Socialstyrelsen, 2010, s. 66).  
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Ärenden där enskild är part skall handläggas enkelt, snabbt och billigt utan att säkerheten eftersätts. 

Detta regleras i 7§ Förvaltningslagen (FL). Förvaltningsmyndigheter har ett ansvar för att se till att ett 

ärende blir tillräckligt utrett vilket regleras i 8§ Förvaltningsprocesslagen (FPL). Denna princip kallas 

för officialprincipen och innebär att den utredande myndigheten ska se till att material som är 

nödvändigt för en rättssäker utredning skall samlas in. Av officialprincipen följer ett ansvar att skriva 

en så fullständig utredning som möjligt samtidigt som utredningen inte får göras mer omfattande än 

vad som är motiverat av aktuella omständigheter. Socialnämnden behöver dock ett korrekt och 

fullständigt utredningsmaterial för att kunna fatta beslut i det aktuella ärendet (Socialstyrelsen, 2010, 

s. 97-98).  

 

I kap. 6 1§ Föräldrabalken (FB) framgår det att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god 

fostran och att barnet har rätt att förvänta sig respekt för sin person. Barnet får inte utsättas för 

kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Det framgår också att den som har vårdnad 

om barnet har ansvar för att barnets behov enligt 6 kap. 1§ blir tillgodosedda. I 2 a § FB framgår det 

att barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. 

 

I barnkonventionen beskrivs att ”barnets bästa” innebär att barn behöver omvårdnad och skydd och en 

stabil relation till sina föräldrar. Barnets behov är att få kärlek, trygghet, en känsla av att vara behövd 

samt såväl gränssättning som hjälp att tolka omvärlden. Barnets behov är också att få en 

grundläggande självkänsla, egen identitet och att mötas med respekt för sin integritet (Utrikes 

Departementet, 2006 s. 11-14). Sverige har ratificerat barnkonventionen vilket innebär att vi också 

förbundit oss att följa den även om den inte gäller som svensk lag så anses den som juridiskt bindande 

(a.a.).  

 

Tillsammans med den presenterade forskningen bildar SoL, FB, FL, FPL och barnkonventionen ett 

analysverktyg i arbetet med barnavårdsutredningarna. Analysen kommer att ta fasta på om, och i så 

fall hur, utredaren använder sig av teoretisk förankring i utredningarna och hur det påverkar slutsatser 

och föreslagna insatser. 

4. Metod 

 

Här följer en redogörelse för val av metod och forskningsdesign, hur urvalsprocess gått till samt 

databearbetning och analysmetod. Slutligen lämnas en redogörelse för studiens validitet och 

reliabilitet samt vilka etiska överväganden som gjorts. 
 
4.1 Val av forskningsdesign 
Val av datainsamlingsmetod och forskningsdesign är, enligt Bryman (2008, s. 48-49) en viktig del av 

vetenskapliga studiers forskningsprocess. Med forskningsdesign avses en ram för insamling och 

analys av data vilket innebär skapandet av en struktur som vägleder forskarens val av i olika skeden 

av forskningsprocessen, från urval och avgränsningar och hur de hanteras till hur empirihantering och 

analys beaktas (a.a.). En fallstudie kan innefatta både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder 

även om fallstudier är särskilt lämpade för en kvalitativ undersökningsmetod då den möjliggör 

detaljerad och fördjupad granskning av ett fall. En fallstudie, i sin grundläggande form, innebär 

undersökning av ett avgränsat område som exempelvis en del av ett samhälle, en familj, en 

organisation eller en specifik händelse (Bryman, 2008, s. 73-75).  Den föreliggande studien är en 

kvalitativ studie med kombinerad fallstudiedesign och tvärsnittsdesign. 

 

Tvärsnittsdesign innebär att samla in data från fler fall än ett vid en viss tidpunkt för att komma fram 

till en mängd kvantifierbara data som granskas för att kunna urskilja mönster och samband. Med 
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tvärsnittsdesign är det vanligt att forskaren studerar relationen mellan variabler och argumenterar för 

kausala samband (Bryman, 2008, s. 64) vilket inte är avsikten med den föreliggande studien. En 

modell för en datamatris (tabell 1:1) är inlånad från tvärsnittsdesignen (se resultatkapitlet). Matrisen 

används för att illustrera förekomsten av teoretiska begrepp och resonemang med teoretisk grund i 

barnavårdsutredningarna och tydligöra dessa. Datamatrisen har Marsh (1982) kallat ”rektangel” och 

dess celler rymmer observationer kopplade till på förhand uppställa variabler (Bryman, 2008, s. 68).  

 

4.2 Genomförande  
I den föreliggande studien granskas tolv stycken avidentifierade barnavårdsutredningar vilket innebär 

att valet av metod är en kombination av fallstudiedesign och tvärsnittsdesign. 
 

De variabler som är aktuella i föreliggande studie kan formuleras i de tre frågeställningar som tidigare 

presenterats i studiens syfte:  
 

 Förekommer det någon uttalad teoretisk förankring i metoddelen av utredningen? 

 

 Förekommer det någon uttalad teoretisk förankring i analysdelen av utredningen? 

 

 Om teoretisk förankring förekommer – hur används den? 

 

Den föreliggande studien kommer att granska hur ett specifikt socialkontor i en mindre mellansvensk 

stad genomför barnavårdsutredningar, med fokus på förekomsten av teoretisk förankring som grund 

för beslut i barnavårdsärenden. Dokumenten som är föremål för granskning är de skrivna 

utredningarna, tillgång till akten eller annan dokumentation har inte förelegat. Det finns ingen 

anledning att anta att det specifika socialkontoret särskiljer sig från andra socialkontor med likvärdig 

population i form av invånarantal, liknande socioekonomisk struktur eller bemanning och därmed 

betraktas socialkontoret som ”fallet” där deras arbetssätt granskas utifrån ovan beskrivna 

frågeställningar. 

 

I den föreliggande studien har en kritiskt hermeneutisk ansats medfört att genomläsningen av 

utredningarna inneburit att frågor ställts till texten för att mejsla fram det som varit intressant utifrån 

studiens syfte och för att ge en bild av utredningarnas struktur och innehåll. Exempel på frågor har 

varit; ”vad kan utläsas i utredningen rent innehållsmässigt som är relevant i relation till anmälan och 

utredningens frågeställningar”, ”hur kategoriseras anmälan för socialtjänstens statistikföring”, ”hur 

har utredningen gått till praktiskt”. Annat som varit av intresse att belysa har varit ”finns citat eller 

redogörelser i utredningen som kan tydliggöra vad som sagts och hur utredaren bedömt situationen”, 

”vilka funderingar har utredaren och vilka slutsatser kommer utredaren fram till” samt ”förekommer 

teoretisk förankring i utredningen”.  

 

4.3 Validitet och reliabilitet 
Extern validitet innebär att kunna generalisera resultat till liknande sociala miljöer och situationer 

(Bryman, 2008, s. 352). Den föreliggande studien kan inte anses ha fullständig extern validitet. Detta 

för att det inte helt går att generalisera resultatet till de socialkontor med likvärdiga förutsättningar 

eftersom andra faktorer så som exempelvis socialarbetarnas kompetensnivå eller rådande 

arbetsbelastning och liknande kan inverka på resultatet. 

 

Extern reliabilitet innebär att en studie kan upprepas, replikeras, med samma resultat som den tidigare 

studien (Bryman, 2008, s. 352). I fallet med den föreliggande studien är det dock så att en annan 

forskare skulle kunna genomföra en förnyad undersökning av samma textdokument men ändå komma 

fram till andra slutsatser.  
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I Bryman (2008, s. 352-357) redogörs för hur bland andra Lincoln och Guba (1985, 1994) har 

ifrågasatt huruvida det är relevant att diskutera begrepp som reliabilitet och validitet inom kvalitativ 

forskning och i de sammanhangen har behovet av alternativa kriterier för att bedöma kvalitativa 

undersökningar blivit tydligt. Bryman (2008, s. 352-357) refererar till Lincoln och Guba (1985) och 

Guba och Lincoln (1994)  som menar att de kompletterande begreppen borde vara tillförlitlighet och 

äkthet. De båda forskarnas utgångspunkt är att forskaren som genomför kvalitativa studier av 

samhällsarbete inte kan ha som ambition att avslöja någon absolut sanning om det studerade fältet då 

den, enligt dem, inte finns. De menar istället att det kan finnas flera beskrivningar av samma 

verklighet och att det därför blir mer intressant att prata om trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och en möjlighet att styrka och konfirmera. Alla fyra begreppen går att översätta med befintliga 

termer från kvantitativ forskning som intern validitet, extern validitet, reliabilitet och objektivitet men 

är anpassade till den kvalitativa forskningsstrukturen (Bryman, 2008, s. 352-357). I den föreliggande 

studien är grundmaterialet tolv barnavårdsutredningar där trovärdigheten och pålitligheten är tydliga i 

och med dess autenticitet, de är inte producerade i syfte att finnas tillgängliga för forskning. 

Överförbarhet kan konstateras, det finns ingen anledning att anta att det specifika socialkontoret 

särskiljer sig från andra socialkontor med likvärdig population i form av invånarantal, liknande 

socioekonomisk struktur eller bemanning. Möjligheten att styrka och konfirmera, motsvarande 

objektivitet, berör forskaren som person och att inte ha låtit personliga värderingar påverka 

slutsatserna i arbetet. Detta är naturligtvis svårare att bedöma av den som utför studien. 

 

4.4 Metodologiska utgångspunkter 

Att granska utredningar med utgångspunkt från vald tidigare forskning, samt SoL, FL, FPL, FB och 

barnkonventionen innebär att ha en kritisk blick aktiverad. Som metodologiska utgångspunkter valdes 

ett kritiskt hermeneutiskt anslag samt kritisk-saklig utredningsmetodik med avsikten att skapa 

möjlighet till en bred och utförlig analys.  

 

Traditionell hermeneutik innebär att få fram textens mening utifrån det perspektiv upphovspersonen 

haft medan ett kritiskt hermeneutiskt anslag innebär att hålla fokus på både författarens perspektiv och 

på den aktuella kontexten (Bryman, 2008, s. 507-509) som i det här fallet är ett socialkontor med sitt 

specifika uppdrag. Med ett kritiskt hermeneutiskt anslag medvetandegörs kontexten kontinuerligt och 

hänsyn tas till den speciella situation som textmaterialet producerats i (a.a.). När ett kritiskt 

hermeneutiskt anslag används granskar forskaren den som producerat texten, dess tänkta mottagare, 

det texten refererar till och i vilket sammanhang texten produceras. Det tas också hänsyn till det 

formella momentet vilket innebär en analys av textens konventionella och strukturella aspekter 

(Bryman, 2008, s. 508). I relation till den föreliggande studien innebär detta att utredningarna 

granskas utifrån att det är en socionom som skrivit utredningen, att mottagaren är part i ärendet och i 

förekommande fall socialnämnden, att utredningen refererar till den inkomna anmälan samt 

myndighetsutövningen och förhållandet till SoL som en barnavårdsutredning innebär.  

 

I analysarbetet har särskild vikt har lagts vid formuleringar som visat på förekomsten av eller 

avsaknaden av teoretisk förankring i metod- och analysdelen i utredningarna. En deduktiv 

forskningsansats innebär att utifrån allmänna principer och vedertagna teorier dra slutsatser om 

enskilda företeelser och att utifrån den valda teorin deducera hypoteser som prövas i det specifika 

fallet. Forskare som arbetar induktivt inleder med att studera det valda objektet och utifrån resultatet 

sedan formulera en teori (Patel & Davidson, 2003, s. 23-24). Den föreliggande studien har empirisk 

utgångspunkt och en induktiv ansats.   

 

Under genomläsningen av de aktuella utredningarna har ambitionen varit att söka efter förekomsten 

eller frånvaron av teoretiskt förankrade redogörelser och argument. Detta för att bedöma enskild parts 

möjlighet att se hur socialtjänsten resonerat i viktiga frågor som rör barns behov av skydd och stöd 
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utifrån teoretisk förankring. En begränsning i granskningen av de skrivna utredningarna och hur de 

utformats är avsaknaden av tidigare erfarenhet av att läsa barnavårdsutredningar. Av sekretesskäl är 

det en dokumentation som är svår att sätta sig in i under utbildningen då tillgången på sociala 

utredningar är ytterst begränsad. I den föreliggande studien har grunden för granskningen vilat på den 

omfattande teoretiska kunskap i hur utredningar, enligt lagboken och handböcker i ämnet, ska 

utformas. Oundvikligen är det så att om den personliga förförståelsen varit mer omfattande hade den 

erfarenheten kunnat påverka slutsatserna.    

 

4.5 Urval 
Inledningsvis tillämpades ett målstyrt urval vilket innebär att en specifik typ av enhet och en viss typ 

av dokument valts ut i förhand (Bryman, 2008, s. 350). I det specifika fallet innebar det kontakt med 

utredningsenheten för barn och familj inom socialtjänsten där utredningar som föranletts av 

orosanmälningar på barn under tio år genomförts. Ett 20-tal enhetschefer, alla är verksamma i olika 

kommuner och kommundelar vid socialtjänstens utredande enheter för barn och familj, kontaktades 

via mejl (se bilaga 1). Ingen av dessa hade möjlighet att delta och flertalet uppgav arbetsbördan med 

att avidentifiera utredningarna som anledning att inte medverka. Dessa är att betrakta som bortfall och 

det är intressant att fundera kring vad det innebär för möjligheten att granska verksamheter inom 

socialtjänsten när resursbrist gör att de inte har möjlighet att bidra till forskning och genomlysning av 

verksamheten. Enligt 12 kap. 6§ SoL skall socialtjänsten lämna ut sekretesskyddade uppgifter för 

forskningsändamål. 

 

Ytterligare ett mejlutskick genomfördes två månader efter det första till såväl några av de tidigare 

kontaktade socialkontoren som inte svarat och till ett antal som tidigare inte kontaktats. Ett positivt 

gensvar kom från en mindre mellansvensk kommun som ville medverka. Det finns anledning att 

också fundera kring vad det var som fick den aktuella socialtjänsten att välja att delta. En 

förhoppningsvis viktig anledning till aktuell kommuns medverkan är att de anser att det är viktigt att 

verksamheten är transparent. En annan aspekt kan vara att de känner sig säkra på att 

barnavårdsutredningarna håller en hög kvalitativ nivå eller att de är villiga att arbeta för att höja den 

om studien påvisar brister. I samtal med enhetschefen i samband med urvalet av utredningarna 

framkom också att de bedrivit ett utvecklingsarbete under de senaste åren vars resultat de gärna vill 

säkerställa, delvis med hjälp av den föreliggande studien som därmed också fått ett sekundärt syfte.   

 

Nästa nivå av urval är att betrakta som slumpvis gjort. Slumpvis urval kan göras genom stickprov i 

den utvalda populationen där de utvalda då är en miniatyr av helheten. Stickprovet kan generaliseras 

till hela populationen om urvalsgruppen är att betrakta som en representation av densamma (Patel och 

Davidsson, 2003, s. 54). Urvalsprocessen som följde handlade om att få tillgång till tolv stycken 

utredningar som alla berörde orosanmälningar gällande barn 0-10 år. Inledningsvis gällde förfrågan 

de tre första utredningarna gjorda under åren 2008, 2009, 2010 och 2011. Det visade sig dock i samtal 

med enhetschefen på aktuellt socialkontor att de under de senaste åren bedrivit ett aktivt 

utvecklingsarbete för att förbättra de skrivna utredningarnas kvalitet. Gemensamt beslutade vi därför 

att det var mer relevant att granska de senaste tolv månadernas utredningar. Urvalsprincipen som 

slutligen tillämpades gällde de två första utredningarna varannan månad under den senaste 

tolvmånadersperioden, år 2012. Detta urval innebär ändå att utredningarna skrivits av slumpvis valda 

utredare och att de kom att beröra ett slumpvis urval av klienter. Därmed öppnas möjligheten att 

diskutera resultatets giltighet för den aktuella populationen som i den föreliggande studien är samtliga 

familjer som utretts på aktuellt socialkontor under det senaste året.  

 

Enhetschefen ombads att ta fram utredningar som gjorts första datumet i månaden men urvalet hade 

lika gärna kunnat göras med exempelvis det sista datumet varje månad eller utredningar färdigställda 

en specifik veckodag. När urvalet väl skulle göras ledde det till några smärre förändringar då 
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enhetschefen konstaterade att två av utredningarna gällde ett syskonpar och därför i allt väsentligt 

skulle vara likartade och att en av utredningarna endast berörde en utökad insats och därmed var 

mycket kortfattad. I samråd bestämde vi att urvalsprincipen kunde frångås i dessa fall och i stället 

valdes de nästföljande i kronologisk ordning. Det föreligger goda skäl att anta att risken för urvalsfel 

därmed är minimerad och att det är möjligt att föra över resultatet till samtliga utredningar som 

genomförts i den aktuella kommunen. Fler studier kan dock behöva genomföras för att kunna pröva 

överförbarheten i slutsatserna från denna studie till andra liknande kommuner.  

  

4.6 Etiska överväganden 
Det grundläggande kravet på individers rätt att skyddas i forskningssammanhang preciseras i fyra 

allmänna huvudkrav. Informationskravet innebär att de som är berörda av undersökningen ska 

informeras om vad deras del av undersökningen innebär, upplysas om att deltagandet är frivilligt och 

få klarhet i att de uppgifter som samlas in inte kommer att användas för något annat syfte än i den 

aktuella undersökningen. När undersökningsdeltagarna inte är aktivt medverkande utan uppgifter om 

dem hämtas från befintliga myndighetsregister förutsätter detta istället respektive myndighets tillstånd 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6-12 ). I den föreliggande studien har de enskilda individerna som berörts 

av utredningen inte tillfrågats utan det är socialtjänsten i aktuell kommun som delgetts syftet med 

studien och fattat beslutet att delta.  

 

Samtyckeskravet innebär att människor har rätt att välja om de vill delta eller inte men också att de när 

som helst kan avbryta sin medverkan och då begära att få uppgifterna de lämnat raderade. I fallet med 

deltagare som inte medverkar aktivt krävs inte deras samtycke (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6-12 ). I den 

föreliggande studien medverkar deltagarna inte aktivt och har inte blivit tillfrågade om sitt deltagande, 

det är socialtjänsten som har haft rätt att välja sin medverkan och haft möjlighet att avbryta sin 

medverkan.  

   

Med konfidentialitetskravet menas att uppgifter om enskilda måste förvaras utom räckhåll för 

obehöriga och nedskrivet material ska avidentifieras på så sätt att identifiering inte är möjlig 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6-12 ).  Avidentifiering genomfördes av den aktuella socialtjänsten innan 

utredningarna lämnades ut och de har förvarats i enlighet med konfidentialitetskravet.  

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som tas fram i forskningssammanhang endast får användas 

för detta syfte (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6-12 ). Utredningarna som granskats i den föreliggande 

studien kommer endast att användas i forskningssammanhang.  

 
4.7 Tillstånd från ansvarig myndighet med förbehåll 

I denna studie har tillstånd inhämtats från aktuell myndighet och avidentifiering av samtliga 

personuppgifter genomfördes innan materialet gjordes tillgängligt. Trots att utredningarna är 

avidentifierade fanns förbehållet att de utredningar som gjorts tillgängliga omfattas av samma 

sekretess som hos socialtjänsten i enlighet med offentlighets -och sekretesslagen (OSL 11 kap 3§). I 

de fall citat används i studiens resultatredovisning kommer det inte att vara möjligt att identifiera 

enskilda och inga uppgifter som gör det möjligt att identifiera den aktuella kommunen eller 

individerna som är föremål för utredning kommer att tas med.  

 

Det fanns anledning att fundera över i vilken omfattning citat från barn och föräldrar under utredning 

kunde användas i resultatredovisningen och slutsatsen blev att välja att göra det men ytterst sparsamt. 

Trots att personerna är helt avidentifierade fanns risken att det skulle kunna upplevas som obehagligt 

att i alltför stor utsträckning finna sig citerad, även om det är i forskningssyfte. Bedömningen som 

gjorts är att studien inte kommer att innebära obehag eller andra risker för deltagarna.  
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Enligt Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet ska individskyddskravet vägas emot 

samhällets legitima krav på forskning som kan förbättra människors levnadsvillkor på olika sätt 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Förhoppningen är att resultatet av den föreliggande studien kan komma 

att användas som potentiell utvecklingsförbättring hos samtliga som arbetar inom socialt arbete och 

speciellt för de som arbetar med barnavårdsutredningar.  
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5. Resultat och analys 
 
Denna studie baseras på en analys av tolv barnavårdsutredningar gällande barn under tio år. I de 

flesta utredningarna framgår åldern på barnet men några få är avidentifierade så att åldern inte kan 

utläsas. 
 

Graden av teoretisk förankring varierar i de tolv utredningarna (se matrisen nedan). 

 

Tabell 1:1 beskriver förhållandet mellan utredning och kategorisering 

 

 

 

I fyra av utredningarna saknas teoretisk förankring och hänvisning till tidigare forskning. I sex av 

utredningarna förekommer hänvisningar till tidigare forskningsresultat i utredningens metoddel men 

av dessa används den presenterade forskningen i utredningens analysavsnitt i enbart fyra av 

utredningarna. I två av utredningarna förekommer teoretisk förankring eller tidigare forskning i 

analysen utan att dessa presenterats inledningsvis. I en av utredningarna finns hänvisning till tidigare 

forskning som anses sakna relevans då utredningen gäller en tvåårig pojke och hänvisningen gäller ett 

kapitel om ungdomars riskbeteende i puberteten. I en av utredningarna presenteras tidigare forskning i 

inledningen av utredningen som inte återkommer i analysen, istället analyseras andra 

forskningsresultat som inte tidigare presenterats. Genomgående är källhanteringen bristfällig, dvs. 

referenser till litteratur och forskning är svåra att följa och det saknas ett enhetligt sätt att visa varifrån 

fakta hämtats. En enstaka sidreferens står att hitta i de tolv utredningarna och i flera fall framgår det 

inte vad det refereras till, exempelvis ”Rejmer 2003” vilket bara den som gör efterforskningar kan 

förstå är en rättssociologisk studie om vårdnadstvister. I samma utredning finns annan tydlig 

litteraturreferens med sidhänvisning som gör det mycket enkelt att kontrollera källan. 

 

I studiens empiriskt styrda kategorisering utkristalliserade sig tre kategorier 1) utredningar utan 

teoretisk förankring, 2) utredningar med tydlig teoretisk förankring men med brister i användandet 

och 3) utredningar med teoretisk förankring som använts på ett motiverat och nyanserat sätt i 

utredningen 

 

I matrisen kan vi utläsa att det endast är två utredningar som placerats i kategori 3) där utredare 

bedöms ha använt teoretisk förankring på ett motiverat och nyanserat sätt. Av de tre kategorierna 

Utredning Teori i 

metoddelen? 

Teori i 

analysdelen 

Barnets 

ålder 

Kategori 1 

ingen 

teoretisk 

förankring 

Kategori 2 

begränsad 

teoretisk 

förankring 

Kategori 3 

utförlig 

teoretisk 

förankring  

1 Nej Nej 7 X   

2 Nej Nej ? X   

3 Nej Nej 9 X   

4 Nej Nej 8 X   

5 Ja Ja 8  X  

6 Nej Ja ?  X  

7 Nej Ja 6  X  

8 Ja Ja ?  X  

9 Ja Ja ?  X  

10 Ja Ja 9   X 

11 Ja Ja 2  X  

12 Ja Ja 2   X 
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bedöms kategori 3) vara den kategori där handläggare använder teori på det mest effektiva sättet. Med 

det mest effektiva sättet menas att teorin används att problematisera utifrån, att ha som grund för en 

hypotes men inte som fullständig förklaringsmodell. 

 

I kategori 1) placeras fyra stycken utredningar och dessa var alla skrivna under det aktuella årets 

första kvartal. Det skulle alltså kunna vara möjligt att betrakta ökad förankring av teorier i 

utredningarna som ett eventuellt resultat av utvecklingsarbetet som genomförts på det aktuella 

socialkontoret.  

 

I kategori 2) placeras sex stycken utredningar. Av de utredningar som bedöms vara i kategori 2) 

används teorierna på ett sätt som bedöms vara generaliserande på ett sätt som inte gagnar 

utredningarnas transparens och saklighet.  

 

Av de två utredningar som bedöms vara i kategori 3) är den teoretiska förankringen i en av dem, nr. 

12, i och för sig korrekt använd men det framkommer att den inte har någon inverkan på beslutet. 

Utredaren hänvisar i utredning nr. 12 till andra faktorer så som mammans flykt till skyddat boende, 

ansökan om kontaktförbud och sekretesskyddade uppgifter för henne och barnen samt att hålla barnen 

helt borta från umgänget med pappan som motivering till beslutet om att utredning avslutas utan 

insats. Därmed kan hänvisningen till den tidigare forskningen inte anses vara helt motiverad. 

 

Slutligen utredning nr.10 där utredaren utgår ifrån och hänvisar till en i sammanhanget adekvat 

forskningsöversikt utan att hemfalla åt generaliseringar eller förenklade slutsatser. Forskningen 

används som stöd för resonemang samtidigt som utredaren tillstår att det är svårt att dra slutsatser i 

det enskilda fallet.  

 

Vidare är utredning nr. 1, som placerats i kategorin utredningar som helt saknar teoretisk förankring 

och utredning nr. 10 som placerats i kategorin utredningar med teoretisk förankring som använts på 

ett motiverat och nyanserat sätt i utredningen, genomförda av samma utredare. Det som skiljer dessa 

två utredningar åt, förutom innehållet, är att utredning nr.1 är avslutad i januari 2012 och utredning nr. 

10 är avslutad i september samma år. I någon av de första kontakterna med enhetschefen på aktuellt 

socialkontor framkom att de aktivt arbetat för att förbättra kvaliteten på barnavårdsutredningarna de 

senaste åren. På en senare förfrågan redogjorde enhetschefen för det initierade utvecklingsarbetet och 

betonade vikten av en tydligare koppling till forskning och teori som grund för analysen i 

barnavårdsutredningarna. I detta avseende kan en tendens utläsas som tyder på att utvecklingsarbetet 

går i den riktning som avsetts.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att utredningarnas innehåll, omfång, tydlighet, allsidighet och 

saklighet varierar. Av utrymmesskäl har det dock inte varit möjligt att hantera samtliga tolv 

utredningar individuellt. Valet av vilka utredningar som skulle djupanalyseras utgick ifrån den 

inledande kodningen (se matrisen). Kodningen innebar en uppdelning utifrån förekomst och 

användning av teori och tidigare forskning i enlighet med den föreliggande studiens frågeställningar. 

Detta resulterade i tre huvudkategorier av utredningar. Därefter valdes en utredning som bedömdes 

bäst kunna representera respektive kategori. De nio utredningar som inte återkommer i studiens 

resultatkapitel presenteras i bilaga 2. Nedan följer en sammanfattning av tre av utredningarna utifrån 

innehåll och eventuell teoretisk förankring följt av en analys. De tre utredningarna skiljer sig inbördes 

och får representera studiens empiriskt styrda kategorisering.  

 

Utredning nr. 1 representerar kategori 1, dvs. utredningar utan teoretisk förankring, utredning nr. 5 

representerar kategori 2, dvs. utredningar med tydlig teoretisk förankring men med brister i 
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användandet och utredning nr 10 representerar kategori 3, dvs. utredningar med teoretisk förankring 

som använts på ett motiverat och nyanserat sätt i utredningen. 

 

Samtliga barn betecknas i sammanfattningen som ”B”. I de fall som mamma inte skrivs ut används 

beteckningen ”M” och för pappa motsvarande ”P”. I förekommande fall omnämns mammas sambo 

som ”X”.  

 

5.1 Resultat utredning nr. 1: 

5.1.1 Innehåll i utredning nr 1:  
Barnet som utredningen berör är en flicka som är sju år. Part i ärendet är B och M i egenskap av 

vårdnadshavare.  M har haft enskild vårdnad sedan B föddes och B träffar P varannan helg efter 

föräldrarnas separation, oklart när i tid den inträffade. Anmälan enligt 14 kap 1§ SoL inkommer från 

en distriktssköterska som blivit uppringd av M. Distriktssköterskan har inte träffat M eller B någon 

gång. I anmälan framgår det att M under telefonsamtalet berättar att B klagar över ont i magen och att 

hon kissar på sig på nätterna. M säger också att B har mardrömmar på nätterna där hon skriker saker 

som handlar om att hon har ont, att hon vill till mamma och att hon vill duscha. M uppger också att B 

kissar på sig främst före och efter umgänge med pappa.  

 

Under rubriken ”Anledning till utredning enligt socialtjänstens bedömning” (för 

verksamhetsuppföljning) kategoriserar handläggaren ärendet under följande rubriker: ”Misstanke om 

fysiska/psykiska övergrepp, relationskonflikter i familjen samt missbruk hos förälder.” Socialtjänsten 

inleder utredningen med syfte att få så mycket information att de frågeställningar som inledningsvis 

formulerats kan bli besvarade. I detta ärende koncentreras utredningen kring följande två 

frågeställningar; ”Varför uppvisar B orossymptom i samband med umgänge med pappa? Har 

föräldrarna behov av stödinsatser för att strukturera upp umgänget med pappa på ett sätt som 

förhindrar oro hos B?”.  

 

Under utredningstiden har handläggaren samtalat med M vid två tillfällen, med P vid ett tillfälle samt 

haft ett enskilt samtal med B. När B kommer på besök till utredaren upplever utredaren att B är 

inledningsvis tveksam till att samtala utan att M är närvarande men efter en stund går det bra att M 

lämnar rummet. Vad gäller samtal med M och P framgår inte var eller när dessa äger rum. 

Handläggare har också begärt in konsultationsdokument från skolan där det framgår att B uppfattas 

som en omtänksam tjej som fungerar bra i skolan och med kamrater. Skolans personal har inte haft 

anledning att oroa sig för B men konstaterar att hon blivit något mer dämpad och tyst senaste 

månaderna.  
 
5.1.2 Citat och redogörelser från utredning nr.1 som berör barnets situation:  
M beskriver hur B vaknar på nätterna och skriker saker som får henne att tro att P gjort henne illa, 

fysiskt och/eller sexuellt.  M upplever att B är orolig och uppskruvad inför umgänget med P och vill 

då sova i Ms säng. Det framkommer att M sagt till utredaren att P hotar och trakasserar henne. Detta 

har utredaren inte diskuterat med P.  

 

P berättar att han inte känner igen beskrivningen av B som M ger. Han upplever inte B som orolig och 

hon har inte kissat på sig hemma hos honom. P uppfattar deras umgänge som välfungerande och att de 

har det bra tillsammans.  

 

Utredaren uppfattar B som ”mycket orolig, nästan rädd” under barnsamtalet på socialkontoret.  B 

berättar att hon aldrig kissar i sängen när hon sover hos P eller hos sin farmor. B säger att hon är 

orolig för att behöva flytta i samband med husförsäljning.  ”B uppger att hennes mamma eller pappa 
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aldrig är dumma emot henne”. I samtalet framgår att B tycker att det är jobbigt att åka emellan 

föräldrarna och på frågan om hon skulle vilja vara kvar hos P en hel vecka svarar B ja. B bekräftar 

föräldrarnas bild av att hon kissar på sig hos mamma en del nätter men att detta inte händer hos pappa 

eller farmor.  

 
5.1.3 Utredarens funderingar och slutsatser i utredning nr 1:  

När samtal genomförts och adekvat information inhämtas ska handläggaren sammanställa, analysera 

materialet och göra en bedömning. I det här fallet konstaterar handläggaren, i samråd med Barnahus 

och åklagare, att det inte finns någon grund för att göra en polisanmälan om övergrepp då uppgifterna 

enbart kommer ifrån M. Utredaren konstaterar också att B snarare skulle vilja utöka umgänget med P. 

Utredaren menar att det i och för sig inte går att säkerställa att B inte far illa under de umgängen hon 

har hos sin pappa men att ingenting som B själv berättar styrker att hon på något sätt far illa av att 

vara hos sin pappa. En riskbedömning är gjord och ingenting framkommer i utredningen som tyder på 

någon form av övergrepp.  

 

M säger sig förstå anledningen till att polisanmälan inte görs, dvs. att uppgifterna är ensidiga och inte 

stärkts genom samtal med B. P, som inte är vårdnadshavare, blir inte informerad om dessa misstankar 

enligt Ms uttryckliga önskemål. ”Utredaren bedömer att föräldrarna idag står för långt ifrån varandra 

för att det ska vara framkomligt med nya samarbetssamtal kring B”. Båda föräldrarna uttrycker i 

samtal en förhoppning om att kunna mötas på ett bättre sätt efter att vissa praktiska saker blivit lösta.  

 

”Om M är fortsatt orolig får och kan hon begränsa Bs umgänge med pappa”. Utredaren ser ingen 

anledning att stötta ett sådant beslut men menar att det är upp till M, i egenskap av vårdnadshavare, att 

besluta.  Utredaren konstaterar att båda föräldrarna har pratat om att söka kontakt med öppenvård i 

kommunen för att diskutera hur de ska tänka kring samarbetet med den andre föräldern. Utredaren har 

bekräftat båda föräldrarna i det positiva i att ta en sådan kontakt”. När socialtjänsten utrett oro för 

barn kan utredningen utmynna i antingen ett tvångsomhändertagande som innebär att föräldrarna 

motsatt sig frivilliga insatser men att socialtjänsten bedömt att barnets behov av skydd och stöd är så 

påtagligt att det bedöms som nödvändigt. Utredning kan också avslutas med beslut om bistånd i form 

av exempelvis råd och stöd eller öppenvård i form av familjebehandling, detta förutsätter samtycke 

från föräldrarna. Utredning kan också avslutas utan åtgärd om socialtjänsten antingen bedömer att 

föräldrarna tar hjälp från annan instans än socialtjänsten eller att inget behov av hjälp och stöd 

föreligger. 

 

Denna utredning avslutades utan åtgärd med motivationen att föräldrarna tidigare sökt hjälp via 

kommunens öppenvård utan bistånd från handläggare och att de båda uppger att de kommer att göra 

det framöver.  

 
5.1.4 Förekomst av teorier eller tidigare forskning i utredning nr. 1  

Ingen uttalad teoretisk förankring finns beskriven i metoddelen eller i analysdelen av utredningen. 

Den riskbedömning som handläggare beskriver är gjord enligt den BBIC-modell för riskbedömningar 

som innebär att rikta fokus mot framtiden och göra en bedömning av sannolikheten och 

allvarlighetsgraden i de befarade konsekvenserna för barnet (Socialstyrelsen, 2009, s. 14).  

 
5.2 Analys av utredning nr.1 
Av utredningen framgår det att handläggaren formulerat frågeställningarna på basis av anmälarens 

uppgifter. Det är frågeställningarna som ligger till grund för såväl metodval som hela 

utredningsprocessen. Frågeställningarna lyder: ”Varför uppvisar B orossymptom i samband med 

umgänge med pappa? Har föräldrarna behov av stödinsatser för att strukturera upp umgänget med 

pappa på ett sätt som förhindrar oro hos B?” Bägge dessa frågeställningar utgår ifrån att de uppgifter 
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som framkommer i anmälan från M via en distriktssköterska är sanna. Dessa är i själva verket en 

partsinlaga och kan komma att missleda fokus för utredningen då den styrande frågeställningen kan 

anses vara ledande eller subjektiv. I den danska studien om socialarbetares egna värderingar 

konstateras det att vilka tolkningar och bedömningar som slutligen görs, i hög grad bestäms av vad 

socialarbetaren initialt lagt fokus på i ett ärende (Egelund & Thomsen, 2002, s. 95-96). Den risk som 

utredaren tar genom att formulera frågeställningarna utifrån anmälarens uppgift är att utredaren inte 

förmår utreda förutsättningslöst utan söker uppgifter som bekräftar frågeställningarna.  

 

Vad händer med rättsäkerheten och objektiviteten när frågeställningarna är felaktiga från början? 

Edvardsson (2003) menar att frågeställningarna måste vara tydliga för part i ärendet och för utredaren 

själv och påpekar att det är frågeställningarna som styr både val av utredningsmetod, urval av 

uppgifter och analysen. Tydlighet måste råda, utredaren behöver tydliggöra för sig själv vilka 

bakgrundsfakta och perspektiv som styr valet av frågeställningar och metod (Edvardsson, 2003, s. 11, 

28-29). I utredningen kan detta problematiseras i relation utredarens val av frågeställningarna vars 

formuleringar förutsätter ett problem snarare än öppnar för ett brett anslag i huruvida något problem 

finns och vilket det i så fall är. 

 

I utredningens initialskede skriver handläggare att ”Utredning inleds för att se över Bs situation och 

hennes eventuella behov av stöd”. Detta kan tolkas som en öppen hållning där utredningen får utvisa 

hur B har det och om det finns behov av stöd. Stycket fortsätter; ”Bs beskrivna beteende tyder på att 

det finns förhållanden som starkt påverkar henne”. Här kan orden ”beskrivna beteende” tolkas som att 

handläggaren har intentionen till en förutsättningslös utredning då de kan förstås som att 

handläggaren menar att det är en parts uppfattning och inte detsamma som sanningen. Däremot 

fortsätter meningen med ”tyder på att det finns förhållanden som starkt påverkar henne” vilket är en 

motsättning mot den tidigare förutsättningslösa hållningen. Utredarens uppgift är att ta reda på om B 

är ”starkt påverkad”, inte att utgå ifrån att det är så. Enligt Egelund och Thomsen (2002, s. 98-99) är 

det vanligt att socialarbetare uttrycker sig så att deras ord framställs som det rätta och att de valda 

orden blir kodord som står för något som är självklart inom professionen som en lekman inte förstår 

den fulla innebörden i. När uttryck som ”starkt påverkar henne” används kan det tolkas som en signal 

om den allvarsgrad som utredaren bedömer att ärendet har. Som klient är det svårt att både tolka och 

skydda sig från en dokumentation där undertoner blir till kodspråk. När utredaren väljer att utgå ifrån 

att ”det finns förhållandens som starkt påverkar henne” så är det underförstått att utredare tagit intryck 

av anmälarens beskrivning och, åtminstone i stunden, utgår ifrån att det är något som är fel och att 

uppgiften är att ta reda på vad. Detta är ett exempel på vad Edvardsson (2003, s. 144) beskriver som 

”confirmation bias” där risken är att utredaren letar efter uppgifter som bekräftar utredarens hypotes.  

 

Föräldrarna till B har haft uttalade och av socialtjänsten kända samarbetssvårigheter sedan 

separationen. De har gått på samarbetssamtal i kommunal regi som utmynnat i att farmor ska vara 

behjälplig med överlämning av B. M uttrycker i samtal med handläggaren stark oro för B och 

missnöje med P och hans sätt att utöva föräldraskap. Det framgår inte av utredningen hur P ser på M 

och hennes föräldraskap vilket kan innebär antingen att utredaren inte frågat om detta eller inte har 

tagit med uppgifterna i den skrivna utredningen. Däremot tydliggörs att P inte känner igen bilden av B 

som orolig och i behov av stöd. M har alltid haft enskild vårdnad, enligt uppgifter från båda med 

anledning av att M skulle kunna ta ut alla föräldradagarna. P uppger att de haft för avsikt att ändra på 

det men att M i dagsläget troligtvis inte vill göra det. Det finns stipulerat, i 1 kap.9§ RF, att 

tjänstepersoner i sin myndighetsutövning skall iaktta saklighet och opartiskhet. En gissning är att det 

kan ha varit svårt för handläggaren att förhålla sig till det faktum att M har ”kraftigt begränsat” vad 

utredaren får säga till P. Handläggare har inte haft möjlighet att låta P kommentera uttalanden och 

anklagelser från M då han inte är part i ärendet. Det innebär också att P inte heller får ta del av 

utredningen vilket innebär att P, utifrån sekretesslagstiftningen inte kan bemöta det M sagt. Det 
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framkommer också att M sagt till utredaren att P hotar och trakasserar henne. Detta har utredaren inte 

diskuterat med P. Det blir tydligt att den som inte har vårdnaden om sitt barn men är föremål för 

socialtjänstens intresse inte har någon insyn i utredningen om inte vårdnadshavaren sagt ja till det.  

 

När utredaren redogör för det samtal hon haft med B skriver hon; ”Utredaren uppfattar att B är 

mycket orolig, nästan rädd under samtalet”. Edvardsson (2003) menar att när en socialarbetare träffar 

en klient så föreligger en speciell situation som kan påverka personens beteende. Det beteendet kan 

inte användas som en generaliserande bild av en person utan säger mest hur han eller hon uppträder i 

en utredningssituation (Edvardsson, 2003, s. 82-82).  Det framgår inte av samtalsredogörelsen på 

vilket sätt det tar sig uttryck att B är ”mycket orolig, nästan rädd”?  Vilka tecken är det som utredaren 

tolkar som oro och rädsla? Det som nämns angående Bs sätt att vara är att hon i den första kontakten 

upplevs som ”en blyg och försiktig flicka” Om det stämmer att B är orolig och rädd kanske det kan 

finnas flera förklaringar till det? Det framgår inte av utredningen om utredaren har frågat B om 

hennes eventuella oro eller rädsla. 

 

När utredare ska samtala med barn är det, enligt Edvardsson (2003, s. 109) viktigt att vara medveten 

om att barn behöver tid för att rimlig tillförlitlighet i samtalet ska kunna uppnås. Samtal med barn om 

deras situation och eventuella problem är känsligt och kräver försiktighet från utredaren. Det finns 

mycket som är alltifrån tveksamt till direkt olämpligt att fråga om att förhålla sig till. Utredaren 

förväntas att inte ställa ledande frågor eller föra in barnet på ett visst spår (Edvardsson, 2003, s. 106-

107). Möjligen kan utredaren, i utredning nr.1, ha låtit bli att fråga om den oro/rädsla som hon 

upplevde att B uppvisade för att inte alltför tidigt i samtalet komma in på möjligen känsliga uppgifter. 

Ett annat alternativ är att utredaren inte tänkte på att fråga B om utredarens känsla stämde eller att 

utredaren inte kände sig bekväm med att kommentera Bs sinnestämning. Edvardsson (2003, s. 82) 

menar att utredare måste vara medveten om att alla, både barn och vuxna, är olika och att dessa 

normala variationer inte får användas för att styrka utredarens tes eller befästa en bild som kan tolkas 

som negativ i någon mening (a.a.). 

 

I samtal med utredaren bekräftar B vissa orossymptom och presentera själv tänkbara skäl till dessa, 

exempelvis att hon tycker att det är jobbigt att åka mellan föräldrarna och att hon vill bo mer hos 

pappa än hon gör. Som socialarbetare är det angeläget att medvetandegöra sin teoretiska utgångspunkt 

och att påminna sig själv om vikten av ett metodiskt och vetenskapligt präglat utredningsarbete 

(Edvardsson, 2003, s. 11). Det verkar som att, trots frågeställningarnas formuleringar, så är 

handläggaren medveten om att de symptom som B uppvisar kan ha andra orsaker än de sexuella 

övergrepp som M misstänker att P utsatt B för. Att ha den medvetenheten är avgörande för att kunna 

genomföra en utredning som inte präglas av subjektiva eller missvisande frågeställningar 

(Edvardsson, 2003, s. 28). Det skulle kunna vara så att utredaren grundar sin inställning på erfarenhet 

av tidigare ärenden där föräldrar nyligen separerat eller på forskning om hur en separation kan 

påverka en barnavårdsutredning. När ingen teoretisk grund presenteras är det svårt att avgöra om 

utredarens bedömning är ett utslag av personligt tyckande eller om det finns forskning som stödjer 

bedömningen. Enligt Dellgran och Höjer (2000, s. 6) är det vanligt att socialarbetare använder sig av 

teori även om den inte redovisas men i starkt förenklad form. Risken med teorier präglade av privata 

förståelsemodeller är att de blir alltför generaliserande för att vara rättsäkert (a.a.).  

Ett exempel på detta skulle kunna vara följande uttalande; ”Utredaren bedömer att föräldrarna idag 

står för långt ifrån varandra för att det ska vara framkomligt med nya samarbetssamtal kring B”. Här 

framträder inte någon teoretisk förankring men möjligheten finns att utredaren har en icke-uttalad 

teoretisk grund för sitt resonemang.  

 

”Om M är fortsatt orolig får och kan hon begränsa Bs umgänge med pappa” och ”Utredaren ser ingen 

anledning att stötta ett sådant beslut men menar att det är upp till M att besluta”. När socialtjänsten, i 
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kontexten av att ha utrett sexuella övergrepp mot barn, i utredningens slutskede säger att de inte ser 

någon anledning att stötta ett beslut om begränsning i umgänget med pappa, hur kan det då tolkas? 

Utredningen granskas utifrån den speciella kontext den är konstruerad i, på ett socialkontor av en 

utredare som har i uppdrag att utreda möjligt sexuellt övergrepp på barn. När utredaren skriver; ”… 

ser ingen anledning att stötta ett beslut om begränsning av umgänget” är det en mening som med stor 

säkerhet inte skulle formuleras i denna kontext om utredaren kände minsta tvivel på slutsatsen att B 

inte blivit utsatt för övergrepp av P. Meningen skulle därmed kunna implicera att utredaren anser att B 

kan vara trygg i umgänget med B och att Ms utsagor om vad B sagt skulle kunna vara antingen 

missuppfattning, felhörning eller fabulering.  

 

De frågeställningar som är formulerade i utredningen är ensidigt utformade och därmed kan det 

konstateras att utredningen inte lever upp till ett av de mest grundläggande kraven i kritiskt-saklig 

utredningsmetodik som är logisk struktur. Att ha en logisk struktur innebär att de olika momenten i 

utredningen måste hänga ihop så den logiska överensstämmelsen mellan bakgrundsfakta, 

frågeställningar, metoder, analysarbete och slutsatser är tydliga (Edvardsson, 2003, s. 11). Det tycks, 

inledningsvis, finnas en underliggande hypotes om att B utsatts för sexuella övergrepp och dessa 

påståenden lyfts upp utan att problematiseras eller bemötas. 

 

Handläggaren har i och för sig frångått de subjektiva frågeställningarna under utredningens gång och i 

stället övergått till att utreda hur Bs situation i allmänhet ser ut, utan att hamna i fällan av ensidigt 

bekräftelsesökande. Ett exempel på detta är då utredaren resonerar kring de orsaker som B i 

barnsamtalet uppger till sina orossymptom och bedömer dem som rimliga. I den sammanfattande 

texten framkommer bilden av att utredaren i samtalet med B avskriver misstankarna om sexuella 

övergrepp. Avsaknaden av handläggarens egen hypotes i utredningen kan upplevas som problematisk 

då intrycket är att den inledande hypotesen baseras på Ms utsaga och den följande hypotesen på Bs 

utsaga.  Det framgår dock att utredaren ser att föräldrarnas svårigheter att samarbeta påverkar B och 

att de behöver arbeta på att hitta vägar att mötas och detta kan uttolkas som utredarens slutliga 

hypotes kring orsaken till Bs orossymtom tillsammans med de förklaringar som B själv angett. 

 

Utredaren utgår ifrån de initiala ensidigt formulerade frågeställningarna som skulle kunna utgöra 

grund för ett ensidigt bekräftelsesökande till en mer allsidig belysning av situationen. Det är intressant 

då det motsäger såväl Edvardsson (2003) som Egelund och Thomsen (2002) som båda betonar att en 

förutsättningslös ingång i utredningen är vägen till att uppnå allsidighet i utredningsarbetet. Det kan 

konstateras att det ändå rimligen är så att förutsättningslösa frågeställningar underlättar ett allsidigt 

utredningsarbete. Bedömningen är att utifrån ett kritiskt hermeneutiskt perspektiv har utredaren, i 

förhållande till den kontext som texten tillkommit i, uttryckt sig lättbegripligt genom att bland annat 

undvika fackuttryck och andra formuleringar som kunnat göra utredningen svårläst.  

 

 

5.3 Resultat utredning nr.5 
5.3.1 Innehåll i utredning nr.5:  
Barnet som utredningen berör är en pojke som är åtta år. Part i ärendet är B och M i egenskap av 

vårdnadshavare. B har inte träffat sin pappa på tre år. Anmälan enligt 14 kap 1§ SoL inkommer från 

kriminalvården gällande oro för B och för hans syskon då äldste brodern, född 1990, tidigare blivit 

dömd för misshandel av sina yngre syskon. Under förhandsbedömningen inkommer ytterligare 

anmälningar, dels från en privatperson och dels från skolan som visar att skolpersonalen är 

bekymrade över att B uppträtt hotfullt mot andra barn. De är också oroliga för hur B mår. Skolans 

personal har hört B berätta om att hans storsyskon slåss med varandra och de tycker sig se att B mår 

sämre när äldste brodern nu bor hemma igen. De säger att B inte lyssnar på sina lärare, slåss och gör 

saker han inte får göra  
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Under rubriken ”Anledning till utredning enligt socialtjänstens bedömning” (för 

verksamhetsuppföljning) kategoriserar handläggaren ärendet under följande rubriker: ”Misstankar om 

skolsociala problem och beteendeproblem hos barnet samt relationskonflikter i familjen”.  

Socialtjänsten inleder utredningen med syfte att få så mycket information att de frågeställningar som 

inledningsvis formulerats kan bli besvarade. I detta ärende koncentreras utredningen kring följande 

två frågeställningar; ”Hur ser Bs hemsituation ut?” och ”Får han sina behov tillgodosedda av 

mamma”? 

 

Under utredningstiden har handläggaren samtalat med M vid två tillfällen och genomfört ett enskilt 

samtal med B. Handläggare har vid ett hembesök kunnat observera B och M tillsammans men i 

utredningen finns ingen information om vilken sorts situation som observerats och den information 

som finns om vad utredaren sett sammanfattas i att utredaren upplevt att B ”söker sig till sin mamma” 

under hembesöket och att han ”har en trygghet till henne och en vilja att vara med henne”. M ansöker 

i samband med utredningen om kontaktperson för B. Skolan har också fyllt i ett 

konsultationsdokument som socialtjänsten har begärt och där framgår det att B inte uppnår skolans 

kunskapsmål och att han kan behöva mer stöd än han får idag.  Skolan stöttar Ms önskan att utöka den 

tid som B är på fritids för att han inte ska behöva vara ensam hemma med sina syskon som bråkar och 

slåss. B vill inte gå på fritids alls.  

 
5.3.2 Citat och redogörelser från utredning nr. 5 som berör barnets situation: 

M berättar att hon haft problem i några månader, att B inte mår bra och att hennes äldsta son som 

flyttat hem igen sedan ett par månader har psykiska besvär som går ut över familjen. M säger att även 

om det blivit värre nu så mådde B dåligt även när äldsta brodern bodde i en annan stad. M berättar att 

B saknar sin pappa och önskar att han vore här. M berättar att B blir arg och svartsjuk när han ser 

andra barn leka med sina pappor. Ibland när B kommer hem från skolan gråter och skriker han så att 

hon blir jätterädd. M vill att B ska få träffa en läkare. M har som en del av utredningen redogjort för 

det våld som P tidigare utsatt henne för och som barnen har bevittnat. M berättar att hon blivit 

knivskuren, misshandlad med sparkar och slag samt fått hett vatten hällt över sig. B har sett detta och 

försökt avleda uppmärksamheten. M berättar att B blivit slagen av P under sina första två år, M fick 

sedan igenom skilsmässa. Det framkommer att M inte anser att hon har tid och ork att ta med B ut och 

göra roliga saker. Hon önskar en manlig kontaktperson som kan göra detta med B.  

 

B har i skolan signalerat ”starkt dåligt mående” och samtliga inblandade verkar överens om att B mår 

dåligt när äldsta brodern, som tidigare är dömd för att ha misshandlat sina småsyskon, bor hemma hos 

familjen. Skolans personal berättar att B, när äldsta brodern bor hemma, ”inte lyssnar på sina lärare, 

gör saker han inte får och slår andra barn”.  

 

B berättar under samtalet med handläggare att det går bra för honom i skolan och att han har mycket 

roligt att göra på rasterna. Han har lite svårt att läsa och tycker mycket om matematik. Han säger att 

han gillar fritids, att det finns mycket roligt att göra där. Hemma säger B att det är bra och att han ofta 

gör sina läxor innan han sätter sig vid datorn. B berättar att ha sett sin äldste bror slå deras syster och 

att brodern kan bli arg på honom också. Han säger att han bröder slår hårt på varandra. B säger att han 

inte vet om brodern slagit honom. B tycker att det är jobbigt med bråk och önskar att alla ska vara 

snälla mot varandra.  

 
5.3.3 Utredarens funderingar och slutsatser i utredning nr 5: 

Utredaren menar att B inte behöver en främling som gör roliga saker med honom utan att hans 

mamma gör det. Utredare betonar att B behöver tid med sin mamma och funderar över om M 

underskattar sin roll som mamma på grund av att hon i flera år ”levt under förtryck av sin man”. 

Utredaren hänvisar till angiven litteratur och skriver att ”Forskningen kring barn i hem med våld visat 
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tydliga tecken på att barn som blivit misshandlade av deras pappa blir de som i vuxen ålder utövar 

våld på sin partner och sin familj…”. Utredaren skriver också: ”Barn mår inte bra av att leva i en 

miljö där våld förekommer men bedömningen görs att risken inte är tillräckligt stor att B kommer att 

utsättas för våld att tvångslagstiftning skulle kunna vara aktuell”. ”Utredande socialsekreterare gör 

bedömningen att mamman skulle behöva stöd i gränssättningen men så länge hon väljer att låta sin 

äldre son leva hos dem kommer detta stöd inte att vara fruktsamt”.    

 

När socialtjänsten utrett oro för barn kan utredningen utmynna i ett tvångsomhändertagande enligt 

Lagen om vård av unga (LVU). Detta beslut kan tas om föräldrarna motsatt sig frivilliga insatser men 

socialtjänsten ändå bedömt att barnets behov av skydd och stöd är så påtagligt att tvångsvård bedömts 

som nödvändig. Utredning kan också avslutas med beslut om bistånd i form av exempelvis råd och 

stöd eller öppenvård i form av familjebehandling, detta förutsätter samtycke från föräldrarna. 

Utredning kan också avslutas utan åtgärd om socialtjänsten antingen bedömer att föräldrarna tar hjälp 

från annan instans än socialtjänsten eller att inget behov av hjälp och stöd föreligger. 

 

Denna utredning avslutades utan åtgärd med motivationen att det stöd som M skulle behöva i form av 

gränssättning är svårt att ge när hennes äldste son bor hemma. I utredningen betonas vikten av att 

äldste brodern flyttar hemifrån och hänvisning sker till socialtjänstens vuxenenhet. Ansökan om 

bistånd enligt 4 kap.1§ avslås då B inte anses vara i behov av insatsen kontaktperson. Utredaren 

motiverar beslutet med att det B behöver är sin mamma, inte en främling som gör roliga saker med 

honom. Utredningen avslutas utan insats.  

 
5.3.4 Förekomst av teorier eller tidigare forskning i utredning nr. 5: 

I denna utredning förekommer en uttalad teoretisk förankring i både metod- och analys-delen.   

I utredningens metoddel hänvisas till en skrift utgiven av Sveriges kommuner och landsting ”Mäns 

våld mot kvinnor i nära relationer - en kunskapsöversikt” och ett kapitel från Allwood och Franzéns 

bok ”Tvärkulturella möten – en grundbok för psykologer och socialarbetare”. Utgivningsår och 

sidhänvisning saknas i båda fallen.  

 

5.4 Analys av utredning nr 5: 
Val av frågeställningar styr såväl metodval som hela utredningsprocessen. Av utredningen framgår 

det att handläggaren formulerat frågeställningarna med syfte att få en bred bild av Bs situation. 

Frågeställningarna lyder: Hur ser Bs hemsituation ut? Får han sina behov tillgodosedda av mamma? 

Denna frågeställning är öppet formulerad vilket ökar möjligheten att belysa flera aspekter av Bs 

beteende och mående. Detta är enligt Edvardsson (2003, s. 28-29) en viktig förutsättning för ett brett 

och förutsättningslöst utredningsarbete. Det som möjligen kan anses vara en förhastad slutsats är att, 

som skolans personal gör, direkt koppla Bs beteende i skolan till att äldsta brodern flyttat hem igen. 
Detta är i sig inget problem om utredaren är medveten om att skolans slutsats inte behöver vara 

korrekt eller om utredaren ber skolans personal lämna en utförligare redogörelse som kan påvisa om 

ett sådant kausalsamband föreligger. I samtal med M framgår det att hon anser att B mått dåligt även 

innan brodern flyttade hem. Möjligen kan frågeställningen om B får sina behov tillgodosedda av 

mamma syfta till att utreda alternativa anledningar till att B mår dåligt som inte har med äldsta 

brodern att göra. Utredare har, enligt Edvardsson, 2003, s. 28) möjlighet att förändra eller komplettera 

med ytterligare frågeställningar under en utredningsprocess då uppgifter som utredaren missat eller 

inte kunnat förutse framkommit.  

  

Utredare beskriver uppgifter från M om att B sett P misshandla M, att B själv blivit utsatt för aga sina 

första två år samt att B har sett den äldsta brodern misshandla de andra syskonen. Utredaren hänvisar 

till forskning som sett tydliga tecken på att barn som bevittnat våld ”blir de som i vuxen ålder utövar 

våld på sin partner och sin familj”. Det resonemanget kan i sin kontext anses något malplacerat då B 
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är ett barn på åtta år och inte på länge kommer att ha en egen partner eller familj. Avsaknaden av 

resonemang, utifrån den forskning som utredaren hänvisat till, om behov av stödinsatser för B som 

påvisar riskerna i allmänhet för barn som bevittnat våld och inte får hjälp att bearbeta detta, är 

påtaglig. M har berättat att B sett P skära henne med kniv, misshandla henne med sparkar och slag 

samt hällt hett vatten över henne. B har bevittnat detta och försökt avleda uppmärksamheten. I 5 kap. 

11 § SoL framgår det att socialtjänsten ska betrakta barn som bevittnat våld i hemmet och bedöma 

deras behov av hjälp och stöd i egenskap av brottsoffer. Genomgående i utredningen saknas 

resonemang om Bs behov av stöd utöver mer samvaro med M.  

 

Utredaren resonerar utifrån sin kunskap om att barn inte mår bra av att leva i en miljö där våld 

förekommer men gör bedömningen att risken för att B kommer att utsättas för våld inte är tillräckligt 

stor för att tvångslagstiftning skulle kunna vara aktuell. Det väcker funderingar om hur utredaren 

kommit fram till det. Någon riskbedömning presenteras inte. 

 

Såväl M som skolan, fritids och handläggare anser att det vore bra för B att tillbringa mer tid på fritids 

för att han inte ska behöva vara hemma ensam med storasyskonen. Utredaren tar upp forskning kring 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos flyktingar som förklaringsmodell till att B inte vill vara på 

fritids; ” Vissa barn som har blivit eller sett våld i nära relationer kan drabbas av posttraumatisk stress 

under en lång tid efteråt. Dessa barn kan då ibland uppvisa ett överdrivet föräldraberoende och 

separationsängslan. Bs upprördhet över att bli lämnad på fritids eller att gå dit kan ses som en 

separationsängslan han har och en oro över vad som kommer att hända hemma om han inte är där och 

ser”. Denna förklaringsmodell kan anses vara alltför generaliserande för att kunna appliceras på Bs 

ovilja till fritids och leder till funderingar om möjliga alternativa tolkningar. Avsaknaden av 

alternativa tolkningar ger bilden av en möjligen alltför förhastad slutsats. Edvardsson (2003, s. 61) 

menar att teoretiska påståenden i utredningar bör följa vedertagen praxis inom modern forskning och 

utgöra referensdata som exempelvis beskrivningar av åldersadekvat beteende eller hur barn kan 

reagera på separationer. Människor är olika och forskningsresultat kan inte utan vidare generaliseras 

till enskilda ärenden. Att hävda att forskningen visar något på ett generellt och statistiskt plan kan inte 

motivera att, utan saklig grund, hävda att det per automatik gäller det enskilda fallet. Forskning kan 

däremot med fördel användas som grund för en hypotes eller ett tolkningsarbete (a.a.).  

 

Utredaren menar att det behov av stöd i gränssättning som M har inte skulle gå att genomföra så länge 

som den äldsta sonen bor hemma. Detta motiveras inte och skäl finns då att anta att utredarens 

tidigare yrkesmässiga erfarenhet säger att så är fallet. Resultatet av den danska studien (Egelund & 

Thomsen, 2002) visar att socialarbetarna mycket sällan hänvisade till teorier utan snarare till sin 

yrkesmässiga erfarenhet, när de skulle motivera fattade beslut eller bedömningar. En begränsning med 

att hänvisa till erfarenhet är om underlaget inte problematiseras även helt olika slutsatser skulle vara 

möjliga att dra av socialarbetarenserfarenhet (Egelund & Thomsen, 2002, s. 22-23). Ett antagande kan 

vara att utredare haft flera ärenden där liknande situation har förkommit och att det då inte varit 

verksamt med stöd i gränssättning. Denna erfarenhet är, enligt Egelund och Thomsen (2002, s. 23-24) 

viktig att ha med sig, exempelvis genom att utvärdera tidigare insatser och se om stödet kunnat 

utformas på något annat sätt.  

 

Bs uppfattning om hur det fungerar för honom i skolan och på fritids skiljer sig från den skolans 

personal redogör för. B berättar under samtalet med handläggare att det går bra för honom i skolan 

och att han har mycket roligt att göra på rasterna. Han säger att han gillar fritids, att det finns mycket 

roligt att göra där. När en utsaga skiljer sig så väsentligt från andra uppgifter som framkommit finns 

anledning att fundera över orsaken till detta. Edvardsson (2003, s. 104) menar att barns goda 

inlärningsförmåga också kan innebära att de snabbt förstår vad vuxenvärlden vill att de ska säga. Barn 

har också lättare att växla mellan fantasi, lek och verklighet än vuxna. För att uppnå rimlig 
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tillförlitlighet bör utredare samtala med barnet vid minst tre tillfällen. Det är också väsentligt i 

efterhand redovisa omständigheterna kring samtalet som exempelvis vart det har ägt rum, vad som 

sagts till barnet om anledningen till samtalet och hur barnet beter sig under samtalet (Edvardsson, 

2003, s. 104-111). B berättar att han sett sin äldsta bror slå deras syster och att brodern kan bli arg på 

honom. B säger att han inte vet om brodern slagit honom. I utredningen presenteras inga detaljer kring 

samtalet eller vilken inställning B har till att träffa utredaren vilket gör det svårt att bedöma kvaliteten 

och tillförlitligheten i de uppgifter som B lämnar.  

 

I utredningens metoddel hänvisas till en skrift utgiven av Sveriges kommuner och landsting ”Mäns 

våld mot kvinnor i nära relationer - en kunskapsöversikt” och ett kapitel från Allwood och Franzéns 

bok ”Tvärkulturella möten – en grundbok för psykologer och socialarbetare”. Dessa referenser 

återkommer i analysdelen och används för att belysa flera delar av den komplexa situation som råder i 

familjen. Avsaknaden av uppgifter om utgivningsår och sidhänvisning gör det är svårt att gå direkt till 

källan och få möjlighet att läsa uppgifterna i den kontext de framställts. Edvardsson (2011) menar att 

teorier och forskning med fördel kan användas för att formulera hypoteser som sedan kan belysa det 

material som finns. Det är ett vanligt tankefel att generalisera en teori direkt till ett enskilt fall där 

giltigheten för det aktuella ärendet kan vara svår att avgöra. Teorier utgörs till stor del av förenklingar 

som enskilda individer avviker ifrån eftersom både människor och situationer är komplexa 

(Edvardsson, 2011, s. 11).  

 

Sammanfattningsvis finns det tydlig teoretisk förankring i utredningen. När forskning och litteratur 

presenteras är det lätt att följa med i hur utredaren resonerar och förstå på vilka grunder slutsatserna 

dras. Det innebär inte att utredningen till fullo kan anses uppfylla kraven på allsidighet och 

transperens. För att kunna genomföra en allsidig utredning är det viktigt att ha breda frågeställningar, 

vara öppen för att utvidga dessa och att inte tappa fokus på vad utredningen handlar om. Utredare har 

refererat till adekvat forskning men på ett generaliserande sätt som inte har varit till gagn för 

utredningens transparens. På frågeställningen om M kan tillgodose Bs behov kan inget tydligt svar 

utläsas. När frågeställningarna i utredningen inte besvaras kan det konstateras att det finns brister i 

vetenskaplighet (Edvardsson, 2003, s. 11-12). När M berättar att hon blir jätterädd när B gråter och 

skriker ges intrycket av att hon inte förmår hantera Bs känslor. M uttrycker på flera andra sätt, 

exempelvis genom ansökan om manlig kontaktperson för B, att hon inte räcker till för B. Dessa 

indikationer på oförmåga att tillgodose Bs behov tas inte fram i analysen trots att en av 

frågeställningarna handlar om huruvida B får sina behov tillgodosedda av M. Följaktligen ges inte 

heller något förslag på stödinsats som skulle kunna hjälpa M att bli bättre på att tillgodose Bs behov. 

 

För att kunna genomföra en allsidig utredning har socialtjänsten enligt, 11 kap. 2§ SoL, rätt att 

inhämta information från sakkunniga och att ta de kontakter som kan behövas för att kunna bedöma 

behovet av insatser. Utifrån det M berättar om att B, när han kommer hem från skolan, gråter och 

skriker på ett sätt som gör henne jätterädd och informationen om att B bevittnat och varit utsatt för 

våld väcks funderingen om denna typ av kontakt hade varit motiverad. Det framgår inte av 

utredningen att någon sakkunnig tillfrågats. Att höra samtliga parter i utredningen och i 

förekommande fall även andra som kan bidra med information är centralt för att få den allsidighet 

som präglar en professionellt genomförd utredning (Edvardsson, 2003, s. 14). I utredningen 

konstateras att B uppvisar flera tecken på att må dåligt men ingen insats föreslås för att hjälpa honom 

att må bättre.  

 

Utredningen präglas av ett lättbegripligt språk och utredaren har undvikit onödiga fackuttryck som 

kunnat försvåra läsningen för någon utanför socialtjänsten.  
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5.5 Resultat i utredning nr. 10: 
5.5.1 Innehåll i utredning nr. 10: 
Barnet som utredningen berör är en pojke som är nio år. Part i ärendet är B och M och P i egenskap av 

vårdnadshavare för B. Föräldrarna är separerade sedan fyra till fem år tillbaka och lever med en ny 

sambo. B bor i huvudsak hos M och har umgänge med P varannan helg. Anmälan enligt 14 kap 1§ 

SoL inkommer från BUP som P vänt sig till med oro för om B blivit misshandlad av X. I anmälan 

framkommer att B sagt till P att X slår honom när han gör något dumt och har tagit tag i hans nacke 

och dunkat hans huvud mot bordet. X ska enligt anmälan även dricka mycket alkohol i hemmet. 

 

Under rubriken ”Anledning till utredning enligt socialtjänstens bedömning” (för 

verksamhetsuppföljning) kategoriserar handläggaren ärendet under följande rubriker: ”Misstankar om 

beteendeproblem hos barnet” samt ”Misstankar om fysiska övergrepp mot barnet”. Socialtjänsten 

inleder utredningen med syfte att få så mycket information att de frågeställningar som inledningsvis 

formulerats kan bli besvarade. I detta ärende koncentreras utredningen kring följande två 

frågeställningar; ” Blir B utsatt för våld i hemmet hos sin mamma?” och ”kan Bs föräldrar säkerställa 

att B har en trygg och stabil hemmiljö?”. 

 

Under utredningstiden har handläggaren samtalat med P vid två tillfällen, vid ett tillfälle med M och 

vid ett tillfälle med X. Ett försök till samtal med B gjordes och ett kortare samtal med B och M 

tillsammans hölls. Ett konsultationsdokument från skolan har inhämtats där Bs lärare uppgett att B 

inte kommer att nå läroplansmålen då han inte knäckt läskoden. Vidare berättar läraren att B har 

problem i det sociala samspelet med andra barn, att han fungerar bra med sin klasslärare men inte 

lyssnar på andra vuxna i skolan. Han bedöms inte ha behov av något särskilt stöd i skolan och läraren 

upplever ingen oro för B. Samarbetet med hemmet uppges vara mycket bra. 

 
5.5.2 Citat och redogörelser från utredning nr. 10 som berör barnets situation: 

P vände sig till BUP, då de redan hade en etablerad kontakt bland annat på grund av sängvätning. P 

tror att sängvätningen är kopplad till någon form av otrygghet hos B. P ”kopplar nu detta 

(sängvätningen, min anmärkning) till den påstådda misshandeln och är orolig för sin sons mående”. P 

berättar att han fått en bra bild av X och att de, vid det tillfälle de träffades, hade en samstämmighet i 

att M måste bli mer bestämd mot B. P berättar att B vill åka hem till mamma om det blir en konflikt 

när B är hos P, vilket han inte får. B blir ”rejält sur” om ha inte får som han vill.  P berättar att han och 

hans sambo aktivt jobbat på att vara konsekventa med B och att det efter flera års arbete börjat ge 

resultat.  

 

M menar att sängvätningen snarare är nedärvd då alla barnen haft samma svårigheter. M säger sig inte 

komma ihåg något tillfälle där X har slagit B och menar att om det skulle ha hänt så skulle hon inte 

längre vilja bo med X. Hon uppger att X är ”jättesnäll, hård och rättvis”. M beskriver sig själv som en 

hönsmamma som har svårt att sätta gränser och att vara konsekvent. M berättar att hon upplever att B 

har stort behov av att kontrollera var M är någonstans och ropar efter henne för att få visshet om det. 

M säger att hon ibland säger till B att hon inte orkar med hans tjat och att det skulle kunna få henne att 

hamna på sjukhus. Hon har också sagt till B att hon vill att han ska kunna bo kvar hemma och inte 

behöva flytta till en annan familj som systern (som är familjehemsplacerad, min anmärkning). M 

säger att när X dricker alkohol så somnar han på soffan och hon tror inte att B störs av det. M uppger 

att hon har svårt att hålla ett bra språk mot B när hon blir upprörd, det ”blir lätt svordomar i var och 

varannan mening”. M berättar också att hon ger B beröm och är noga med att säga att hon älskar 

honom. 

 

X säger att han aldrig har slagit B men att han höjt rösten och någon gång skrikit åt B. Han har hållit 

fast B när B försökt rusa ut ur huset men har inte uppfattat att B fått ont av detta. Efter anmälan har X 
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upplevt det som svårare att sätta gränser för B. X uppfattar det som att M har svårt att stå för sina 

beslut inför B och att det är B som bestämmer över M istället för tvärtom. X säger att han inte dricker 

alkohol i veckorna och att han anser att han blir lugn och avslappnad när han dricker. Han kan inte 

minnas någon incident med B när han druckit.  

 

Utredaren försökte vid ett tillfälle att genomföra ett barnsamtal med B som då hängde sig baklänges 

på besöksstolen och från den positionen upprepade gånger talade om att han inte tänkte prata med 

utredaren.  Utredaren uppfattade B som ”mycket vresig” och bedömde att något barnsamtal inte skulle 

gå att genomföra. I samtalet som utredaren senare har tillsammans med B och M, vill B sätta 

tidsramar för besöket. Utredare uppfattar det som att B vill ha kontroll över situationen. B håller i 

samtalet med om att M är dålig på att säga nej men menar att hon börjar bli bättre. B säger att P är bra 

på att säga nej.  

 

I utredningen framkommer att B ska ha berättat för P att X ska ha slagit B. B vill inte prata med 

utredare om detta och utredaren konstaterar att ”det gör det oerhört svårt att bedöma om någon 

misshandel har inträffat”. 

 

Både P och M berättar under utredningen att de haft mycket svårt att samarbeta men menar att de inte 

blandat in B i detta. Under utredningstiden tar föräldrarna kontakt med varandra och samtalar om hur 

det varit och hur de vill ha det framöver. Båda har en önskan om bättre samarbete.  

 

Både P, M och X har en bild av att mycket av svårigheterna kring B har att göra med att M har svårt 

att sätta gränser och att vara konsekvent. M vill få stöd av socialtjänsten i att bli bättre på detta och det 

tycker både X och P är en bra idé. 

5.5.3 Utredarens funderingar och slutsatser i utredning nr. 10: 

Utredaren har ett relationellt fokus i utredningen och betonar vikten av goda relationer mellan barn 

och förälder. Utredare hänvisar till angiven litteratur: ”Forskning visar på hur viktig betydelsen 

föräldra-barnrelationens kvalitet har för barns välbefinnande, anpassning och sociala kompetens. En 

god relation och anknytning kan t.ex. skydda mot antisocialt beteende” och ”En interaktionseffekt 

mellan beteendeproblem hos pojkar och deras relation till sina mödrar har kunnat påvisas i 

forskning”.  

  

Utredaren gör också bedömningen att den största riskfaktorn i Bs nuvarande livssituation är den 

bristande gränssättningen från M. Utredaren menar att det på sikt kan få stora konsekvenser både 

socialt och utbildningsmässigt för B.  

 

Då B inte vill tala med utredaren om eventuell misshandel gör utredaren bedömningen att det är svårt 

att avgöra om den ägt rum eller inte. Utredaren menar att det inte finns tillräckliga skäl för en 

polisanmälan och motiverar med att det saknas fog att utsätta B för den stress ett polisförhör innebär. 

Utredaren konstaterar också att familjen är hjälpsökande och ser att de har bekymmer med att hantera 

B. ”Utredarens bedömning är att oavsett om B blivit utsatt för någon misshandel eller inte så är han 

ett barn som ligger i riskzonen för att bli slaget”. Detta då B beskrivs ha svårigheter att ta gränser och 

styrning av vuxna och att det kan leda till frustration hos de vuxna.  

 

”Utredaren bedömer att familjen, och då framförallt mamma, har behov av stöd för att bryta den 

utveckling som hon och B är inne i”. Utredaren konstaterar att båda föräldrarna uttrycker saker som 

kan vara svårt för ett barn att hantera. Något exempel på vad P säger, som kan vara svårt för B att 

hantera, framgår inte av utredningen. M säger saker som att B kan bli utesluten ur familjen, att Bs 

beteende kan göra M sjuk eller att B kan bli tvungen att bo i en annan familj om beteendet fortsätter. 
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Utredaren skriver ”Dessa uttalanden, som är svåra för barn att hantera, leder till oro och känsla av 

otrygghet. Det handlar om händelser som rubbar hela barnets känsla av grundtrygghet och stabilitet”.  

 

Denna utredning avslutades med beslut om insats i form av intern öppenvård. Detta motiveras med att 

problematiken kring Ms svårigheter att sätta gränser och att vara konsekvent har tydliggjorts under 

utredningen och att båda föräldrarna, och deras respektive sambos, vill stötta det arbetet. Utredaren 

konstaterar att stödet kan komma att behöva pågå under en längre tid då B är ett ”mycket bestämt 

barn” och att det tar tid att bryta den typen av beteenden som B uppvisat. Utredaren föreslår också att 

det skulle kunna gynna B att bo lika mycket hos P som hos M. Detta då P har lättare att sätta gränser 

för honom och att M skulle få avlastning och ”troligen mer kraft till att göra den förändring som krävs 

av henne gällande gränssättning”. 

 

5.5.4 Förekomst av teorier eller tidigare forskning i utredning nr. 10 

I denna utredning förekommer en uttalad teoretisk förankring i både metod- och analys-delen.   

I utredningens metoddel hänvisas till boken ”Risk och prognos i socialt arbete med barn – 

forskningsmetoder och resultat” skriven av Dagmar Lagerberg och Claes Sundelin. Utgivningsår och 

förlag redovisas men sidhänvisning saknas.  

 

5.6 Analys av utredning nr 10:  
Val av frågeställningar styr såväl metodval som hela utredningsprocessen. Av utredningen framgår 

det att handläggaren formulerat frågeställningarna med syfte att få en bred bild av Bs situation. 

Frågeställningarna lyder: ”Blir B utsatt för våld i hemmet hos sin mamma”? och ”Kan Bs föräldrar 

säkerställa att B har en trygg och stabil hemmiljö”? Med öppet formulerade frågeställningar ökar 

möjligheten till en allsidig utredning. 

 

Utredaren har vid flera tillfällen i utredningen betonat vikten av goda relationer mellan B och hans 

föräldrar och poängterar att den oro som B upplever när han inte vet var M är någonstans, och hennes 

sätt att svara med irritation och ilska, inte är gynnsam för deras relation. M har också berättat att hon 

svär en hel del åt B när hon blir arg och X har berättat att han höjer rösten och ibland skriker åt B. I 

Föräldrabalken (FB) kap. 6 1§ framgår det att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god 

fostran och har rätt att förvänta sig respekt för sin person. Barnet får inte utsättas för kroppslig 

bestraffning eller annan kränkande behandling. Att, som B, få höra att han inte är välkommen hemma, 

att de vuxna svär och skriker i stor omfattning kan kategoriseras som kränkande behandling. 

 

B beskrivs i utredningen som ett viljestarkt barn som protesterar kraftfullt när vuxna i omgivningen 

försöker styra honom. Detta väcker frustration hos hans föräldrar och de säger saker som kan få B att 

tvivla på sin tillhörighet i familjen och som kan skapa rädsla för att föräldrarna ska bli sjuka eller dö, 

orsakat av hans beteende. I 5 kap. 1§ SoL tydliggörs socialtjänstens skyldighet att verka för att barn 

ska växa upp under trygga förhållanden och att främja en gynnsam utveckling hos barn. Utredaren 

verkar se brister hos föräldrarna i det avseendet och konstaterar att detta motiverar en långvarig insats 

i familjen i form av intern öppenvård.  

 

I utredningen framgår också att samtliga inblandade vuxna anser att ett av de stora problemen i 

relation till B är Ms oförmåga att sätta gränser och att vara konsekvent. I barnkonventionen beskrivs 

att ”barnets bästa” innebär att barn behöver omvårdnad och skydd och en stabil relation till sina 

föräldrar. Barnets behov är kärlek, trygghet, en känsla av att vara behövd och gränssättning (Utrikes 

Departementet, 2006 s. 11-14). Att stödja M i att sätta gränser för B kommer säkerligen att påverka 

deras relation till det bättre då tydliga gränser är en av de faktorer som gör att barn upplever trygghet i 

sina nära relationer. Utredaren resonerar kring vilka risk- och skyddsfaktorer som finns i Bs 
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omgivning och refererar till forskning som visar att trots att familjen har uppenbara problem att 

hantera B så finns faktorer som upplevs som positiva för Bs fortsatta utveckling. Exempel på 

skyddsfaktorer som utredaren ser är att B har en fungerande skolgång och kamratkontakter men också 

det faktum att föräldrarna är hjälpsökande med en tydlig vilja till förändring. 

 

Att B inte vill tala med utredaren om eventuell misshandel är ett problem som utredaren försöker 

förhålla sig till. B har berättat för P om att han blivit slagen av X. Ingenting framkommer i 

utredningen som visar att B haft anledning att hitta på någonting sådant. Å andra sidan finns ingenting 

annat än Bs utsaga, som P förmedlat, som styrker den påstådda misshandeln. Utredaren konstaterar att 

familjen är hjälpsökande, de ser att de har bekymmer med att hantera B och de är öppna för att ta 

emot föreslagen stödinsats. ”Utredarens bedömning är att oavsett om B blivit utsatt för någon 

misshandel eller inte så är han ett barn som ligger i riskzonen för att bli slaget”. Denna slutsats drar 

utredaren med hänvisning till forskning som visar på risker för barn som har svårt att ta gränser och 

styrning av vuxna. Utredaren uttrycker en förhoppning om att den föreslagna stödinsatsen i sig kan 

innebär att risk för eventuell misshandel, oavsett om misshandel tidigare ägt rum eller inte, minskar.  

 

Utredarens roll är central för den färdiga utredningen. Tydlighet bör vara norm och kritisk 

medvetenhet en förutsättning för att kunna leva upp till kraven på saklighet och allsidighet 

(Edvardsson, 2003, s. 214). Utredaren har genomgående varit tydlig med att hålla isär vad som har 

hänt, vad olika personer beskriver har hänt och vad som möjligen kan ha hänt. Utredaren hänvisar till 

forskning angående vikten av en god föräldra-barn relation men säger samtidigt att det är svårt att 

ange hur starka effekter ett dåligt föräldra-barnförhållande har på lång sikt. Utredaren hänvisar inte till 

någon särskild teori utan till en aktuell forskningsgenomgång gällande risker och prognoser för barn 

som socialtjänsten kommer i kontakt med. Utredaren redogör för forskning, som visar på gynnsamma 

effekter av ett stödjande föräldraskap i motsats till en föräldrastil som bygger på tjat och explosivitet, 

utan att hemfalla åt generaliseringar.  

 

Det är, enligt Edvardsson (2003, s. 144) viktigt att vara uppmärksam på tendenser till ensidigt 

bekräftelsesökande, så kallat ”confirmation bias” där utredaren utgår ifrån en hypotes och sedan 

hämtar in information som stärker den hypotesen samtidigt som all annan information förkastas. 

Utredaren har, genom samtal och konsultationsdokument, tagit del av information om familjens och 

Bs situation i sin helhet och därmed uppmärksammat behovet av stöd i form av hjälp med 

gränssättning för framförallt M. Ingenstans i utredningen kan utläsas något som tyder på ensidigt 

bekräftelsesökande. Utredaren redogör tydligt för sin svårighet att bedöma huruvida någon 

misshandel ägt rum eller inte och för ett resonemang kring beslutet att inte göra någon polisanmälan. 

Att öppet redovisa de tankegångar och hypoteser som föranleder ett beslut är, enligt Edvardsson 

(2003, s. 8) en förutsättning för en transparent och rättssäker utredning.   

 

 I 8§ Förvaltningsprocesslagen (FPL) regleras officialprincipen som innebär att den utredande 

myndigheten ska se till att material som är nödvändigt för en rättssäker utredning skall samlas in. Av 

officialprincipen följer ett ansvar att skriva en så fullständig utredning som möjligt samtidigt som 

utredningen inte får göras mer omfattande än vad som är motiverat av aktuella omständigheter. 

Socialnämnden behöver ett korrekt och fullständigt utredningsmaterial för att kunna fatta beslut i det 

aktuella ärendet (Socialstyrelsen, 2010, s. 97-98). Utredaren har presenterat ett välstrukturerat och 

lättläst material samtidigt som familjens problematik inte vare sig förminskats eller överanalyserats.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att utredningen presenterar en tydlig koppling till relevant 

forskning. När forskning och litteratur presenteras i relation till familjens situation är det lätt att följa 

med i hur utredaren resonerar och förstå slutsatserna. Utredningen kan anses uppfylla kraven på 

allsidighet och transperens som enligt Edvardsson (2003, s. 8-9) är en förutsättning för en rättssäker 
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utredning. För att kunna genomföra en allsidig utredning är det viktigt att ha breda frågeställningar, 

vara öppen för att utvidga dessa och att inte tappa fokus på vad utredningen handlar om. Detta har 

utredaren haft.  Även om frågeställningen om B blivit utsatt för våld i hemmet inte kunnat besvaras 

finns utredarens tankar kring det tydligt redovisade. När barn inte vill samtala av olika skäl är det 

svårt att tvinga dem. Att samtala med barn är svårt och för att ett förtroende ska hinna byggas upp bör 

utredaren träffa barnet vid flera tillfällen, minst tre gånger, och bygga upp ett förtroende (Edvardsson, 

2003, s. 109).  

 

6. Slutdiskussion och studiens slutsatser  

 
Att granska sociala utredningar innebär att ha en kritisk blick på den slutprodukt som är resultatet av 

en längre tids arbete som utredare bedrivit med en familj. De utredningar som granskas innehåller 

spår av den handläggare som författat den även om denna haft ambitionen att vara neutral och saklig. 

Det är tydligt att det i den föreliggande studien skiljer sig mellan handläggarna exempelvis i hur 

detaljerat de väljer att redogöra för samtal och situationer, deras förmåga till saklighet och allsidighet 

och i vilken omfattning som teorier eller tidigare forskning presenteras. 

 

Studiens syfte var att kritiskt granska förekomsten av teoretisk förankring i barnavårdsutredningar 

samt att analysera hur detta påverkar utredningsprocessens struktur. Frågeställningarna 

konkretiserades; ” förekommer det någon uttalad teoretisk förankring i metoddelen av utredningen?”, 

” förekommer det någon uttalad teoretisk förankring i analysdelen av utredningen?” och ”om teoretisk 

förankring förekommer – hur används den?” 

 
Kopplat till frågeställningar om teoretisk förankring, som motivering till bedömning eller beslut, är 

det möjligt att konstatera att socialarbetare till viss del argumenterar med sin erfarenhet som grund 

snarare än med sin teoretiska kunskap, åtminstone inte på ett uttalat vis. 

 

I den föreliggande studien kan konstateras att det är skiftande omfattning och kvalitet gällande 

teoretisk förankring och struktur på utredningsprocessen i de tolv barnavårdsutredningar som 

granskats. Det aktuella socialkontoret har haft en ambition att stärka kopplingen till tidigare forskning 

och att öka den teoretiska förankringen som grund för beslut som fattas i barnavårdsutredningarna. 

 

Det finns någon utredning som kan anses exemplarisk gällande teoretisk förankring och användning, 

några som till viss del har teoretisk förankring men inte använder den adekvat och ett antal 

utredningar som brister, i olika hög grad, i detta avseende. I kategori 2) där teoretisk förankring 

funnits men där brister i användandet konstaterats återfinns sex av utredningarna och detta 

tillsammans med de två utredningar vi återfinner i kategori 3) där teoretisk förankring och användning 

anses väl underbyggd innebär att åtta av tolv utredningar haft en ambition till teoretisk förankring och 

användning. De fyra utredningar som helt saknade teoretisk förankring gjordes under det första 

kvartalet 2012. Den möjliga slutsatsen blir att utvecklingsarbetet som påbörjats vid den tiden inte 

hunnit påverka innehållet i utredningarna och att det finns skäl att se positivt på enhetens 

utvecklingsarbete.  

 

Att använda tidigare forskning och att öka förekomsten av teoretisk förankring i 

barnavårdsutredningar innebär inte par automatik att utredningen blir allsidig och transparent. Hur 

användandet av tidigare forskning och teorier praktiseras är av vikt. Det är angeläget att viktiga 

beslut, som är ingripande i människors liv i olika hög grad, inte fattas på basis av handläggarens 

personliga åsikter, magkänsla eller dagsform. Att ha forskning, teoretisk förankring och egna 

erfarenheter med som ledstjärna när hypoteser formuleras, förkastas och förändras ger en tyngd som 
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kan innebär en kvalitetsäkring i sig. Att resonera med stöd av teorier och tidigare forskning kan i bästa 

fall tydliggöra komplexiteten i ett ärende.  

 

En slutsats som kan dras av den här studien är att även en hög grad av teoretisk förankring kan 

resultera i utredningar som inte uppfyller kraven på saklighet och allsidighet, om teorierna används på 

ett alltför generaliserande och/eller på ett direkt felaktigt sätt.   

 

Avsikten med studien var att kunna generalisera slutsatserna på ett övergripande plan. En socialchef 

från en kommun med liknande socioekonomisk struktur och grundbemanning ska kunna läsa studien 

och koppla resultatet till den egna enheten. Möjligen är det inte helt självklart med tanke på det 

utvecklingsarbete, med ambitionen att öka användningen av teoretisk förankring i 

barnavårdsutredningarna, som det undersökta socialkontoret ägnat sig åt.  

 

Fördelen med den föreliggande studiens analysmetod, att använda både kritisk-saklig 

utredningsmetodik och ett kritiskt hermeneutiskt anslag, är att det ökar möjligheten att se bristande 

vetenskaplighet i form av avsaknad av logisk struktur och avsaknad av redovisad teoretisk förankring 

vilket i förlängningen kan innebära rättsosäkerhet för den enskilda. 

 

Många socialarbetare känner sig, enligt Holland (2011, s. 179) osäkra inför att använda sig av teorier i 

utredningsarbetet och de uttrycker önskemål om direktiv i frågan. Socialstyrelsen är dock tydlig med 

att det inte ligger i deras uppdrag att granska förekomsten av teoretisk förankring i 

barnavårdsutredningar (Socialstyrelsen 2012b). En fundering som väcks i och med färdigställandet av 

denna studie är att det skulle underlätta för de som skriver barnavårdsutredningar om det fanns 

riktlinjer från socialstyrelsen i frågan.   

 

När tidigare forskning eftersöktes inom området barnavårdsutredningar blev det tydligt att det är ett 

område där få större genomgångar har gjorts och ingen som kunnat hittas, vare sig nationellt eller 

internationellt, har undersökt teoretisk förankring och hur det påverkar utredningsarbetet. I den 

föreliggande studien har det tydliggjorts att det, om det ska anses värdefullt med teoretisk förankring 

för att synliggöra hur hypoteser formulerats och slutsatser dragits, är det väsentligt hur teorier och 

tidigare forskning används. Felaktigt använd teori blir, hur välmotiverad den än är, bedräglig att 

hänvisa till om den används i form av generaliserande slutsatser. Följden kan bli missvisande giltighet 

och fördomsfullhet men också att den enskilda förlorar förtroendet för socialtjänsten om denne inte 

alls känner igen sig i den bild som presenterats med stöd av teoretisk förankring.  

 

Det hade kunnat vara intressant att följa upp den föreliggande studien med djupintervjuer av de 

utredare vars utredningar analyserats och med enhetschefen på aktuellt socialkontor för att höra deras 

reflektioner över resultatet. Tidsaspekten satte dessvärre stopp för den möjligheten. 

 

Med utgångspunkt i den här studien kan konstateras att i den bästa av världar skulle det vara bra om 

alla barnavårdsutredningar innehöll välförankrade teoretiska resonemang som grund för hypoteser och 

resonemang utan att för den skull presenteras som en fullständig förklaringsmodell. Samtliga 

verksamma utredare har socionomprogrammet bakom sig, som i olika stor utsträckning förmedlat en 

teoretisk grund att stå på som verksam socionom. Dessa teorier finns med, medvetet eller omedvetet, 

när utredaren gör sina bedömningar och fattar sina beslut. Att redovisa teorierna och problematisera 

utifrån dem kan anses vara ett sätt att hålla utredningen transparent och ge de berörda familjerna en 

ökad förståelse för hur utredaren resonerat. Förhoppningsvis kan den föreliggande studien bidra till 

reflektion och inspiration för socionomer och blivande socionomer i samtal och tankar kring fördelar 

respektive nackdelar med teoretiskt förankrade barnavårdsutredningar.  



30 

Referenslista  
 
Bryman, Alan (2008). Samhällsvetenskapliga metoder (andra upplagan). Malmö: Liber  

    AB. 

 

Dellgran, Peter & Höjer Staffan (1996). Bland stora teorier och centrala perspektiv.    

    Göteborg: Göteborgs Universitet.  

 

Dellgran, Peter & Höjer Staffan (2000). Kunskapsbildning, akademisering och  

     professionalisering i socialt arbete. Göteborg: Göteborgs Universitet.  

 

Edvardsson, Bo (2003). Kritisk utredningsmetodik, begrepp, principer och felkällor. 

     Malmö: Liber.  

 

Egelund, Tine & Thomsen, Signe Andrén (2002). Tærskler for anbringelse - en   

     vignetundersøgelse om socialforvaltningernes vurderinger i børnesager. København:  

     Socialforskningsinstituttet.  

 

Friis, Eva (2003). Sociala utredningar om barn. Lund: Sociologiska institutionen, Lunds  

     Universitet.  

 

Holland, Sally (2011). Child & family assessment in social work practice. London: Sage  

     publications Ltd. 

 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder – att planera,  

     genomföra och rapportera en undersökning. Linköping: Studentlitteratur.  

 

 

Regeringen (2011). Barnmisshandel - Att förebygga och åtgärda (SOU 2001:72). Stockholm: 

Socialdepartementet. 

 

Socialstyrelsen (2006). Barn och unga i socialtjänsten. Utreda, planera och följa upp 

     beslutade insatser. Stockholm: Socialstyrelsen.  

 

Socialstyrelsen (2009). Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC.  

     Stockholm: Socialstyrelsen.  

 

Socialstyrelsen (2010). Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (tredje 

upplagan).  Stockholm: Socialstyrelsens beställningsservice.  

 

Socialstyrelsen (2011). Barn och unga– insatser år 2011. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen (2012a). Anmälningar till socialtjänsten om barn och unga – en  

     undersökning om omfattning och regionala skillnader. Stockholm: Socialstyrelsen.  

 

Socialstyrelsen (2012b). Mejlsvar från Gunilla Westerdahl, Tillsynsavdelningen,  

     Socialstyrelsen.  

 

 



31 

Utrikes Departementet (2006) UD:s skrift ”Mänskliga rättigheter – Konventionen om  

     barnets rättigheter”. Stockholm: Edita Norstedts Tryckeri AB.  

 

Vetenskapsrådet (1991). Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

     samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Elanders Gothab.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 


