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Abstract 
 

Studien behandlar socialtjänstens hantering av brottsmisstankar mot barn samt hur samverkan 
med bland annat polis påverkar synsätt och handläggning. Eftersom det inte finns någon 
anmälningsskyldighet för socialtjänsten får socialsekreterare avgöra från fall till fall om 
polisanmälan ska göras. På senare tid har det förespråkats att polisanmälan bör göras och 
riktlinjer och praxis följer denna utveckling.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur socialtjänsten konstruerar barns bästa, sitt eget 
handlingsutrymme samt samverkan vid misstankar om brott mot barn. Forskning visar bland 
annat att rättstillämpningen på socialkontor styrs mer av ”rättsliga kulturer” än rättsregler och 
att ärenden om brott mot barn är mycket svårutredda och kräver samverkan mellan 
myndigheter. Uppsatsen är rättssociologisk och kvalitativa metoder i form av 
direktobservationer och intervjuer har använts för datainsamling. För analys har 
socialkonstruktivistisk teori samt rättsteori använts.  
 
Resultaten visar att socialsekreterarna i större utsträckning än förr polisanmäler 
brottsmisstankar och att det straffrättsliga perspektivet därmed fått en starkare ställning. Det 
innebär att den barns bästa bedömning som ska föregå alla beslut rörande barn riskerar att 
utebli. Socialsekreterarna anser att de i enlighet med riktlinjerna bör göra polisanmälan vilket 
innebär att deras handlingsutrymme konstrueras snävare än förr. Resultaten visar också att 
samverkan innebär vissa svårigheter då socialtjänsten förväntas avvakta polisens 
förundersökning. Då polisen inte har möjlighet att snabbt agera hamnar socialtjänsten i en 
position då man får välja mellan att ingripa till barnets skydd eller försvåra säkrandet av 
bevisning.  
 
 
Nyckelord: barn, brott, misstanke, polisanmälan, socialtjänst, samverkan

  
 

 



 
 
1. Introduktion 

 

1.1 Inledning  
 
Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för att förhindra att barn far illa. I detta ansvar 
ingår att utreda missförhållanden och att beakta vård- och skyddsaspekten för barn, som blir 
aktuella i ärenden hos nämnden. De ärenden som innefattar misstankar om brott mot barn är 
särskilt svårutredda och innebär komplicerade bedömningssituationer. Misstanke om brott 
mot barn kan komma till socialtjänstens kännedom på flera sätt. Dels kan det i en utredning 
framkomma sådana uppgifter som tyder på att brott mot barn har begåtts, dels kan 
socialtjänsten få en anmälan utifrån. Anmälan kan komma från någon i barnets närhet, 
exempelvis skolpersonal. Det kan också vara genom polisen, som har skyldighet att 
underrätta socialtjänsten om oro för eller misstänkt brott mot barn. Hur socialtjänsten 
hanterar brottsmisstankar varierar och lagstiftningen är inte tydlig på området. Socialtjänsten 
har till exempel ingen skyldighet att polisanmäla misstanke om brott. Det är istället de 
allmänna bestämmelserna om att beakta barnets bästa, som ska vara vägledande. Vad som 
avgör om polisanmälan ska göras eller inte är oklart, likaså i vilket skede den eventuellt ska 
göras.  
 
I de fall en polisanmälan görs från socialtjänsten, eller polisen redan är inkopplad, startar ofta 
ett antal utredningar runt barnet. Socialtjänsten ska utreda barnets behov av stöd och skydd, 
polis och åklagare ska göra en brottsutredning och BUP gör en bedömning av barnets 
vårdbehov. Även vårdnadsutredningar samt rättsmedicinska undersökningar kan bli aktuella. 
Att utredningar om brott mot barn är komplexa och kräver samarbete mellan olika aktörer är 
känt sedan länge. Trots detta har det tagit tid att på ett konkret sätt förbättra möjligheterna att 
genomföra utredningar på ett för barnet acceptabelt sätt. Forskning visar att samverkan 
mellan berörda myndigheter måste förbättras och samrådsgrupper har sedan början på 90-
talet varit ett sätt att organisera detta (SoU 2001:72, s.156). Även i de fall samrådsgruppernas 
arbete fungerar tillfredställande kvarstår problemet med att barnet slussas runt till olika mer 
eller mindre barnvänliga miljöer och tvingas berätta om sina upplevelser ett flertal gånger 
(a.a.).  
 
I februari 2005 fick Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Rättsmedicinalverket och 
Socialstyrelsen i uppdrag att medverka till etablering av ett antal försöksverksamheter. Dessa 
har till syfte att under ett gemensamt tak samverka vid utredningar kring barn som misstänks 
vara utsatta för allvarliga brott. Barncentrum (BC) i Stockholm ingår i projektet. 
Förhoppningen är att verksamheten ska underlätta för inblandade parter att samordna sina 
utredningar för att på så sätt effektivisera arbetet och underlätta för barnet i fråga. Genom 
samrådsmöten, där handläggande socialsekreterare, polis, åklagare och ibland representanter 
för BUP medverkar, görs en handlingsplan för insatser. Syftet med samrådsmöten är att ge 
möjlighet för inblandade aktörer/myndigheter att planera tillsammans och få kännedom och 
kunskap om de parallella utredningarna. Samrådsmöten kan initieras av socialtjänsten i syfte 
att tillsammans med andra aktörer planera vidare åtgärder. Detta kan göras före eller efter att 
en polisanmälan är gjord. Det kan också vara polisen som är sammankallande då de fått 
kännedom om ärendet genom anmälan.  
 

 1 
 

 



1.2 Problemformulering  
 
Hur man inom socialtjänsten bör hantera misstankar om brott mot barn är oklart och 
bedömningen att göra polisanmälan eller inte kan skilja sig åt mellan socialtjänstförvaltningar 
(Sutorius & Kaldal, 2003. s. 221). Likaså kan skälen för om man väljer att polisanmäla eller 
inte variera. När misstankarna är mycket vaga kan bedömningen göras, att vissa 
efterforskningar krävs för att veta om det finns behov av att anmäla. Samtidigt finns det risk 
för att socialtjänstens utredningsåtgärder försvårar polisens förundersökning och säkrande av 
bevisning (Barnombudsmannens rapport BR 2006:02, s. 24, Sutorius & Kaldal, 2003. s. 221, 
JO m. Fl. ). För att åtgärda osäkerheten kring hur ärendena bäst bör behandlas har det förts 
diskussioner om ifall socialtjänsten bör ha en skyldighet att polisanmäla brottsmisstankar (se 
t ex BR 2006:02). JO har konstaterat att socialtjänsten bör polisanmäla misstanke om brott 
vilket har gett viss vägledning (1994/95 s. 292 och 2002/03:JO 1, s.231). Trots detta händer 
det att socialtjänsten avstår från att göra anmälan, även då misstankarna kan anses vara 
styrkta. Vad detta beror på kan ha olika förklaringar, t ex rädsla att förstöra relationen mellan 
barn och föräldrar; ett annat att man anser att de åtgärder man vidtar i den sociala utredningen 
är tillräckliga. Andra tänkbara faktorer är att kommunernas riktlinjer och rutiner skiljer sig åt 
(Rohtlieb, 2005. s.64, Sutorius & Kaldal, 2003. s. 221). Det åligger socialtjänsten att alltid 
beakta barnets bästa i bedömningen av vilka utredningsåtgärder som är lämpliga (1:2 
Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)). Denna bedömning får ses som vägledande, då det inte 
finns någon anmälningsskyldighet från socialtjänstens sida. Samrådsgrupper, och numera 
nämnda försöksverksamheter, ger möjlighet för socialtjänsten att rådgöra med polis och 
åklagare om hur man tillsammans ska agera. De utredningar som ska samordnas har helt 
olika syften och funktioner och det är av vikt att dessa inte sammanblandas.  
 
På senare tid har man alltmer betonat de positiva effekterna av att polisanmäla. Som nämnts 
ovan har t ex barnombudsmannen ansett att man bör utreda om socialtjänsten ska ha en 
skyldighet att polisanmäla misstanke om brott (BR 2006:02, s. 24). Stockholms stads 
riktlinjer följer samma utveckling genom att ha en huvudregel som säger att misstanke om 
barnmisshandel eller sexualbrott mot barn ska polisanmälas. Om en polisanmälan bedöms 
kunna vara till uppenbar skada för barnet kan polisanmälan avvaktas eller i undantagsfall 
underlåtas (Kommunstyrelsen i Stockholm, 2004. s. 21). Även andra (se t ex Sutorius & 
Kaldal) framhåller vikten av att det eventuella brottet blir utrett. Att verksamheter som 
Barncentrum just nu etableras kan betraktas som ytterligare en förstärkning av presumtionen 
att det är till barnets bästa att anmäla misstanke om brott. Vad detta innebär för barnet ifråga 
är oklart.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att med rättssociologisk metod undersöka tre socialsekreterares 
konstruktion av barns bästa samt det rättsliga handlingsutrymmet vid övervägande av 
polisanmälan, vid misstankar om brott mot barn. Ett delsyfte är att undersöka hur samverkan 
genom Stockholms Stads Barncentrum konstrueras och om samverkan påverkat inställningen 
till polisanmälan och handläggningen i övrigt.  
 
Hur konstrueras barns bästa vid bedömningen av om en polisanmälan ska göras, vid 
misstankar om brott mot barn? 
Hur konstruerar handläggande socialsekreterare sitt rättsliga handlingsutrymme vid 
misstankar om brott mot barn? 
Hur konstrueras samverkan vid hantering av misstankar om brott mot barn? 
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1.4 Avgränsningar 
 
Ämnet för uppsatsen berör många angränsande områden. Alla dessa har inte varit möjliga att 
redogöra för varför avgränsningar har varit nödvändiga. Dessa presenteras nedan.  
 
� Barn som bevittnat våld har ännu inte status som brottsoffer vilket gör att denna grupp 

inte berörs i uppsatsen. 
� Det straffrättsliga perspektivet utelämnas. Med brott mot barn avses i uppsatsen brott 

enligt kap. 3, 4 och 6 Brottsbalken (1962:700 (BrB)). Kapitlen innehåller regleringar 
om brott mot liv och hälsa, brott mot frihet och frid samt sexualbrott. I uppsatsen 
berörs framförallt misshandel och olika typer av sexualbrott.  

� I Barncentrums verksamhet ingår fem aktörer. I uppsatsen berörs i viss mån polisens 
men främst socialtjänstens verksamhetsområde.  

� Uppsatsen behandlar inte sekretesslagstiftning med undantag för de bestämmelser 
som gör det möjligt för socialtjänsten att polisanmäla brottsmisstankar.  

 

1.5 Disposition 
 
Uppsatsens introduktion (1) innehåller inledning och problemformulering samt redogör för 
studiens syfte och frågeställningar. Bakgrunden (2) är indelad i tre större avsnitt. Dessa 
innehåller 1) en redogörelse för den rättsliga regleringen av området, 2) en beskrivning av 
varför det finns ett behov av att samverka kring de aktuella frågorna samt några exempel på 
samverkansformer och 3) en beskrivning av Stockholms stads barncentrum. Avsnitt 3 ger en 
kortfattad beskrivning av en del av den forskning som gjorts på området. Avsnitt 4 redogör 
för uppsatsens teoretiska anknytning, dels den socialkonstruktivistiska teorin och dels 
rättsteori med fokus på barnets bästa och barnets röst. Metodavsnittet (5) beskriver 
uppsatsens design samt metoder för datainsamling, materialbearbetning, analys mm. I 
resultatdelen (6) presenteras den empiri undersökningen bygger på; dels observationer av 
samrådsmöten, dels intervjuer gjorda med socialsekreterare. I avsnitt 7 analyseras resultaten i 
relation till teori och tidigare forskning. En diskussion om resultat, metod och fortsatt 
forskning finns i uppsatsens avslutande avsnitt (8).  
 
 
2. Bakgrund 
 

2.1 Rättsliga ramar 

2.1.1 Socialtjänstens ansvar och befogenheter 
Kommunens socialtjänst har enligt 2:2 SoL det yttersta ansvaret för att de som vistas i 
kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Verksamheten inom socialtjänsten ska 
alltid grundas på principen om barnets bästa (1:2 SoL). Detta innebär att barnets bästa ska 
beaktas när åtgärder rör ett barn. Enligt 5:1 SoL har kommunen dessutom ett särskilt ansvar 
att verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden. Enligt 
samma paragraf ska nämnden särskilt sörja för att barn och ungdom, som riskerar att 
utvecklas ogynnsamt, får det skydd och det stöd som de behöver. Skyldigheten för 
socialtjänsten att ingripa balanseras mot att barnet har rätt till sina föräldrar. Socialtjänsten 
ska därför så långt som möjligt verka för att barnet kan få en tillfredställande 
uppväxtsituation tillsammans med sin familj (Fridh & Norman, 2005. s.19). Socialnämndens 
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skyddsbegrepp för barn som utsätts för övergrepp motsvaras inte av de kriterier som ställs 
upp av polis och åklagare för att driva ett brottmål. Socialtjänstens utredning ska vara 
självständig och har en större omfattning än polis och åklagares då den ska se till barnets 
behov av stöd och skydd. Socialtjänstens insatser ska bygga på frivillighet som uppnås 
genom samtycke av den berörde. Gällande barn under 15 år är det vårdnadshavare som 
lämnar samtycke till socialtjänstens insatser. Finns inte samtycke till föreslagna åtgärder är 
nämnden i princip förhindrad att ingripa. Det finns dock möjligheter att ingripa genom Lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) i vissa specifika situationer 
och under vissa förhållanden. Tvångsåtgärden kan i undantagsfall tillgripas även när det finns 
samtycke. Om samtycke inte ges till hela den planerade insatsen eller det finns anledning att 
tro att samtycket inte är allvarligt menat kan detta bortses från. Har barnet fyllt 15 år ska även 
barnet höras ifråga om samtycke (Nordström & Thunved, 2006. s. 247f). 

2.1.2 Skyldighet att göra anmälan till socialtjänsten 
Skyldigheten att anmäla missförhållanden till socialtjänsten omfattar myndigheter och 
anställda inom den offentliga och den privata sektorn (14:1 SoL). Skyldigheten gäller alla 
situationer där barn far illa. Den sekretess som normalt råder upphävs i och med 
anmälningsskyldigheten. Lagrummet uppmanar dessutom allmänheten att anmäla om man 
misstänker missförhållanden som rör ett barn.  

2.1.3 Utredning 
Socialtjänsten är skyldig att utan dröjsmål inleda utredning om det genom ansökan, anmälan 
eller på annat sätt framkommit uppgifter som kan föranleda någon åtgärd från nämnden (11:1 
SoL). Om en utredning rör skydd eller stöd till barn får socialtjänsten anlita sakkunniga och i 
övrigt ta de kontakter som behövs för utredningen (11:2 SoL). Regeln har införts för att 
undanröja oklarheter om möjligheterna att utan vårdnadshavarens samtycke inhämta 
uppgifter (Nordström & Thunved, 2006, s. 187). Vilka åtgärder som får vidtas utan 
vårdnadshavares samtycke har det rått viss oklarhet om, särskilt frågan om socialtjänsten har 
befogenhet att samtala med minderåriga barn (se JO, Dr 1059-2003,4857-2003). I de fall en 
av vårdnadshavarna eller någon närstående till denne är misstänkt för brott mot barnet, är det 
av vikt att föräldrarna inte har kännedom om att socialtjänsten är inkopplad (se vidare i 
avsnitt 2.1.3 om parallella processer). Socialtjänstens utredning ska vara avslutad inom fyra 
månader om inte beslut om förlängd utredningstid fattas.  

2.1.4 Barnets rättigheter 
Barnkonventionen är en internationell överenskommelse som antogs av FN:s 
generalförsamling 1989. Konventionen, som uttrycker barns behov som rättigheter, stödjer 
sig på fyra grundprinciper. Dessa är att barnets bästa ska komma i främsta rummet, barns rätt 
att beskyddas mot alla former av diskriminering, barns rätt till liv och utveckling samt barns 
rätt att säga sin mening och få den respekterad (Barnkonventionen). Grundidén är att barn ska 
ha rättigheter just i egenskap av att de är barn och att omgivningen har vissa skyldigheter mot 
dem. I och med att Sverige ratificerade FN:s barnkonvention tillkom en folkrättslig 
skyldighet att ta hänsyn till konventionens bestämmelser i all lagstiftning som rör barn. 
 
Kännetecknande för barnrätten är att det är barnet som står i centrum, och inte de vuxna 
omkring barnet, när rättsliga bedömningar görs (Schiratzki, 2005. s. 9). Förhållandet mellan 
barn och föräldrar tas upp i Föräldrabalken (1949:381(FB)) där barns rätt till omvårdnad, 
trygghet och god fostran samt frågor om vårdnad, boende och umgänge regleras. När 
föräldrar inte lever upp till sina skyldigheter får samhället agera genom bestämmelserna i 
SoL och LVU.  
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2.1.5 Samverkan 
I ”Barnmisshandel - att förebygga och åtgärda” (SOU 2001:72) behandlades frågan om 
samverkan mellan myndigheter. Kommittén mot barnmisshandel föreslog lagbestämmelser 
om skyldighet för myndigheter att samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar 
att fara illa. Man ansåg att det finns vinster för såväl aktörer som klienter med att samarbetet 
ökar. I betänkandet togs bland annat upp svårigheterna med att det vid misstanke om brott 
mot barn ofta inleds ett flertal utredningar. Kommittén ansåg att man måste underlätta för 
barnet genom att förstärka samverkan. Barnet ska inte behöva möta fler handläggare än 
nödvändigt och inte heller slussas runt till olika instanser (SOU 2001:72, s.137f). 
 
Betänkandet ledde tillsammans med SOU 2000:77 fram till propositionen ”Stärkt skydd för 
barn i utsatta situationer” (2002/03:53) som bland annat föreslog införandet av 5:1 a § i SoL.  
Paragrafen anger att socialtjänsten har ansvar för att samverkan kommer till stånd i frågor 
som rör barn som far illa. I propositionen påpekas att det tidigare inte funnits någon 
skyldighet för socialnämnden att samverka med andra verksamheter på mer övergripande 
nivåer i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa (a.a. s. 58). I samma 
proposition föreslås regleringar om skyldighet för polis, hälso- och sjukvård, förskola, skola 
och skolbarnomsorg att på socialtjänstens initiativ samverka kring barn som far illa eller 
riskerar att fara illa. Propositionen antogs av riksdagen och trädde i kraft den 1:a januari 
2004.  

2.1.6 Sekretess 
Bestämmelserna om sekretess för socialtjänstens finns i 7:4-6 §§ i Sekretesslagen (1980:100 
(SerkL)). Huvudregeln är att det råder sekretess om den enskildes personliga förhållanden. 
Undantag från sekretessen anges i 14 kap. SekrL där det i 2 § femte stycket finns 
bestämmelser, som gör det möjligt för socialnämnden att till åklagarmyndighet eller 
polismyndighet anmäla misstanke om brott. Undantaget gäller brott enligt 3,4 eller 6 kap. 
BrB mot någon som inte har fyllt arton år. Således är socialtjänsten inte hindrad att lämna ut 
uppgifter till polisen om misstänkt brott mot barn enligt dessa kapitel.   
 
Den samverkan som socialnämnden är skyldig att initiera med stöd av 5:1a SoL begränsas till 
viss del av sekretessbestämmelser. Dessa finns reglerade i 15 kap. SoL och i sekretesslagen. I 
1:5 SekrL finns en sekretessbrytande bestämmelse. Innebörden av denna är att uppgifter får 
lämnas ut utan hinder av sekretess, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten 
ska kunna fullgöra sin verksamhet (Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2005. s. 268). En 
myndighet får alltså endast se till sin egen verksamhet och inte lämna ut uppgifter för att 
hjälpa en annan myndighet. När det gäller misstanke om brott mot barn enligt 3, 4 eller 6 kap. 
BrB är bestämmelsen enligt 14: 2 SekrL inte ett hinder för att uppgifter lämnas ut, då dessa 
syftar till att andra myndigheter ska kunna ingripa (a.a.).  

2.1.7 Socialtjänstens möjlighet att polisanmäla misstanke om brott 
Socialtjänsten har ingen skyldighet att polisanmäla misstanke om brott mot barn. I 12:10 SoL 
stadgas att sekretess inte utgör något hinder för att anmälan görs. Lagstiftaren hänvisar till 
14:2 st 5 i sekretesslagen som gör det möjligt för socialtjänsten att polisanmäla misstanke om 
vissa brott riktade mot barn. Socialnämnden har alltså möjlighet att själv bedöma vad som är 
lämpligast i varje enskilt fall med hänsyn till barnets bästa (Nordström & Thunved, 2006 s. 
210). I Prop. 1979/80:2 som behandlar 14:2 SekrL konstateras att socialtjänsten ska ha 
möjlighet att bryta sekretessen vid misstanke om brott. Bestämmelsen kom till för att 
sekretessreglerna inte skulle tvinga socialtjänsten att medverka till att dölja allvarliga brott 
mot barn som begåtts av deras vårdnadshavare eller andra familjemedlemmar. Lagstiftaren 
menar att det ligger i myndigheters verksamhetsområde att se till att misstankar om brott blir 
utredda. I fall av misstänkt barnmisshandel ligger det i socialtjänstens intresse att få utrett 
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huruvida misshandel verkligen förekommit samt att beivra denna (a.a. Del A s. 123).  I 
proposition 1983/84: 142 behandlas frågan om vilken grad av misstanke som ska krävas för 
att sekretessbestämmelserna inte ska utgöra hinder för polisanmälan. Lagstiftaren menar att 
misstankarnas styrka givetvis bör vara en av de omständigheter som myndigheterna tar 
hänsyn till när den prövar om uppgifter bör lämnas ut eller ej. Dock anser man att detta inte 
behöver komma till uttryck i lagtexten. Bedömningen bör istället överlämnas till 
myndigheterna själva.  (a.a. s. 31f). Lagstiftaren erinrar om inställningen att det inte bör 
finnas en anmälningsskyldighet för myndigheter vid misstanke om brott. Detta innebär dock 
inte att myndigheterna ska vara passiva. Tvärtom anser lagstiftaren att det är önskvärt att 
myndigheterna utnyttjar de möjligheter man har att lämna ut uppgifter om brott (a.a. s. 32). 
Sutorius & Kaldal (2003) skriver att denna anmälningsrätt kan få till följd att det finns 
skillnader i rutiner mellan olika distrikt. ”Möjligheten att underlåta eller vänta med 
polisanmälan (tills man tror sig ha underlag eller i hopp om att de ’sociala’ åtgärderna får 
avsedd verkan) kan medföra att övergreppen fortsätter” (a.a. s. 221).  
 
I ”Sexuella övergrepp mot barn” menar författarna att det viktigaste motivet för att göra en 
polisanmälan är barnets skydd och rättssäkerhet samt barnets rätt till skadestånd (Kjellander, 
Malmgren, Völker, 2002.s. 176). Barnet har rätt att få ett brott mot sin person ordentligt utrett 
och samhället har ett ansvar för att brott mot barn utreds. Författarna anser också att en 
polisanmälan kan innebära att barnet känner att det blir taget på allvar. JO har konstaterat att 
socialtjänsten bör polisanmäla enligt sitt uppdrag att värna om barns säkerhet och trygghet 
(1994/95 s. 292 och 2002/03:JO 1, s. 231). Ett skäl till att underlåta polisanmälan är om 
underlaget är så tunt att det inte är tillräckligt för åklagare eller polis att påbörja en 
förundersökning. Det bör finnas en berättelse från barnet, en iakttagelse eller så ska 
misstankarna innehålla fakta (Kjellander, Malmgren, Völker, 2002. s.177). Det kan alltså 
krävas att socialtjänsten gör vissa efterforskningar innan polisanmälan görs. (Clevesköld, 
Lundgren & Thunved, 2005, s.126). I samtal med barnet, familjen eller nätverket kan 
information framkomma som gör att man i ett senare skede kan göra anmälan. Oavsett om 
misstankarna anses vara så starka att man kan göra polisanmälan, har socialnämnden kvar sitt 
ansvar att utreda barnets situation, göra en barns bästa bedömning och ge barnet och 
föräldrarna stöd (Kjellander, Malmgren, Völker, 2002. s.177).  

2.1.8 Stockholms Stads riktlinjer 
Enligt Stockholms stads riktlinjer ska man vid misstanke om barnmisshandel eller sexualbrott 
mot barn omedelbart inleda utredning samt ha samråd med lokal polismyndighet. Samrådet 
ska kunna ske även för allmänna förfrågningar utan att man lämnar ut barnets identitet. Det 
första ställningstagande socialtjänsten ska göra är om barnet behöver skydd. Huvudregeln i 
Stockholm är att misstanke om barnmisshandel eller sexualbrott mot barn ska polisanmälas. 
Om en polisanmälan bedöms kunna vara till uppenbar skada för barnet, kan polisanmälan 
avvaktas eller i undantagsfall underlåtas. Beslut att polisanmäla fattas av arbetsledare, medan 
beslut att för närvarande inte polisanmäla fattas av stadsdelsnämnd. Man påpekar i 
riktlinjerna att socialtjänstens och polisens utredningar fyller olika funktioner och att fokus på 
eventuellt brott, och inte barnets helhetssituation, i värsta fall allvarligt kan påverka 
socialtjänstens möjligheter att få barnets psykologiska och sociala villkor utredda 
(Kommunstyrelsen i Stockholm, 2004. s. 20f).  
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2.2 Behov av samverkan och exempel på samverkansformer 

2.1.1 Barnet som brottsoffer 
Barn som blir utsatta för brott är extremt sårbara, särskilt i de fall där brottet begåtts av en 
närstående till barnet. Dessa barn saknar den fundamentala bas av trygghet och tillit som de 
har rätt till och konsekvenserna kan bli allvarliga om barnet inte får rätt stöd och hjälp 
(Hindberg, 2004. s. 241). Svårigheterna ligger dels i att barn kan ha svårt att förmedla att de 
behöver hjälp och dels i att barn som uppmärksammas av myndigheterna inte berättar om 
sina upplevelser (Ds 2004:56. s. 61). Detta kan i sin tur bero på att barnen är för små för att 
kunna berätta, att barn inte alltid är medvetna om att de utsatts för brott eller att de, särskilt 
vad gäller sexuella övergrepp, saknar den referensram som krävs för att förstå att de varit 
utsatta för otillåtna handlingar. Även misshandel kan i barnets ögon betraktas som något 
normalt därför att man saknar kunskap om det brottsliga i gärningen. Också många äldre 
barn, vilka förstår innebörden i händelserna, låter bli att berätta. Anledningarna kan vara att 
brotten ofta begås inom familjen eller att barnet har känslor av skuld och skam. Många är 
även rädda för konsekvenserna av att berätta (Hindberg, 2004.s. 246 ff.).  

2.1.2 Behov av barnkompetens  
För att barn ska kunna avslöja brott och ta emot hjälp krävs att de professionella som kommer 
i kontakt med barn vet hur de bör bli bemötta. Utan denna kunskap hos dem som möter 
barnet i utredning eller behandling finns risken att barnet utsätts för en sekundär 
traumatisering. Hur barnet blir bemött kan ha avgörande konsekvenser för hur dess framtida 
psykiska hälsa blir och om barnet ska kunna känna tillit till vuxna. Generellt menar man att 
barnkompetensen inom rättsväsendet måste höjas för att möjliggöra att barn bemöts på ett 
lämpligt sätt, t ex. får frågor anpassade till deras ålder och mognad. Även för att kunna tolka 
barns berättelser och förstå hur trauma påverkar barn krävs kunskaper om barns utveckling 
(Hindberg, 2004. s. 249).  
 
Som en åtgärd för att öka kompetensen och lagföringen av misstänkta fall av sexualbrott mot 
barn har det inom polis- och åklagarväsendet på flera håll i landet upprättats 
familjevåldsenheter. Dessa handlägger endast vålds- och sexualbrott i nära relationer (Ds 
2004:56. s. 62). Behovet av särskilda förhörsrum för barn uppmärksammas allt mer liksom 
det faktum att den som håller förhör med barn bör ha utbildning i detta (a.a. s. 63).  

2.1.3 Parallella utredningar 
Som tidigare har nämnts pågår ofta en brottsutredning parallellt med en social utredning när 
misstanke om brott mot barn kommit till myndigheternas kännedom. Det är viktigt att 
särskilja samt samordna socialtjänstens och rättsväsendets uppgifter. Polisen ska få 
kännedom om brottsmisstankar och socialtjänsten får inte undergräva möjligheterna till 
polisutredning. Polisen har i sin tur skyldighet att informera socialtjänsten om 
brottsmisstankar. Utredningarna har olika syften och ändamål men påverkar varandra i 
praktiken, i vilken omfattning beror av kompetensen i respektive forum (Sutorius & Kaldal, 
2005 s. 209). I den sociala utredningen kan det bli fråga om att överväga ett 
omhändertagande med stöd av LVU. LVU – målets syfte är att avgöra om det föreligger ett 
skydds- och/eller vårdbehov av barnet. Brottsmisstanke kan åberopas som stöd för vårdbehov 
men att det inleds en förundersökning eller hålls förhör betyder inte att det automatiskt 
föreligger skäl för omhändertagande. Beviskravet skiljer sig åt i brottsmål och i 
förvaltningsmål avseende LVU, dvs. beviskraven är betydligt lägre i de senare. Misstankar 
om brott kan göra vårdbehov sannolikt utan att det för den skull föreligger en fällande dom. 
Även för insatser i utredningarna ser kraven olika ut. För att inleda förundersökning ska det 
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finnas ”anledning att anta” att brott har begåtts (23:1Rättegångsbalken, 1942:740 (RB)), 
medan det för ett omhändertagande enligt LVU ska finnas en ”påtaglig risk” att barnets hälsa 
och utveckling skadas. För omedelbart omhändertagande ska vara ”sannolikt” att barnet 
behöver beredas vård enligt LVU (a.a. s. 213). Det krävs alltså högre beviskrav för beslut om 
omhändertagande enligt LVU än för att inleda förundersökning (Prop. 1998:133, s. 17) 
 
Socialnämnden ska vid misstanke om övergrepp vidta skyndsamma åtgärder för att skydda 
barnet men kan i praktiken bli tvungen att avvakta polisutredningen (Clevesköld, Lundgren & 
Thunved, 2005. s. 126). JO har i ett ärende (1988/89 s. 154 och särskilt s. 157) angett att 
socialtjänsten inte ska utreda misstankar utan överlämna detta till de myndigheter som har till 
uppgift att utreda och beivra brott (a.a.). I ”Polisens och åklagarens handläggningstider” 
(SOU 2000:42) framhålls att de parallella utredningarna framför allt medför problem för 
socialtjänsten. För att inte förstöra polisutredningen ser sig nämnden nödsakad att avvakta 
med insatser tills polisen gett klartecken. Ett annat problem är att förundersökningen ibland 
drar ut på tiden. För socialtjänsten blir frågan om man över huvud taget bör avvakta och i så 
fall hur länge. Oavsett vilka förhållandena är måste socialtjänsten hålla i minnet att hänsynen 
till barnet alltid går före andra hänsyn (a.a. s. 76). I samma utredning konstateras att trots att 
barnärenden prioriteras hos polisen kan barnmisshandelsutredningar ta oacceptabelt lång tid 
(a.a. s. 83).    
 
För att komma ifrån att de parallella utredningarnas syften sammanblandas infördes bland 
annat Lagen om särskild företrädare (1999:997) år 2000 (Prop. 1998:133, s. 17). Lagen 
innebär att en företrädare för barnet tar över vårdnadshavarens skyldigheter under 
brottsutredningen för att säkerställa att barnets rättigheter tillvaratas. Lagen tillämpas i första 
hand när vårdnadshavaren själv är misstänkt för brottet men kan användas även om det är en 
närstående till vårdnadshavaren som misstänks. Förordnande om särskild företrädaren görs av 
domstol och bifall sker om det finns ”anledning att anta” att brott har begåtts och 
vårdnadshavaren eller annan närstående kan misstänkas. Förordnandet innebär att t ex förhör 
och rättsmedicinsk undersökning kan ske utan vårdnadshavares kännedom. Vårdnadshavaren 
ska underrättas så snart det kan ske utan men för utredningen men senast fyra dagar efter 
förordnandet. En svårighet med tillämpningen är att barnet kan hamna i svåra relationella 
konflikter då det medverkar i utredning utan vårdnadshavarens kännedom eller mot dennes 
vilja (Sutorius & Kaldal, 205.s. 231).  

2.1.4 Exempel på samverkansformer 
I många kommuner finns sedan 80- eller 90-talet samrådsgrupper som kan ses som ett slags 
föregångare till de nu aktuella försöksverksamheterna. I dessa finns representanter för 
socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård. Grupperna, som främst används vid misstanke om 
sexuella övergrepp mot barn, syftar till att samordna insatserna från olika myndigheter. 
Förutom att öka kunskapsnivån och medföra samordningsvinster innebär de att upprepade 
samtal med barnet undviks (SOU 2001:72,156f). Samrådsgrupperna kan också fungera som 
stöd för de utredare som handlägger ärendena som kan vara psykiskt påfrestande och 
konfliktfyllda (Hindberg, 2004,s. 250). 
 
Barncentrums verksamhet bygger på en modell från USA, CAST, som står för Child Abuse 
Service Team. CAST startade 1989 som ett multidisciplinärt program med syfte att 
genomföra utredningar om sexuella övergrepp mot barn på ett enda ställe. Tidigare fick de 
berörda barnen redogöra för sina upplevelser ett antal gånger för professionella inom olika 
områden,  dessutom i olika miljöer. CAST:s verksamhet innebär att socialtjänst, åklagare, 
advokater, läkare och terapeuter samarbetar under utredningarna. Kvalitén på utredningarna 
höjs genom samarbetet och detta gynnar barnet och dess familj. De barnanpassade lokalerna 
ska minska påfrestningarna för barnet och föräldrarna kan få omedelbart stöd av personalen. 
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1999 kunde modellen användas även på barnmisshandel. Modellen är en del av the National 
Children´s Alliance och har fungerat som en förebild för hur man utreder brott mot barn 
(http://www.oc.ca.gov/cast/home.html).  
 
Barnahuset på Island är uppbyggt efter en liknande modell. Projektet startade 1997 med att en 
samarbetsgrupp tillsattes bestående av representanter från polisen, socialtjänsten, 
åklagarmyndigheten och sjukvården. Ett år senare öppnade Barnahuset som tar emot barn 
från hela Island. Målet är att minska de negativa upplevelser som barnet riskerar att få av en 
utredning, att säkra att de får hjälp och behandling och öka kunskapen hos dem som arbetar 
inom fältet. I arbetet  används särskild intervjuteknik vid förhör och läkarundersökningar 
genomförs med avancerad videoteknik, allt för att göra processen mindre plågsam för barnet 
(http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=63&module_instance=12).  
 
I Sverige finns ett par exempel på liknande verksamheter. I Linköping finns projekten BUP-
Elefanten och BAMSE- teamet. Projekten består i ett nära samarbete mellan barn- och 
ungdomspsykiatrin och socialtjänsten. Teamen arbetar för att förbättra utredningar, för att 
utveckla samverkan mellan berörda aktörer och med att göra utredningsinsatser (Ds 
2004:56). I Malmö startade 2004 Kriscentrum för barn, en verksamhet som drivs i samverkan 
mellan polis, åklagare, rättsmedicin, socialtjänst och sjukvård. Centrumet tar emot barn som 
utsatts för våld eller andra övergrepp och målet är liksom för de andra verksamheterna att 
skapa trygghet för barnen och höja nivån på utredningarna. Ansvaret för de olika 
delområdena finns kvar hos respektive myndighet men möten, rättsmedicinska 
undersökningar och förhör utförs i verksamhetens lokaler 
(http://www.tidningenbarn.se/zino.aspx?articleID=5437).  
 

2.3 Stockholm stads Barncentrum 

2.3.1 Verksamheten 
Regeringen har uppdragit åt Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Rättsmedicinalverket 
och Socialstyrelsen att medverka till etablering av försöksverksamheter med samverkan 
under samma tak vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott. 
Efter initiativ från socialtjänstnämnden i Stockholms stad och Familjevåldsprojektet1 i 
Stockholms innerstad har Barncentrum bildats. Enligt direktiven ska Barncentrum verka för 
att barn som utsatts för allvarliga brott ska få bästa möjliga omhändertagande av de fem 
myndigheter som är inblandade. Dessa ska utföra sina respektive utredningar som har olika 
syften och metoder men göra detta i nära samverkan och i en gemensam lokal (Edlund, 
2005).   
 
BC övergick fr.o.m. 2006-01-01 från projektform (Familjevåldprojektet) till permanent 
verksamhet. Målgruppen för BC är barn i åldern 0 till och med 17 år som bor i Stockholms 
stad och som misstänks vara utsatta för allvarliga brott i nära relationer. Med nära relationer 
avses, förutom barnets familj och andra nära anhöriga, även andra personer som barnet står i 
ett beroendeförhållande till, t ex personal i förskola eller skola. De brott som främst avses är 
misshandel, fridskränkning och sexualbrott (a.a.).  
 
Utgångspunkten för samverkansarbetet är att polisanmälan är gjord och har inkommit till 

                                                 
1 Familjevåldsprojektet startade 2004 och innebar att två socialsekreterare två dagar i veckan fanns tillgängliga 
hos citypolisen. Socialsekreterarnas funktion var att informera berörd socialförvaltning om anmälningar som 
inkommit till polisen. Familjevåldprojektet övergick vid årsskiftet 2006 till en permanent och utökad 
verksamhet i form av Stockholms Stads Barncentrum. 
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respektive polismästardistrikt. BC ska dock kunna ge vägledning till stadsdelsförvaltningar 
och andra myndigheter inför polisanmälan av ett misstänkt brott. Tre socialsekreterare, 
anställda av Socialtjänstförvaltningen, utgör den fasta bemanningen på BC. Dessa har sin 
huvudsakliga arbetsplats på BC men utför delar av samordningsuppgifterna i polisens lokaler 
(a.a.).  

2.3.2 Socialtjänst och polis vid BC 
I de olika myndigheternas åtagande ligger dels att ställa personal till förfogande i 
verksamheten, dels att gemensamt utveckla kunskap och metoder som kan spridas i 
organisationerna. De fem aktörerna som samverkar är socialtjänsten, polisen, 
åklagarmyndigheten, rättsmedicin och hälso- och sjukvården i form av barnmedicin och 
BUP. Nedan beskrivs närmare enbart socialtjänsten och polisens roll vid BC (a.a.).  
 
Den stationära personalen på BC består av tre socialsekreterare. Dessa ansvarar för 
samordning av samrådsmöten samt tider för förhör och läkarundersökningar vid BC. 
Socialsekreterarna biträder även polisen med att vidarebefordra inkomna anmälningar till 
respektive stadsdelsförvaltning. Om anmälningarna först kommit till socialtjänsten 
(stadsdelsförvaltningarna) är det handläggaren på respektive förvaltning som har möjlighet 
att ta kontakt med BC. Personalen vid BC ska inte överta stadsdelsförvaltningarnas uppgifter, 
dess samordnande funktion ska ses som en service till stadsdelsförvaltningarna och övriga 
samarbetspartners. Socialtjänsten har huvudansvaret för samordning och därmed bemanning 
vid BC. Skälet till detta är att socialtjänstens ansvar sträcker sig över lång tid medan t ex 
polisens och åklagarens insatser är begränsade till utredningsfasen (a.a.).  
 
Barnärenden som inkommer till polisen fördelas omgående till barnutredare och lottas ut på 
åklagare som blir förundersökningsledare. (Till åklagarens uppgift hör också att ansöka om 
förordnande av särskild företrädare för barnet). Efter att polisen eventuellt kompletterat en 
knapphändig anmälan, sker underrättelse till socialtjänsten i alla ärenden som rör misshandel, 
fridskränkning och sexualbrott mot barn. Vårdnadshavaren ska underrättas så snart det är 
möjligt (a.a.).  
 
Alla förhör och läkarundersökningar sker i BC:s barnanpassade lokaler. Förhören spelas in på 
video och det finns möjlighet för inblandade ( t ex åklagare och handläggande 
socialsekreterare) att följa/granska förhöret i ett avlyssningsrum. Handläggande polis ska 
alltid närvara vid de samrådsmöten som sammankallas (a.a.).  

2.3.3 Arbetsrutiner & samrådsmöten 
Ett ärende kan bli aktuellt hos BC dels genom att polisen får in anmälan (från någon annan än 
socialtjänsten) varvid socialtjänsten måste underrättas. Dels genom att ärendet först 
aktualiseras hos socialtjänsten. Socialtjänsten måste i båda fallen ta ställning till att inleda 
utredning enligt 11 kap. 1 o 2 §§ SoL och till eventuellt beslut om omedelbart 
omhändertagande enligt 6§ LVU. Om ärendet först aktualiseras hos socialtjänsten får 
handläggaren ta ställning till om brottsmisstankarna ska polisanmälas. Handläggaren kan då 
kontakta BC för samråd och eventuell polisanmälan. Åklagare/polis beslutar om 
förundersökning och avgör om ärendet är brådskande eller inte. Samordnaren vid BC ges i 
uppdrag att kalla samman ett samrådsmöte samma dag eller dagen efter i brådskande fall, 
eller på i förväg inbokade samrådstider. Till samrådsmöte kallas alltid handläggande polis, 
åklagare samt handläggande socialsekreterare och arbetsledare från stadsdelsförvaltning. Om 
behov finns kallas även företrädare för barnmedicin, barnpsykiatri eller vuxenpsykiatri. 
Företrädare för BUP ska delta så ofta som möjligt och vid alla förbokade samrådsmöten. 
Övriga aktörer ska ha beredskap att delta. Samrådet ska resultera i en gemensam skriftlig 
utredningsplan (se bilaga 1). Denna ska innehålla en beskrivning av ärendet, beslut om 
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eventuell polisanmälan (om det inte är polisen som är sammankallande och anmälan redan är 
gjord), eventuell placering av barnet utanför det egna hemmet, eventuella insatser enligt 
LVU, behov av särskild företrädare m.m. (a.a.).  
 
 
3. Tidigare forskning 
 
Den forskning som hittats på området berör huvudsakligen tre teman. Det första handlar om 
socialsekreterarens dubbla roller, dels som rättstillämpare och dels som hjälpare. Det andra 
temat behandlar socialtjänstens bedömning av att göra polisanmälan och det tredje 
samverkan. Om det svenska samverkansprojekt som är jämförbart med BC, Kriscentrum i 
Malmö, har ännu ingen forskning gjorts. Det som presenteras nedan gör inte anspråk på att 
redovisa forskningsfältet utan ger några exempel.  

3.1 Socialsekreteraren som rättstillämpare 
 
Innebörden av socionomen som rättstillämpare tas upp av ett antal forskare, bland andra 
Schlytter, Billquist och Mathiesen. Billquist (1999) skriver om socialbyråns klientarbete med 
fokus på ekonomiskt bistånd men dualismen i arbetet är troligtvis densamma oavsett område. 
Billquist menar att klientarbetet har två ansikten, där det ena utgörs av en administrativ 
process i vilken man följer lagar, förvaltningsregler och rutiner. Den andra är en hjälpprocess 
där klienten får råd, stöd och/eller behandling. Billquist menar att de två processerna är 
förknippade med delvis motsatta förhållningssätt men att de ofta förkommer samtidigt i ett 
och samma ärende. För socialarbetaren kan dubbelheten upplevas som en rollkonflikt (a.a. s. 
272f).  
 
Schlytter (1999) beskriver samma dubbelhet i socialsekreterarens arbete. Socialsekreteraren 
ska förutom att vara rättstillämpare också förstå och rekonstruera klientens livssituation (a.a. 
s. 60). Schlytter har granskat LVU - domar i Länsrätten och bl. a tittat på och jämfört 
juristens och socialsekreterarens kunskapsposition. Schlytter konstaterar att 
socialsekreteraren behöver juridisk skolning och kompetens att förstå människors livsvillkor 
(a.a. s. 65). Rättssystemet är en utgångspunkt för det sociala arbetet och rätten ger 
handlingsutrymme och möjlighet att hjälpa människor i behov av stöd. Dock har den även en 
tendens att dölja helheten då den fokuserar på delar och detaljer (a.a. s. 143).  
 
Mathiesen (2005) presenterar forskning om rättstillämpningen på en rad socialkontor, som 
visar att det växer fram ”rättsliga kulturer” på socialkontoren och att dessa spelar en större 
roll än rättsreglerna. På frågan vad som påverkade socialsekreterarna i deras arbete rankades 
faktorer som ekonomi, organisatoriska förhållanden, moral, värderingar och stress högt 
medan rättsregler angavs i relativt liten utsträckning. Mathiesen menar att andra regler än de 
traditionellt rättsliga får status som rätt när ekonomiska, organisatoriska och stressrelaterade 
faktorer påverkar rättsanvändningen. Detta innebär att de ”rättskällor” som används kan 
skilja sig från de traditionellt juridiska (a.a. s. 213f). Åström (1988) kommer i sin forskning 
fram till liknande resultat som visar att det är den kommunala normeringen som tillämpas och 
inte den rättsliga. Annan forskning som presenteras av Åström visar att arbetet på 
socialkontoren till stor del är styrt av ”socialarbetarideologi” och inte av gällande lagstiftning 
(a.a. s. 233).  
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3.2 Om bedömning av lämpligheten i att göra polisanmälan 
Barnombudsmannen (BO) tar, i sin rapport om åklagarnas hantering av brottsmisstankar mot 
barn, upp att det är av stor vikt att brottsmisstankar anmäls och därmed kommer till polis och 
åklagares kännedom (BR 2006:02, s. 23). BO anser att det bör vara tillräckligt att det som 
socialtjänsten får kännedom om kan innebära att det finns anledning för polis att utreda brott 
för att polisanmälan ska göras. Det bör enligt BO utredas om socialtjänsten ska ha en 
skyldighet att anmäla misstanke om brott mot barn. 
 
Socialstyrelsen arrangerade 1998 en konferens med syfte att undersöka samstämmighet 
respektive skillnader i handläggningen av ärenden om sexuella övergrepp mot barn (SoS-
rapport 2000:1. s. 46). Socialsekreterarna som medverkade fick exempel på ärenden som de 
skulle bedöma med fokus på bland annat polisanmälan. I alla fall utom ett rådde ingen tvekan 
om att polisanmälan skulle ha gjorts. I det fall där det fanns tveksamhet var det utsatta barnet  
en 14-årig flicka som inte själv tyckte att hon blivit utnyttjad. Man diskuterade därför om i 
vilket läge polisanmälan skulle ske. Enligt socialsekreterarna var det viktigt att avvakta med 
polisanmälan tills flickan själv var mogen att inse att det faktisk var fråga om ett övergrepp. 
Förutsättningen för att avvakta var att flickans fortsatta trygghet inte äventyrades. Liknande 
resonemang fördes om tonårsflickor som inte vill att pappan ska polisanmälas, av rädsla för 
hur det ska drabba familjen och relationen till fadern. Socialsekreterarna ansåg att tonåringar 
bör få påverka handläggningen så mycket som möjligt (a.a. s. 52).   
 

3.3 Samverkan 

3.3.1 Vikten av samordning 
Många forskningsrapporter vittnar om hur svårt det är att utreda brott mot barn och att 
samordning därför är av största vikt. Hertzell (2000), som undersökt 14 samrådsgrupper, 
menar att ett vanligt dilemma som professionella ställs inför när det gäller misstankar om 
sexuella övergrepp är vilken instans som ska kontaktas och vad man ska meddela denna (a.a. 
s. 18). Att snabbt kunna få frågan belyst av andra yrkeskategorier anses betydelsefullt. 
Hertzell menar att öppenheten för andra yrkeskategoriers synpunkter har ökat och därmed 
intresset att väga samman olika perspektiv. Flera av de intervjuade i samrådgrupperna 
menade att det är viktigt att ta del av andra discipliners kunskap och synsätt och underströk 
behovet av att samråda (a.a. s.14). I BO:s rapport (BR 2006:02) framgick av svaren på en 
öppen fråga att socialtjänsten och polisen i vissa fall inte samverkar i den utsträckning som 
krävs för att barns rättigheter ska kunna tillgodoses (a.a. s.23). Även socialstyrelsen 
konstaterar att det för att kunna göra en helhetsbedömning och erbjuda barnet och familjen 
stöd krävs att socialtjänsten samarbetar med andra myndigheter (SoS-rapport 2000:1. s. 55).  
 
I samma rapport diskuteras att det i vissa fall kan bli en intressekonflikt mellan olika 
utredningar, där utgångspunkter, syften och tillvägagångssätt skiljer sig åt (SoS-rapport 
2000:1, s.13). Om misstanke om brott föreligger och en polisutredning kommer att 
genomföras, bör utformningen av och innehållet i socialtjänstens samtal med barnet 
diskuteras i samverkan med polisen (a.a. s. 55). På socialstyrelsens konferens ansågs också 
att det bästa är om socialtjänsten och polisen kan agera samtidigt i allvarliga fall (a.a. s. 50).  

3.3.2 Vikten av medvetenhet om utredningarnas olika syften  
I de olika forskningsrapporterna återkommer de verksamma till vikten av att vara medveten 
om de olika utredningarnas syften och att inte sammanblanda dessa (Hertzell, SoS-rapport 
2000:1, BR 2006:02 m.fl.). BO menar t ex att det har funnits farhågor om att socialtjänsten 
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bedriver egna utredningar kring misstänkta brott och att socialtjänsten är ovillig att samarbeta 
med andra myndigheter (BR 2006:02, s. 23). Socialtjänsten bör enligt BO inte göra egna 
utredningar kring brottet eftersom detta kan komma att försvåra polisens bevisupptagning. I 
socialstyrelsens expertrapport betonar man att det inte är socialtjänstens ansvar att utreda vad 
som verkligen har skett och hur skuldfrågan ser ut, utan att tillgodose barnets behov av skydd 
och stöd. I detta instämde deltagarna på socialstyrelsens konferens där man konstaterade att 
socialtjänsten inte ska göra polisens arbete (SoS-rapport 2000:1, s. 48).  
 
Även i undersökningen av samrådsgrupper menade de intervjuade att det är viktigt att 
medlemmarna i grupperna är medvetna om att varje enskild gruppmedlem arbetar på uppdrag 
av sin arbetsgivare. Var och en ska därmed följa de lagar som styr respektive yrkesgrupp 
(Hertzell, 2000. s.14). I så gott som alla grupper betonades vikten av att medlemmarna tar 
ansvar för sitt eget yrkesområde och bidrar med sin professionella kunskap. Var och en måste 
också fatta självständiga beslut i förhållande till sin yrkesroll, ha tillit till att de andra i 
gruppen gör sitt jobb och respektera andras yrkesmässiga integritet (a.a. s.15). 
 
De intervjuade tog också upp att de ansåg att det polisiära perspektivet i och med 
samrådsgruppen fått en mer nedtonad roll i förhållande till andra insatser. Många menade att 
de tidigare haft oproportionerligt stor respekt för att polisen skulle få genomföra sitt arbete, 
alltför ofta på bekostnad av barnets behov av psykologiskt stöd. På socialstyrelsens konferens 
konstaterade man att om inte polisen kan handlägga ärendet snabbt måste socialtjänsten ändå 
agera (SoS-rapport 2000:1 s. 48). Polisens möjligheter att omedelbart genomföra förhör har 
därför stor betydelse i sammanhanget (Hertzell, 2000. s.17).  

3.3.4 För barnets bästa 
För det utsatta barnet eller tonåringen har det betydelse hur den utpekade förövaren bemöts 
och därför diskuterar man på en del håll vilket krisstöd som kan erbjudas honom eller henne 
(Hertzell, 2000 s.17). I en av de undersökta samrådsgrupperna resonerade man kring den oro 
som tidigare kunde göra att socialsekreterarna reagerade väldigt ”starkt” i ärenden. De 
intervjuade konstaterade att man då, till skillnad från nu, inte tog hänsyn till vad som var bra 
för barnet (a.a. s 16). Även socialstyrelsen konstaterar i sin Kunskapsöversikt om sexuella 
övergrepp mot barn att för att kunna göra en helhetsbedömning och kunna erbjuda barnet och 
familjen stöd behöver socialtjänsten samarbeta med andra myndigheter (SoS-rapport 2000:1 
s. 55). I både SOU 2000:42 och riktlinjerna för Stockholms stad påpekas också att fokus på 
eventuellt brott, och inte barnets helhetssituation, i värsta fall allvarligt kan påverka 
socialtjänstens möjligheter att få barnets psykologiska och sociala villkor utredda. 
 
Vad gäller barnets röst har forskning från England visat att man i liten utsträckning hittar ett 
barnperspektiv i de utredningar man undersökt. Det man finner är vad som beskrivs som det 
”tysta barnet” och information om barnets egen inställning saknas. Barnen beskrivs istället 
som objekt med undantaget att deras röster blir hörda när det har betydelse för 
brottsmisstankarna (Parton, Thorpe & Wattam, 1997. s. 120).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

4.1 Socialkonstruktivism2

4.1.1 Fyra premisser för teorin 
Socialkonstruktivism är en gemensam beteckning för en rad nyare teorier om kultur och 
samhälle. Angreppssätten är så många och skiftande att det är svårt att göra en gemensam 
beskrivning. Burr (1995) räknar dock upp fyra premisser som de olika angreppssätten delar 
(a.a. s. 2ff). Den första är socialkonstruktivismens kritiska inställning till självklar kunskap. 
Det innebär att vår kunskap om världen inte kan betraktas som objektiv sanning. Våra 
världsbilder är inte spegelbilder av verkligheten utan en produkt av våra sätt att kategorisera 
världen. Den andra premissen är en antiessentialistisk syn på den sociala världen. Varken 
människor eller den sociala världen är givna på förhand med äkta och stabila karakteristika 
bestämda av yttre förhållanden, utan att den konstrueras socialt och diskursivt. Vår syn på 
kunskap om världen är alltid historiskt och kulturellt präglad, våra världsbilder och identiteter 
kunde ha varit annorlunda och de kan förändras över tid. Den tredje premissen är samband 
mellan kunskap och sociala processer. Vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls i 
sociala processer. Genom social interaktion frambringas kunskap och gemensamma 
sanningar byggs upp. Samband mellan kunskap och social handling är den fjärde premissen 
som förenar olika socialkonstruktivistiska synsätt. En bestämd världsbild innebär att vissa 
handlingar framstår som naturliga medan andra är otänkbara. På så sätt leder olika sociala 
världsbilder till olika sociala handlingar vilket innebär att den sociala konstruktionen av 
kunskap och sanning får konkreta sociala konsekvenser (a.a.).  
 
Det mest relevanta för uppsatsen är aspekten att sociala fakta skapas genom konventioner och 
att dessa leder till specifika handlingar, den tredje och fjärde premissen. Vi skapar sociala 
fakta (dvs. kunskap om den sociala verkligheten) när vi blir överens om (eller utformar en 
konvention om) att olika saker eller förhållanden ska ha olika egenskaper (Wenneberg, 2001. 
s. 82). Wenneberg (2001) beskriver också den av Beger & Luckmann skapade teorin om 
vanor och typifieringar. När människan befinner sig i situationer som hon inte känner sig 
bekant med eller bekväm i uppstår kognitiv dissonans, en bristande överensstämmelse mellan 
våra inre och yttre upplevelser. Den naturliga reaktionen är att försöka minska dissonansen 
och detta görs bl.a. genom att bilda vanor. Vanorna innebär psykologisk lättnad i och med att 
de reducerar handlingsutrymmet (a.a. s.72).  

4.1.2 Socialkonstruktivism och socialt arbete 
I Stainton Rogers & Stainton Rogers (2001) kapitel i ”Socialkonstruktivistisk psykologi” 
menar man att det socialkonstruktivistiska teoretiserandet reagerar mot vad de kallar det 
”humanvetenskapliga projektet”. Under modernismen strävade teoretiker efter att förstå den 
mänskliga naturen och därigenom utveckla ”mänsklig förbättring”. Sociala problem 
betraktades som verkliga företeelser som uppstår naturligt och man ansåg att det går att 
använda etablerad vetenskaplig metod för att upptäcka hur dessa processer fungerar. Sålunda 
kunde man, när man fått insikt om hur processerna fungerar, skapa strategier för att bemöta 
eller lösa dem (a.a. s.258).  
 
                                                 
2 På engelska används termen ”social constructionism” hellre än ”social constructivism” eftersom det senare 
ofta förknippas med Piagets kognitiva konstruktivism. På svenska används oftast ”konstruktivism” när 
begreppet står för den vetenskapsfilosofiska teoribildning och forskningsfält som har som utgångspunkt att vår 
kunskap inte är oberoende av de sociala sammanhang vi ingår i (Wenneberg, 2001).  
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Författarna kritiserar bl. a. Payne (1991) för att utge sig för att ha ett konstruktivistiskt 
angreppssätt fastän han i själva verket deltar i det ”humanvetenskapliga projektet”. Trots att 
Payne beskriver hur företeelser, processer och liknande kan utformas på olika sätt i olika 
kontexter, menar de att budskapet är att det alltid finns ”verkliga saker” att definiera. 
Författarna menar att ett konstruktivistiskt angreppssätt handlar om att göra en ”radikal 
begreppsförändring”. En sådan kräver att all kunskap och all praxis måste underkastas 
kritiska tvivel, ”även det som utgör den aktuella professionella kunskapen eller 
regeringspolitiken” (Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2001. s. 258f).  
 
Även om Payne (2002) i beskrivningen av sina teorier utgår från att det finns ”verkliga” 
sociala problem och lösningar på dessa, sätter han det sociala arbetet i relation till 
socialkonstruktivismen. Han påstår t ex att ”socialarbetare och klienter konstruerar det 
sociala arbetet i den kontext som socialtjänsten utgör” (a.a. s. 21). Payne (2002) påpekar att 
varje socialarbetare, klient och arbetsplats för socialt arbete i sin tur är konstruerade. 
Människors förväntningar och den socialpolitik som ska förverkligas påverkar personal och 
klienter inom det sociala arbetet. Interaktionen mellan socialarbetare och klient påverkar 
också den generella konstruktionen av välfärd och den roll som välfärdspolitiken spelar i 
samhället. På så sätt uppstår en påverkansspiral som bara kan förstås utifrån aktörernas 
sociala och kulturella kontext (a.a. s. 47).  
 
Stainton Rogers och Stainton Rogers (2001) hänvisar till kritiker som anser att det inflytande 
som socialkonstruktivismen har fått på det sociala arbetets område är ytligt (a.a. s. 256). Man 
bortser t ex från de mer allmänna frågorna om sociala, politiska och miljömässiga kontexter 
som kan ha del i de sociala problemen, som t ex fattigdom och social uteslutning. I relation 
till brott mot barn berör forskningen inte heller hur man kan angripa ”motsägelserna mellan 
kriminalisering, kompanjonskap och föräldrainblandning” som påverkar vad som sker i 
praktiken. Författarna hänvisar till Wattam (1996) som diskuterar de dilemman som uppstår i 
vissa fall av sexuella övergrepp mot barn, där förföljandet av övergriparna kan skapa tillstånd 
som är stressande och eventuellt skadliga för barnet. Wattam menar att avvägningen mellan 
att låta en eventuell förövare gå fri eller låta barnet genomgå en lång rättsprocess är mycket 
svår (a.a. s. 257).  

4.1.3 Socialkonstruktivism och organisationer   
Lilja & Larsson (2005) anlägger ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på organisationers 
omgivning. ”Institutionella organisationer” är de som inte i första hand utgår från 
produktionsprocessen vid valet av organisationsstruktur. Istället är organisationsstrukturen 
kopplad till de social-konstruktiva mönster som finns i omgivningen.  Socialförvaltningar är 
exempel på denna typ av organisation (a.a. s. 326). I en institutionell organisations omgivning 
finns diskurser som ställer krav på verksamheten, dvs. diskursiva regler som den 
institutionella organisationen måste ta hänsyn till. Diskurserna kan beskrivas som ”rationella 
myter” men är inte rationella i objektiv mening eftersom de ”utgår från perspektiv och 
betydelser som är resultat av sociala och historiska processer”. Institutionella organisationer 
är omgivna av andra institutionella organisationer, i socialtjänstens fall är dessa t ex polis, 
skola och sjukvård. I omgivningen finns alltså diskursiva regler som organisationerna har att 
ta hänsyn till (a.a. s. 326f). Dessa skiljer sig i sin tur åt mellan de olika institutionerna. De kan 
t ex. bestå av lagstiftning, rådande uppfattningar inom de professioner som dominerar i 
organisationen, rådande ideologier om hur program bör utformas osv. I moderna 
organisationer är det svårt att se vad som är organisationen respektive dess omgivning då de 
flesta institutionella organisationer bygger in de omgivande diskurserna i sin formella 
organisation (a.a. 327). 
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4.1.4 I praktiken 
Stainton Rogers & Stainton Rogers (2001) anser att den socialkonstruktivistiska teorin till 
viss del används i forskning men att den inte tillämpas i praktiken. Dels menar de att teorin 
inte förstås på ett bra sätt (se Payne ovan), och dels att det är svårt för socialarbetare att 
ifrågasätta sin sakkunskap och arbetets etiska bas. Detta blir nämligen följden av ett 
användande av teorin (a.a. s. 258). 
 
Problem uppstår alltså när teorin ska tillämpas på praktiska situationer. För människor som 
arbetar med praktiska frågor utgör osäkerhet och brist på sammanhang problem. Stainton 
Rogers & Stainton Rogers (2001) menar att en stor del av socialt arbete och polisarbete skulle 
vara omöjligt att utföra utan att kunna agera beslutsamt när situationen kräver (a.a. s. 251). 
Genom att acceptera en konstruktivistisk ansats och ifrågasätta allt finns en risk för praktiker 
att bli oförmögna att handla över huvud taget (a.a. 261). I boken presenteras fyra aspekter av 
hur konstruktivismen skulle kunna tillämpas i praktiken. Pluralism innebär ett accepterande 
av mångfald och att det inte finns bekväma lösningar mellan konkurrerande intressen. Det 
innebär också ett erkännande av att ingen grupp har monopol på expertis och sanning, eller 
rätten att bestämma vad som värderas. Deltagande innebär att beslut och handlingar ska tas 
gemensamt vilket möjliggör för alla iblandade eller påverkade att deltaga. Frågor om makt, 
hos vem och hur den används, måste lyftas upp och erkännas. Slutligen ska makt betraktas i 
ett utförandeperspektiv, i synnerhet hur makt hanteras med institutionella och byråkratiska 
medel. Det innefattar både professionell expertis och akademikers marknadsföring av 
kunskap (a.a. s. 262f) 
 

 4.2 Rättsteori om barns bästa och barns röst 

4.2.1 Barnets bästa 
En av barnkonventionens grundpelare är principen om barnets bästa (Artikel 3, 
Barnkonventionen). Artikeln stadgar att vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa 
komma i främsta rummet. Detta ska gälla inom alla samhällsområden. I artikel 3 framgår att 
barnets bästa alltid ska beaktas i frågor som rör barn. I beslutsfattande ska barnets situation, 
behov och intressen alltid vägas in och inför varje beslut som rör barn måste en 
förhandsbedömning göras (SOU 1997:116, s. 129).  
 
I svensk lagstiftning finns bestämmelser om att hänsyn ska ta till barnets bästa i FB, SoL, 
LVU och Utlänningslagen (1989:529 (UtL)). Tolkningarna av barnets bästa varierar beroende 
av vilket rättsområde som är aktuellt (Schiratzki, 2005, s.30). Schiratzki (2005) anser också 
att det utrymme som rättsordningen ger för att argumentera för det enskilda barnets bästa 
varierar från rättsfråga till rättsfråga. I vissa fall förutsätts lagen vara förenlig med barnets 
bästa (t ex i faderskapsfrågor). Andra områden lämnar ett begränsat utrymme åt att åberopa 
barnets bästa, vilket förklaras av att en avvägning mellan barnets bästa och andra intressen är 
nödvändig (a.a. s. 32). Barnets bästa kan komma att stå i motsättning till övergripande 
samhällsintressen och konventionen ger ingen vägledning om hur motsättningen ska lösas, 
förutom att barnets bästa ska vara en tungt vägande faktor i bedömningen. Om man låter 
andra intressen väga tyngre krävs att den beslutsfattande myndigheten kan visa att man gjort 
en avvägning mellan olika intressen. Barnets bästa ska dessutom redovisas i beslutsprocessen 
(SOU 1997:116. s. 137).  
 
I socialtjänstlagen (1:2 SoL) finns bestämmelser om att barnets bästa alltid ska beaktas. Olika 
förslag till lösningar och konsekvenserna av dessa ska vägas mot varandra i en 
beslutssituation. Barnets bästa ska alltid beaktas, utredas och redovisas även om det inte alltid 
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är avgörande. I förarbetena framhålls att varje beslut som rör barn ska grunda sig på en 
bedömning av vad som är bäst för just det barnet. Detta barnperspektiv innebär att se 
beslutsalternativ ur barnets synvinkel, ”att se med barns ögon”. Det räcker inte med att man 
som vuxen agerar efter det man tror är barnets bästa, utan barnperspektivet innebär en 
förmåga att identifiera sig med barnets situation (SOU 1997:116. s. 138).  
 
Barnets bästa är ett vidare begrepp än barnets rättigheter, då man kan bortse från en rättighet 
om den inte är förenlig med barnets bästa (Schiratzki, 2005, s. 43). Detta innebär dock inte att 
grundläggande rättigheter som skydd mot misshandel kan hamna i skuggan av en bedömning 
av vad som är barnets bästa (5:1 SoF). Lagstiftningen om vad som är barns bästa är mycket 
vag och den konkreta innebörden kommer främst till uttryck vid offentliga myndigheters 
tillämpning av den (SOU 1997:116. s. 139). 
 
Barnkommittén har föreslagit att barnets bästa ska tolkas dels ur ett objektivt och dels ur ett 
subjektivt perspektiv. Med det objektiva menas vad man inom forskning kommit fram till är 
bäst för barn i en viss ålder och livssituation, att ta hänsyn till de grundläggande behov som 
barn har av t ex omvårdnad och skydd, av föräldrar och av respekt för sin integritet. Det 
subjektiva perspektivet innebär att man lyssnar till barnet självt om vad det anser vara dess 
bästa (SOU 1997:116. s. 134).  En förutsättning är att barnet inte blir påverkat av vuxna i 
omgivningen utan kan bilda sig en egen uppfattning om dess situation. Barnkommittén menar 
att den bästa bedömningen av barnets bästa görs om man väger samman de två perspektiven 
(a.a.). 

4. 2.2 Barnets röst  
Artikel 12 i barnkonventionen redogör för barns rätt att fritt uttrycka sina åsikter och att bli 
hörda. Artikeln är uppdelad i två punkter. Den första anger att barn har rätt att fritt uttrycka 
sina åsikter och den andra att barnet ska beredas möjlighet att höras i alla frågor som berör 
barnet själv. Det finns ingen nedre åldersgräns utan rätten ska tillförsäkras alla barn som är i 
stånd att bilda egna åsikter. Det är myndigheterna som bär ansvaret för att utveckla metoder 
så att även mycket små barn kan komma till tals. Vidare föreskriver artikel 12 att barnets 
åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (SOU 1997: 116. s. 
174f). Det finns ingen skyldighet för barnet att uttrycka sina åsikter. Däremot är staten 
skyldig att involvera barn i alla frågor som berör dem. ”Det innebär att beslutsprocesser på 
olika nivåer i samhället, både vad gäller större samhällsfrågor och avgöranden som berör 
enskilda barn, måste utformas så att de ger barnet en möjlighet att komma till tals” (SOU, 
1997:116, s. 176). FN-kommittén påpekar gång på gång att ett sätt att avgöra barns bästa är 
just att tala med barnet självt. Vidare menar man att en förutsättning för att barnet ska kunna 
uttala sig i frågor är att barnet får tillräckligt med relevant information. Barnet ska beredas 
möjlighet att höras i alla domstols- och administrativa förfaranden som berör barnet. Med 
administrativa förfaranden menas alla formella beslut som fattas inom till exempel 
socialtjänsten (a.a. s. 177). Barnet ska i dessa ärenden särskilt beredas möjlighet att höras 
enligt Barnkommittén (a.a. s. 186).  
 
I socialtjänstlagen kommer artikel 12 till uttryck i 3:5 st 2 SoL. I lagrummet fastslås att i 
ärenden som rör barn ska barnets inställning så långt som möjligt klarläggas. Hänsyn ska tas 
till barnets vilja med beaktande av ålder och mognad. Barn över 15 år får enligt 11:10 SoL 
föra sin egen talan. Yngre barn bör höras om det kan vara till nytta för utredningen och barnet 
inte tar skada av det. Barnets inställning ska klarläggas utan att det för den skull sätts i svåra 
valsituationer. Socialtjänsten ska i möjligaste mån skaffa sig en bild av barnet och dess behov 
men inte pressa barnet på synpunkter (Prop. 1996/97:124. s.98). 
 
Den offentliga utredningen (SOU 1997:116) ledde fram till propositionen ”Strategi för att 
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förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige” (Prop. 1997/98:182) som 
antogs av riksdagen våren 1998. I propositionen påpekas att man i bland annat 
socialtjänstlagen redan infört en portalbestämmelse om barns bästa.  
 
5. Metod 

5.1 En rättssociologisk ansats 
 
Rättssystemet går att studera utifrån två huvudsakliga perspektiv, det interna och det externa.  
Det interna perspektivet innebär att man undersöker rättsregler, vanligen med hjälp av en 
rättsdogmatisk metod som innebär studier av lagtext, förarbeten och prejudikat. Det externa 
handlar om att studera rätten med t ex historiska, sociologiska eller statsvetenskapliga 
perspektiv. Rättssystemet betraktas utifrån det externa perspektivet som ett objekt för studier 
som syftar till att ge kunskap om rättens samhälleliga funktioner och effekter (Hollander & 
Borgström, 2005. s.129f).  
 
Rättssociologin är en teori och en metod för att studera rätten utifrån det externa perspektivet. 
Detta innebär att man fokuserar på den sociala verklighet som rätten verkar i (Hollander & 
Borgström, 2005. s.138). Rättssociologin lägger alltså vikten vid rättens delaktighet i den 
sociala verkligheten och vilken samhällelig eller social betydelse rättsreglerna har 
(Mathiesen, 2005, s.15). Mathiesen redogör för tre generella frågeställningar som 
rättssociologin behandlar. Dessa är 1) rättens inverkan på andra samhällsförhållanden 2) 
samhällsförhållandenas inverkan på rätten 3) rätten i växelverkan (a.a. s. 23).  
 
Mathiesen påpekar att även om vi har ett nationellt rättssystem, kan uppfattningarna om vad 
som är gällande rätt gå isär. Det kan även växa fram olika rättsanvändning i olika delar av 
samhället, olika rättskulturer (Mathiesen, 2005 s.207). Den lagstiftning som socionomer 
kommer i kontakt med är belysande för att exemplifiera växelverkan och i många fall 
diskrepansen mellan det interna och det externa perspektivet. Den ramlagstiftning som 
socialtjänstlagen är ett exempel på, gör att det ibland är svårt att fastställa reglernas exakta 
innebörd och i tider av resursbrist kan skillnaden mellan den ur juridisk synpunkt gällande 
rätten och den faktiska verksamheten på socialförvaltningarna vara stor (Hollander & 
Borgström, 2005. s. 144).  
 
I uppsatsen har framförallt en rättssociologisk metod använts. Studiet och redovisningen av 
lagtext, förarbeten och JO-beslut får dock anses tillhöra den rättsdogmatiska metoden. Den 
rättssociologiska aspekten har bestått i att studera tillämpningen av socialtjänstlagstiftningen 
utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Med ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt, 
som betonar kontext och ömsesidig påverkan, blir det främst växelverkan mellan rätten och 
samhället som studeras. Det bör påpekas att det i tolkningen av intervjumaterialet snarast har 
använts en hermeneutisk metod (Kvale, 1997, s. 49). Kvale (1997) ger ett exempel på hur det 
hermeneutiska perspektivet kan visa på hur kunskap och mänskliga intressen är 
sammanlänkade. Bland annat kan information om t ex samhällets lagar stimulera en 
reflexionsprocess. ”Det frigörande kunskapsintresset” innebär att det oreflekterade 
medvetandet hos berörda personer, gällande t ex lagar, kan förändras (a.a. s. 53).  
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5.2 Förförståelse 
 
Förförståelsen bestod i att jag under en utredningskurs i socialt arbete förstått att det 
föreligger en problematik i socialtjänstens hantering av brottsmisstankar. Problematiken låg i 
att hanterandet av brottsmisstankar ser olika ut och att socialtjänsten ibland kan äventyra 
barnets behov av skydd genom att kontakta familjen och däribland den misstänkte förövaren. 
Jag blev intresserad av hur man arbetade för att samordna polisens och socialtjänsten 
utredningar och hur socialsekreterare resonerade kring bedömningen att göra polisanmälan. 
Min utgångspunkt var att ta reda på varför socialtjänstens inte anmäler, eftersom jag vid 
genomläsning av litteraturen på området förstod det som att man bör göra detta. Efter att jag 
blivit mer insatt i ämnet, började jag istället ana en attitydförändring som skett på senare tid 
och vilken inte alltid står i överensstämmelse med lagen. 
 

5.3 Val av design 
  
För att på bästa sätt kunna svara på uppsatsens frågeställningar valdes en kvalitativ metod. 
Den kvalitativa metoden erbjuder möjligheter att studera materialet i den kontext vari det 
ingår, samt undviker att reducera individer till enstaka variabler. Den ger istället möjlighet att 
studera individerna i sitt naturliga sammanhang ((Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wängnerud, 2004. s. 233, Larsson, 2005. s. 92). Kvalitativa metoder omfattar tre huvudtyper 
av datainsamling: öppna intervjuer, direkta observationer och dokumentanalyser (Larsson, 
2005. s. 91). Direktobservationer kan användas när man t ex inte vet så mycket om det 
fenomen man vill undersöka eller när forskningsproblemet handlar om socialt samspel 
(Esaiasson et al, 2004. s. 334). Poängen är att undersökaren kan studera fenomenet med egna 
ögon och inte behöver förlita sig på vad andra återberättar (a.a. s. 333). Samtalsintervjun som 
forskningsmetod har flera användningsområden, exempelvis begreppsutveckling eller 
teoriprövning (Esaiasson et al. 2004, s. 280ff). Det användningsområde, som är aktuellt i 
rapporten och som Kvale (1997) behandlar, är det som strävar efter att ”veta hur människor 
själva uppfattar sin värld”.  Intervjun används för att ”erhålla beskrivningar av den 
intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening”. Syftet är att nå 
kunskap om hur intervjupersonen ser på ett särskilt fenomen och därmed få ökad kunskap om 
fenomenets betydelse, funktion och effekter (a.a. s. 13). 
 
I uppsatsen har öppna intervjuer och direktobservationer använts för datainsamling. Det finns 
flera exempel på forskning där man kan ha nytta av att använda olika metoder för 
datainsamling. Kännetecknande för t ex multidimensionell forskning är att man använder sig 
av både enkäter, intervjuer och observationer. Förhoppningen är att man på detta sätt kan öka 
möjligheterna att fånga flera olika typer av dimensioner (Berg Wikander, 2005. s. 338f). För 
att t ex mäta i vilken utsträckning en verksamhet har implementerats kan det vara användbart 
med direktobservationer (Mannheimer, 2005.s.390f). Även Kvale (1997) menar att man för 
en allsidig förståelse av kulturella situationer kan ha användning av fältstudier eller 
deltagande observation (a.a. s. 265).  
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5.4 Litteratursökning 
 
Sökprocessen inleddes med en osystematisk sökning i gamla föreläsningsanteckningar och 
kurslitteratur vilka först väckt mitt intresse för ämnet. Därefter följde en mer systematisk 
sökning i databaser som LIBRIS. Sökorden ”barn”, ”brottsoffer”, ”polisanmälan”, 
”socialtjänst” och ”barnavårdutredningar” i olika kombinationer gav de mest användbara 
resultaten. För att hitta institutioner/organisationer verksamma inom fältet samt rapporter från 
departement och konferenser gjordes en mängd sökningar på Google. Systematiska sökningar 
har också gjorts på socialstyrelsens, JO:s , regeringens, Stockholm stads, och Sveriges 
kommuners och landstings hemsidor. Den kedjesökning som gjordes på det funna materialets 
referenslistor gav en överblick av litteraturen på området.  
 
Litteratur om samverkan, barnavårdsutredningar och i viss mån utredningar om brott mot 
barn var relativt lätt att hitta. Litteratur och forskning som behandlar socialtjänstens hantering 
av just brottsmisstankar var däremot svårt att få tag på. Anledningen till att så lite utländsk 
litteratur använts är att lagstiftningen skiljer sig åt mellan länder och att det därför är svårt att 
göra jämförelser med svenska förhållanden.  
 

5.5 Urval 
 
Under den första kontakten med BC, ett orienterande möte, framkom att samrådsmöten hölls 
ca två dagar i veckan. De tre samrådsmöten som jag sedan observerade, var de första som 
hölls efter att jag etablerat kontakt med BC. Då det inför det första observationstillfället 
visade sig att det inte var möjligt att göra annan dokumentation än anteckningar, valde jag att 
gå vidare med intervjuer av handläggande socialsekreterare. Att inte kunna göra 
dokumentation med t ex bandspelare innebar problem, eftersom jag inte heller hade tillgång 
till en medobservatör (Mannheimer, 2005. s. 390). Jag ville dock inte ifrågasätta detta 
eftersom arbetssättet är nytt för de involverade på BC och det rör känsliga frågor.  
 
Av de två handläggande socialsekreterare som medverkade vid respektive möte kontaktades 
den som varit mest aktiv vid observationstillfället. Jag uppfattade dessa som 
huvudhandläggare och därmed mest insatta i ärendet. Intervjupersonerna arbetar alla med 
utredningar på barn- och ungdomssektioner i Stockholm. Intervjuperson 3 har arbetat längre 
än de båda andra men alla har minst tre års erfarenhet av utredningsarbete. De har alla tre 
olika arbetsplatser.  
 
Urvalet kan ses som en form av fallstudie där de tre mötena blev slumpmässiga. De var dock 
av olika karaktär varför jag inte tyckte mig behöva observera ytterligare möten. Utmärkande 
för fallstudien är att den bedrivs med få fall, den är djuplodande, fallen bygger på verkliga 
situationer och de studeras i sin kontext (Trygged, 2005. s.220). Fallen i studien kan vara 
knutna till samhällsfenomen eller till en organisation (a.a. s. 223). I denna uppsats är fallen 
knutna både till fenomenet att bedöma om en polisanmälan ska göras vid brottsmisstanke mot 
barn samt till BC som en organisation för samordning.  
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5.6 Data/materialinsamling 

5.6.1 Direktobservationer 
Efter att kontakt etablerats med Barncentrum och jag varit på ett orienterande möte kunde 
datum fastställas för när det var möjligt att närvara på samrådsmöten. Direktobservationer 
gjordes vid tre samrådsmöten i Barncentrums lokaler vid två separata tillfällen. Mötena 
skedde med en veckas mellanrum och varade i ca 30 min vardera.  

5.6.2 Intervjuer 
Socialsekreterarna kontaktades via telefon någon vecka efter att samrådsmötena ägt rum. Det 
faktum att personalen på BC visste vilka möten jag observerat och därmed vilka 
socialsekreterare jag valt att intervjua orsakade konfidentialitetsproblem vilka behandlas i 
avsnitt 5.9. Under telefonsamtalen med intervjupersonerna gavs en snabb information om 
syftet och genomförandet av intervjun. Cirka två dagar innan respektive intervju fick 
intervjupersonerna ta del av intervjuguiden via mejl. I mejlet (se bilaga 2) gavs dessutom 
ytterligare information om att intervjuerna skulle spelas in på band, hur lång tid intervjun 
beräknades ta samt att intervjupersonerna skulle vara anonyma (se Kvale, 1997 om 
informerat samtycke, s. 107f). Intervjuguiden (se bilaga 3) skrevs med stöd av Kvale (1997) 
och var halvstrukturerad.  
 
De tre intervjuerna gjordes under en veckas tid. Två skedde på kontor respektive samtalsrum 
på intervjupersonernas arbetsplatser. Den tredje gjordes, av praktiska skäl, i ett grupprum på 
ett bibliotek. Samtliga intervjuer varade mellan 40 och 45 minuter. Innan intervjun 
påbörjades och bandspelaren sattes på förklarades syftet med intervjun återigen. 
Intervjupersonerna hade med sig intervjuguiden och två frågade om de kunde ha denna som 
stöd under samtalet. Eftersom frågorna inte togs i turordning och intervjun fick karaktären av 
ett samtal använde sig intervjupersonerna inte av guiden. Intrycket var att intervjupersonerna 
kände sig avslappnade och två av dem kommenterade efteråt att det varit intressant att prata 
om ämnet. Innan bandspelaren stängdes av tillfrågades intervjupersonerna om det var något 
de ville tillägga. Även efter att inspelningen avslutats fick de tillfälle att kommentera eller 
tillägga något.  
 

5.7 Materialbearbetning 
 
De två olika typerna av materialinsamling krävde olika bearbetning. Anteckningarna från 
observationerna skrevs först noga ut och avidentifierades. När det senare stod klart vad som 
var relevant att ta med sammanfattades materialet. Inspelningarna från intervjuerna krävde 
desto mer bearbetning.  
 
Inspelningarna transkriberades i direkt anslutning till intervjuerna. Transkriberingen gjordes i 
princip ordagrann med undantag från mina frågor som ibland sammanfattades. Skratt angavs 
liksom långa pauser. Tvekan och kortare pauser angavs med punkter. Kvale (1997) skriver att 
en möjlig riktlinje för redigeringen är att föreställa sig hur intervjupersonerna själva skulle ha 
velat formulera sig i skrift (a.a. s. 156). Något sådant övervägande gjordes inte vilket gjorde 
det lite besvärande att behöva delge intervjupersonerna transkriberingen. Enligt Kvale (1997) 
kan man överväga om utskriften ska få en mer flytande form, om man på förhand vet att 
intervjupersonen ska ta del av utskriften. Detta var dock inte fallet. Hur detaljerad utskriften 
görs beror på vad den ska användas till. Eftersom jag främst ville undersöka 
intervjupersonernas inställning och åsikter om hanteringen av brottsmisstankar och inte göra 
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”utförliga sociolingvistiska analyser” kan jag i efterhand tycka att jag kunde ha varit något 
mindre exakt i återgivningen (a.a. s. 158).  
 
För att kunna tolka intervjuerna krävs att materialet struktureras och klarläggs. Kvale (1997) 
presenterar fem huvudmetoder för meningsanalys. Av dessa har ”meningskoncentrering” 
valts då den verkade vara mest ändamålsenlig (a.a. s. 171). Viktigt att komma ihåg är att 
Kvale (1997) med metoder för meningsanalys avser strukturering och klarläggning. För den 
analysform som innebär en mer djupgående tolkning används istället termen ”tolkning” (a.a. 
s. 172). Vid användandet av meningskoncentrering som metod lästes först de tre 
transkriberingarna igenom för att skapa en helhetskänsla. Därefter delades materialet upp i 
teman dvs. i de meningsenheter som framstod i texten. Fyra övergripande teman 
(Erfarenheter av hantering av brottsmisstankar, Egen inställning till polisanmälan, 
Erfarenheter av samverkan och Inställning till och utfall av det aktuella samrådsmötet) 
formulerades. Relativt mycket av materialet från intervjuerna togs inte med vid 
kategoriseringen. Intervjupersonernas uttalanden knöts slutligen till respektive tema och 
sammanfattades (a.a. s. 177).  

5.8 Teori & analysverktyg 
 
I undersökningen har både en induktiv och en deduktiv strategi använts. Strategin har varit 
induktiv, dvs. den har haft ett empirifokus, genom att materialinsamlingen skett utan att den 
teoretiska utgångspunkten varit helt fastställd. Ämnet har inte studerats utifrån hypoteser och 
lämpliga analysverktyg har delvis valts efter att materialinsamlingen slutförts. Å andra sidan 
har jag under materialbearbetning och analys använt en deduktiv strategi då formulerandet av 
rapportens frågeställningar skett med utgångspunkt i teorin. Strategin skulle alltså kunna ses 
som en form av abduktiv eller kombinerad induktiv-deduktiv metod (Larsson, 2005, s.95f).  
 
I analysen har främst socialkonstruktivistisk teori använts som analysverktyg. Synen på 
kunskap som skapad genom sociala processer har applicerats på diskursen om polisanmälan. 
På samma sätt har sambandet mellan kunskap och social handling försökt sättas i relation till 
socialsekreterares handlingsutrymme. Andra socialkonstruktivistiska begrepp som använts 
vid analysen är makt, deltagande, pluralism samt teorier om vanor. Den 
socialkonstruktivistiska teorin har valts därför att den ifrågasätter vårt sätt att se på kunskap 
och därför ofta används vid diskursanalys. Trots att den diskursanalystiska metoden inte 
använts har jag i problemformulering och analys poängterat att den attitydförändring, som jag 
tycker mig se, kan tolkas som en förändrad diskurs.  
 
Rättsteori om barnets bästa och barnets röst har använts för att se hur den lagstiftningen som 
reglerar socialtjänstens agerande på detta område tillämpas i praktiken. Eftersom uppsatsen är 
rättssociologisk är det rättens relation till samhället som genomgående studeras. Särskilt 
fokus har dock varit rätten i relation till hur socialtjänsten beaktar barnets bästa vid 
bedömningen att göra polisanmälan.  
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5.9 Etiska ställningstaganden & allmänna svårigheter 
 
Ett antal etiska problem har aktualiserats under undersökningen. Hur behovet av informerat 
samtycke tillgodosågs har redan kort berörts.  
 
Det som har orsakat problem har varit att tillförsäkra intervjupersonerna konfidentialitet. 
Intervjupersonerna fick i det informerade samtycket veta att de skulle vara anonyma. Dock 
insåg jag att det skulle bli omöjligt genom det sätt varpå intervjupersonerna valts ut. De 
verksamma socialsekreterarna på BC var medvetna om vilka möten jag medverkat på och att 
min intention var att intervjua tre av de socialsekreterare som medverkat vid dessa. Eftersom 
jag beskrivit ärendena kan personalen på BC identifiera intervjupersonerna. Då detta stod 
klart kontaktade jag intervjupersonerna igen via mejl (se bilaga 4) där jag förklarade 
omständigheterna samt bifogade transkriberingen av deras intervju. Inom en vecka hade jag 
fått klartecken från alla informanter. En av intervjupersonerna hade synpunkter på texten, 
dock sådana som jag redan redigerat bort. Jag övervägde att utesluta observationerna av 
samrådsmötena i resultatdelen, så att informanterna skulle förbli anonyma men valde att 
istället låta intervjupersonerna godkänna materialet. I planeringsstadiet var alltså de etiska 
övervägandena bristfälliga men detta löstes i ett senare stadium av undersökningen  
 
Kvale (1997) tar upp frågan om konsekvenser av intervjun. En avslappnad stämning i 
intervjusituationen kan upplevas mycket positivt men kan ge upphov till problem (a.a. s. 
110). Intervjupersonerna kan avslöja saker som de kanske senare ångrar. En närliggande 
fråga är hur djupt och kritiskt intervjuerna kan analyseras (a.a. s.105). Den etiska principen 
om ”fördelaktighet” innebär att risken att en undersökningsperson lider skada ska vara så 
liten som möjligt (a.a. s. 110). I analysstadiet var detta en aspekt som övervägdes noga.  
 
Att inte få dokumentera samrådsmötena med bandspelare orsakade problem under 
materialinsamlingen vilket redan tagits upp. Andra svårigheter har varit att avgöra hur 
mycket jag skulle avidentifiera fallen samt att göra avgränsningar. Det finns oändligt många 
aspekter av ämnet som kan uppmärksammas och det har ibland varit svårt att veta vad som är 
relevant eller nödvändigt att inkludera.  
 

5.10 Validitet, reliabilitet & generaliserbarhet 
 
Eftersom forskaren i kvalitativa undersökningar både utgör mätinstrumentet och uttolkare av 
data finns det vissa svårigheter att mäta reliabilitet och validitet. Detta innebär att 
reliabilitets- och validitetsfrågorna måste bedömas annorlunda än i kvantitativ forskning 
(Larsson, 2005. s. 115f) 
 
Vad gäller reliabilitet kan bristfällig sådan i intervjuundersökningar orsakas av t ex ledande 
frågor under intervjun, slarvfel i utskriftsstadiet eller kategoriseringar i analysstadiet (Kvale, 
1997, s. 213). I och med att intervjuguiden var halvstrukturerad användes den på olika sätt i 
de tre intervjuerna vilket kan ha gett en ojämn fördelning av ämnen. Intervjuerna fick även 
olika karaktär beroende av vem intervjupersonen var, vilket antagligen påverkat resultatet. 
Vad gäller reliabiliteten i utskrifterna stärktes denna av att utskrifternas gjordes av samma 
person. Dock finns alltid svårigheter i att veta hur exakt pauser, tonfall och emotionella 
effekter ska återges. Reliabiliteten skulle ha kunna stärkts ytterligare genom att utskriften 
gjorts vid två olika tidpunkter och jämförts men detta gjordes inte (a.a. s. 152).  
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I kvalitativa undersökningar tillhör validering inte något särskilt stadium av undersökningen 
utan måste pågå under hela forskningsprocessen (Kvale, 1997, s. 213). Validiteten består i 
om läsaren kan skapa sig en tydlig bild av det som studeras genom de beskrivningar, 
kategoriseringar och analyser som forskaren presenterar (Larsson, 2005, 117). 
Validitetsproblem i förhållande till observationer består i svårigheten att veta vad det är man 
ser. Tolkningar av olika situationer kan variera mycket och ett sätt att öka validiteten är att 
arbeta tillsammans med andra observatörer. Ett annat sätt är att använda sig av intervjuer för 
att bilda sig en uppfattning om hur den egna tolkningen ser ut i förhållande till övriga 
inblandades tolkningar av samma situation (Esaiasson et al, 2004, s.342). Någon 
medobservatör har inte använts i studien men eftersom intervjuer gjorts med en av de 
närvarande från samrådsmötena har validiteten av observationerna testats i någon mån.  
 
Validitet definieras ofta genom frågan om man undersöker det man avser att undersöka 
(Esaiasson et al. 2004, s. 61). Det kan innebära problem ur validitetssynpunkt om man utgår 
från en induktiv metod, vilket delvis gjorts i denna undersökning. Intervjufrågorna ska vara 
utformade så att man ”’fångar in’ det som man avser att försöka ’fånga in’” (Larsson, 2005. s. 
116). Om man arbetar utifrån en induktiv strategi kan det innebära svårigheter eftersom man 
inte har helt klart för sig exakt vilka aspekter av fenomenet man avser att analysera.  
 
I utskriftsstadiet finns förutom reliabilitetsproblem också validitetsproblem. I 
intervjuundersökningar betraktas den transkriberade intervjun som det enda pålitliga 
materialet i intervjuprojektet (Kvale, 1997, s. 149). Kvale (a.a.) menar dock att utskriften inte 
består av grundläggande data utan en konstruktion av den muntliga kommunikationen. I 
analysen glöms ofta bort att utskrift av en intervju bygger på tolkning och istället betraktas 
den ”som en stadig grund för den vidare tolkningen” (a.a. s. 154). Det var ibland svårt dels att 
veta vad intervjupersonerna menade och dels att återge de tonfall som kan ändra innebörden 
av uttalanden.  
 
Validiteten blir enligt Kvale (1997) beroende av forskarens förmåga att kontrollera, 
ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat (a.a. s. 218). ”Den solida databas” som analysen 
måste utgå från ska noga redovisas för att den kritiske läsaren ska kunna förstå vilka 
tolkningar som gjorts. ”Tolkningarnas logik” ska alltså kunna härledas av läsaren. I uppsatsen  
har därför resultaten skiljts från tolkningen i analysen, och illustrerande citat har redovisats. 
Det mest problematiska vad gäller validiteten har jag upplevt vara just analys och tolkning av 
intervjuerna. Det går alltid att ifrågasätta om ett uttalande kan tas ur sitt sammanhang utan att 
förlora sin innebörd och om man överhuvudtaget uppfattat personen rätt. Enligt Kvale (1997) 
berör tolkningen av uttalanden inte bara validitetsfrågan utan innefattar frågor om etik och 
makt. ska man överhuvudtaget ta sig rätten att tillskriva andras yttranden en mening eller bör 
intervjupersonerna ha inflytande över tolkningen? (a.a. s. 205). Ett sätt öka validiteten i 
tolkningen hade varit att använda någon form av undersökartriangulering.  Intervjupersonerna 
ges då möjlighet att kommentera om tolkningarna verkligen speglar det sätt på vilket de 
uppfattar sig själva och sin värld (a.a.).  
 
Vad beträffar möjligheten till generalisering av kvalitativa undersökningar är denna 
begränsad pga. av de små och icke-slumpmässiga urvalen (Larsson, 2005 s. 118). På sätt och 
vis har urvalet i undersökningen varit slumpartat eftersom observationer gjordes på de första 
tre samrådsmöten som hölls efter att jag kontaktat BC. Enligt Esaiasson et al. (2004) är 
”första-bästaurval” ur generaliseringssynpunkt det sämsta tänkbara (a.a. s. 210). Intervjuerna 
handlade dock om intervjupersonernas allmänna uppfattning och många fall togs som 
exempel i olika frågor. Om urvalet av intervjupersoner är representativt är ändå oklart. För att 
pröva den externa validiteten kan man använda sig av flera fall, vilket har gjorts. Man kan då 
medvetet leta efter fall som är motsatta. Intrycket var att fallen skiljde sig åt men detta är 
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svårt att uttala sig om eftersom jag inte har något jämförelsematerial. Självfallet varierar 
typen av fall kraftigt och det verkar rimligt att handläggningen därmed kan se mycket olika 
ut. Jag hörde exempelvis talas om fall där man under samrådsmötet beslutat att inte agera 
alls. 
 
Generalisering av fallstudier, vilka betonar det unika, handlar om möjligheten att se mönster. 
Med en sådan strategi blir argumentation och teoretisk generalisering viktig (Trygged, 2005 
s. 231). Den teoretiska eller analytiska generaliseringen bygger på att forskaren analytiskt 
generaliserar resultaten till en teori och därigenom lyfter fram allmängiltiga aspekter 
(Esaiasson et al. 2004, s. 178). Frågan är om denna typ av analytisk generalisering kan göras 
när en socialkonstruktivistisk teori används för analys. Med synen på kunskap som en social 
konstruktion blir validering en fråga om att välja mellan konkurrerande och falsifierbara 
tolkningar (Kvale, 1997, s. 217). Istället för generaliseringar kan man med kvalitativa 
undersökningar göra försiktiga uttalanden om att resultaten kan vara tillämpbara på liknande 
situationer. Begreppet extrapolering syftar på dessa logiska, analytiska och 
problemorienterade utsagor och påståenden som kan ges mot bakgrund av resultaten 
(Larsson, 2005, s.118).  
 
 
6. Resultat 
 
  

6.1 Del 1: Observationer av samrådsmöten 
  

6.1.1 Fall 1   
Ett ärende har aktualiserats hos stadsdelsförvaltningens utredningsgrupp genom att en 
förskola gjort en anmälan om oro för ett barn, 6 år gammalt. Barnet har berättat för personal 
att det blir slaget hemma. Socialtjänsten har varken träffat barnet eller den misstänkte 
vårdnadshavaren.  
 
Enhetschefen på socialtjänsten har kontaktat poliser knutna till BC och efter telefonkontakt 
har mötet kommit till stånd. Enhetschefen har skrivit polisanmälan vilken överlämnas i slutet 
av mötet. Närvarande förutom enhetschefen är anmälaren, handläggande socialsekreterare, 
två poliser, en polisassistent, två åklagare, en representant för BUP samt socialsekreterare på 
BC. Det beslutas att åklagaren ska ansöka om utnämnande av särskild företrädare samma 
vecka och att förhör ska ske i början av följande vecka. Socialtjänsten ska inte agera förrän 
förhör har hållits, maximalt en vecka. Anmälaren ska hämta barnet till förhöret och även 
närvara i ett avlyssningsrum. Socialtjänsten ombeds av polisen att inte informera familjen om 
anmälan. Socialtjänsten säger att de vill kunna agera veckan efter. Man överlämnar visitkort 
för att möjliggöra vidare kontakt och handläggaren ber anmälaren underrätta denne om något 
mer framkommer eller om situationen förändras 
 

6.1.2 Fall 2  
Ärendet aktualiserades hos socialtjänsten genom anmälan från skolan. En lärare har pratat 
med en 14-åring som säger sig ha blivit slagen av en nära anhörig. Skolan har kontaktat den 
vårdnadshavare som tonåringen bor med (och som inte är misstänkt) och därefter gjort 
anmälan till socialtjänsten. Socialtjänsten har ringt vårdnadshavaren för att ta reda på om det 
förelåg något akut skyddsbehov vilket det inte gjorde. Socialtjänsten har även träffat 
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vårdnadshavaren vid ett tillfälle och i direkt anslutning till detta gjordes en polisanmälan 
cirka en vecka efter skolans anmälan till socialtjänsten. Socialtjänsten har ännu inte träffat 
tonåringen.  
 
Samrådsmötet har initierats av socialtjänsten och sker ca en vecka efter att polisanmälan 
gjorts. På mötet deltar de två handläggande socialsekreterarna, två poliser, en polisassistent, 
två åklagare, en representant för BUP samt en socialsekreterare från BC. Man konstaterar att 
det inte föreligger något akut skyddsbehov eftersom tonåringen bor hos den icke misstänkte 
vårdnadshavaren. Man beslutar om att en särskild företrädare ska utses samt att förhör ska 
hållas först med vårdnadshavaren (som inte är misstänkt) och sedan med tonåringen. 
Handläggarna hinner inte närvara under hela mötet men man ska informera dem om 
möjligheten att närvara vid förhöret. 

6.1.3 Fall 3  
Ärendet har aktualiserats hos socialtjänsten genom att en förälder ringt om oro för sitt barn, 
en femåring. Misstankar finns om att en av barnets vårdnadshavare, vilken barnet inte bor 
tillsammans med, har förgripit sig på barnet. Det är osäkert i vilken stadsdelsförvaltning 
ärendet ska handläggas men när detta beslutats startar utredningen. Polisanmälan görs samma 
dag handläggare utses, ca två veckor efter att anmälan inkommit till socialtjänsten. Genom 
kontakt med den icke misstänkte vårdnadshavaren står klart att det inte föreligger något akut 
skyddsbehov. Vårdnadshavaren som gjort anmälan till socialtjänsten har även kontaktat BUP, 
som i sin tur kontaktat BC. Detta sker innan handläggarna utses. Handläggarna har inte träffat 
barnet, men BUP har gjort det ett antal gånger.  
 
Vid mötet deltar de två handläggarna från socialtjänsten, två representanter från BUP, samt 
en socialsekreterare från BC. Ett missförstånd har gjort att varken polis eller åklagare finns 
närvarande men efter telefonsamtal kommer en polis som känner till ärendet och redogör för 
de åtgärder som är planerade. Polisen har varit i kontakt med den vårdnadshavare som inte är 
misstänkt och förhör är inplanerat till början av följande vecka. Den misstänkte hålls 
ovetande. Eftersom denne är instabil har man sett till att det kommer att finnas stödinsatser på 
plats när den misstänkte ska tas till förhör.  
 

6.2 Del 2: Intervjuer med handläggande socialsekreterare3

 

6.2.1 Erfarenheter av hantering av brottsmisstankar  

6.2.1.1 Skillnader i handläggningen förr och nu  
Intervjuperson 2 och 3 tycker båda att det har blivit en märkbar skillnad i hanteringen av 
brottsmisstankar på senare tid, framförallt sedan familjevåldsprojektet startade. 
Intervjuperson 1 har arbetat något kortare tid och har en relativt sett liten erfarenhet av denna 
typ av ärenden.  
 
Intervjuperson 3 uttrycker att det var mer godtyckligt tidigare om man gjorde anmälan eller 
inte. Nu har man inom Stockholm stad tydligare riktlinjer, som säger att man bör anmäla allt 
som kan ses som en misstanke.  
 
”…jag tror att i och med det projektet (Familjevåldsprojektet, min anm.) så tror jag att det har blivit 
                                                 
3 För att minska risken för identifiering av intervjupersonerna är numren på fallen inte kopplade till 
intervjupersonernas nummer. Intervjupersonerna hade olika kön men alla omnämns i texten som ”hon”. 
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en tydligare policy hos stadsdelsförvaltningarna att man alltid ska göra en polisanmälan, att det är 
grundprincipen.”  
 
Intervjuperson 2 anser att det i synnerhet skiljer sig åt i vilket skede man gör polisanmälan. 
Tidigare skedde polisanmälan ibland efter den sociala utredningen, när man redan träffat de 
inblandade. Det händer inte längre menar hon. Nu ska den misstänkte inte veta att en 
polisanmälan är gjord. Intervjuperson 2 säger också att handläggningsförfarandet var 
beroende av enhetschefens initiativ medan det numer finns tydliga riktlinjer. Förändringen, 
menar hon, beror dels på att man fört diskussioner inom utredningsgruppen samt att man 
samrått med politiker i sociala utskottet om policyfrågor.  
 

6.2.1.2 Vem som fattar beslut om polisanmälan 
Alla intervjupersonerna är eniga om att det i första hand är enhetschefen som fattar beslut om 
polisanmälan. Om man som handläggare tvekar eller bedömer att en polisanmälan inte bör 
göras måste ärendet och motiveringen redovisas för socialnämnden som sedan fattar beslut 
genom omröstning.   
 
Intervjuperson 2 är den ende som har erfarenhet av att ha medverkat vid sådana 
nämndsammanträden. Hon har varit med på två möten som handläggare, när bedömningen 
gjorts att polisanmälan inte skulle göras. I det ena fallet röstade nämnden för polisanmälan 
och i det andra emot. Det var i båda fallen mycket jämnt.  
 
”Då gör de bedömningen att man har koll på läget, en god relation och kontakt med familjen, 
åtminstone ena föräldern och att man är ganska övertygad om att det inte skulle upprepas. Och att en 
anmälan skulle förstöra det goda det innebär för kontakten med klienten” (att inte anmäla, min anm.).  
 
Intervjuperson 2 menar att det är känsliga frågor och långt ifrån glasklart hur bedömningen 
ska göras. Beslutet avgörs till stor del av vilken relation handläggaren har till familjen, vad 
denna har för intryck och vad det finns för planerade insatser.  
 
Intervjuperson 1 fick nyligen reda på att man har en konkret möjlighet att inte polisanmäla 
och hur förfarandet då går till. Hon har alltså inte medverkat vid något nämndsammanträde i 
det syftet. Intervjuperson 3 har erfarenhet av ett ärende där det fanns tveksamhet och som 
därför kunde ha avgjorts i nämnden. I detta fall kom dock utredarna själva fram till att göra 
polisanmälan.  
 

6.2.1.3 I vilket skede polisanmälan görs 
Vad gäller i vilket skede en polisanmälan bör göras är intervjupersonerna i hög grad eniga om 
att denna bör göras så tidigt som möjligt. Allra först bedöms dock skyddsbehovet, dvs. om ett 
omedelbart omhändertagande enligt § 6 LVU bör göras. Erfarenheten säger att om 
polisanmälan görs i ett tidigt skede ökar tydligheten i vem som gör vad och varför.  
 
Intervjuperson 1 beskriver att det funnits olika meningar inom gruppen om hur strikta rutiner 
man ska ha och att man haft diskussioner kring detta. Vissa har menat att man bör göra en 
rutinmässig polisanmälan direkt för att sedan kunna gå vidare med sin egen utredning. På så 
sätt slipper man göra överväganden när man väl etablerat kontakt med familjen i fråga. Andra 
har tyckt att det är ”ärligare” att träffa familjen och prata omkring frågan först. Intervjuperson 
1 själv är ambivalent men lutar åt att det vore bra med en rutinmässig polisanmälan efter att 
handläggaren fått ingångsinformationen. Hon menar att det är lätt att ta ”ansvar för anmälan 
på ett personligt plan” och att ”våld och övergrepp mot barn väcker så mycket känslor inom 
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en ändå som är svårt att hantera”.  
 
Även intervjuperson 3 tycker att det underlättar att ha gjort en polisanmälan direkt. Om man 
säger att det är rutin blir det inget utrymme för diskussion sedan menar hon.  
 
”I många fall när man inte gör en polisanmälan direkt av olika skäl tycker jag oftast inte det blir bra 
för när man väl har börjat en utredning och så försöker man motivera familjen till förändring på olika 
sätt och då kanske man hamnar i det läget att ’jaha, ska vi göra en polisanmälan nu’ och så känner 
man att man förstör det här eventuella samarbetet…..om man säger att det här är stadsdelens rutin att 
alltid göra polisanmälan oavsett så blir det ett mindre hinder längre fram att prata och eventuella 
insatser och så där”.   
 

6.2.2 Egen inställning till polisanmälan  

6.2.2.1 Om man bör polisanmäla eller inte 
Intervjuperson 1 ser det som sin skyldighet att polisanmäla brottsmisstankar. Hon har inte 
varit med om att det funnits tveksamhet om att göra polisanmälan och menar att det i sådana 
fall krävs synnerliga skäl. Hon ser lagstiftningen som ganska tvingande och menar att detta 
underlättar i förhållande till klienten.  
 
”Alltså den lagstiftning vi har, att vi ser den som ganska tvingande underlättar ju för emellanåt kan det 
ju bli ganska svårt för en själv också när man arbetar hemskt mycket med att skapa ett förtroende 
samtidigt som man har en plikt att polisanmäla. Det gäller att förhålla sig till det på något sätt och få 
klienterna att förhålla sig till det också. Det är ju hemskt speciellt.”  
 
Även intervjuperson 3 tycker att det ligger i socialtjänsten uppgifter att göra polisanmälan 
och att det är polisens sak, och inte deras, att avgöra om brott har begåtts eller inte. Hon 
märker att skolpersonal och liknande tvekar att anmäla till socialtjänsten och menar att det 
kan vara förödande om ingen anmäler till polisen.  
 
”Vem annars har den kunskapen och möjligheten att ta reda på vad som är rätt, vad som har hänt eller 
inte? Alltså nu säger jag inte att en polisutredning kan åstadkomma allt men vi kan inte göra det 
jobbet”.  
 
På frågan om inställning till förslaget om en skyldighet att polisanmäla misstanke om brott 
ställer sig intervjupersonerna i princip positiva. De menar dock att det i praktiken, genom att 
nämnden får besluta vid tveksamhet, redan fungerar så. Intervjuperson 3 är positiv eftersom 
hon tror att det förenklar relationen till klienten att göra polisanmälan från början, och att 
detta skulle ske i större utsträckning om det fanns en lagstadgad skyldighet. Intervjuperson 2 
tycker att det vore bra med tanke på barnets bästa men att socialarbetarna ändå bör ha ett 
utrymme att inte polisanmäla. Hon betonar möjligheten att göra vissa efterforskningar och att 
se till helheten, om det t ex redan finns en pågående kontakt.   
 

6.2.2.2 Skäl att inte göra polisanmälan 
Intervjuperson 1 anser att det finns en stor risk att samarbetet med den vuxne blir lidande om 
man polisanmäler och att man får räkna med det. Hon betonar att detta gäller 
behandlingsrelationen med den vuxne och att det för relationen till familjen och barnet kan 
bidra till något positivt att polisanmälan görs. Barnet känner att det blir taget på allvar och det 
kan fungera avlastande för resten av familjen. Intervjuperson 1 har svårt att tänka sig hur 
motiveringen att inte polisanmäla skulle se ut men funderar kring ifall det finns anledning att 
betvivla att utsagan är sann. En annan situation hon skulle kunna tänka sig är om förövaren 
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har erkänt och är samarbetsvillig samt att man redan kommit igång med insatser.  
 
”Då skulle jag kunna tänka mig att föreslå det här kanske, att det kanske inte är så bra att göra en 
polisanmälan. Att plocka bort föräldern från barnet mitt i arbetet med att liksom få en positiv 
relation”.  
 
Samtliga menar att ett skäl att avstå från polisanmälan skulle kunna vara att 
brottsmisstankarna uppkommer under utredningen och att man har en fungerande relation 
med familjen och kanske till och med påbörjade insatser. Tveksamheten ligger då i om 
familjen fortfarande kommer ta emot stödet om en polisanmälan görs. Intervjuperson 2 
beskriver det fall där handläggarna föreslog att polisanmälan inte skulle göras såhär:  
 
”Men det var alltså så att mamman av frustration har klappat till ...hon var redan jättestressad, vi hade 
god kontakt med henne och insats pågick i hemmet så för oss var det en känd familj. Så händelsen i 
sig var allvarlig men sammantaget så tyckte vi inte att en polisanmälan skulle göra någon skillnad. 
Men nämnden tyckte inte det”  (att man skulle avstå från anmälan, min anm.). 
 
På frågan om man i bedömningen överväger vad barnet kan komma att gå igenom i 
rättsprocessen som ett skäl att inte göra anmälan svarar samtliga att det inte är deras sak att 
avgöra och att det är en mycket svår fråga. Intervjuperson 3 svarar att det beror på vad som 
händer med anmälan och hur barnet bemöts.  
 
”Det blir ju en större principfråga i så fall om man ska tänka att en ev. förövare ska gå fri för att det 
ev. kan bli ett större trauma för barnet…jag har svårt att uttala mig..”. 
 
Intervjuperson 2 funderar kring vad som händer om socialtjänsten inte polisanmäler. Hon 
menar att det skulle kunna vara en god tanke av hänsyn till barnet men att det inte behöver 
vara bra på lång sikt, för barnet heller. Samtliga påpekar också att samverkan, exempelvis 
genom BC, just är till för att underlätta processen för barnet.  
 
” Men där får man ju ändå hoppas på att man i samarbete med polis och åklagare, som man har en 
utökad möjlighet till genom BC, att man kan samarbeta kring dom här frågorna för att minska det som 
är besvärligt för barnet. Om vi har någon unik kännedom om barnets möjligheter i såna processer eller 
brister i såna processer så att man kan eller får vara med i den processen och planera hur det ska gå 
till” (Intervjuperson1).  
 

6.2.3 Erfarenheter av samverkan  

6.2.3.1 Samordning av brottsutredning och social utredning  
Samtliga intervjupersoner tycker att det är viktigt att hålla isär utredningarnas syften och att 
detta förenklas om polisanmälan görs i ett tidigt skede. Intervjuperson 1 har bara varit på ett 
samrådsmöte, gällande det aktuella fallet, och har därför inte erfarenhet av att polisanmälan 
gjorts under samrådsmötet. Hon har dock förstått att det är ett alternativ och tycker att det är 
ett bra forum för diskussioner vid osäkerhet. Idealet tycker hon skulle vara om man kunde ta 
med sig klienten och ha en öppen diskussion om för och nackdelar, om varför man gör som 
man gör. Intervjuperson 1 tycker att rollfördelningen är tydlig och har inte märkt av den 
rörighet och otydlighet hon upplevt i andra ärenden där olika myndigheter samverkat.  
 
Intervjuperson 2 tycker att det fungerar bäst när polisanmälan görs direkt och delar av 
polisutredningen, som förhöret, görs klart innan den sociala utredningen sätter igång på 
allvar. ”Det är jätteviktigt att den sköts helt och fullt som en separat del”.  
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Intervjuperson 3 tycker att kunskapen om polisens arbete ökat i och med samarbetet, ”det har 
blivit mer att man vet hur polisen vill att man gör..”, t ex inte kontaktar en misstänkt. Så fort 
förhör hållits med den misstänkte kan socialtjänsten agera och efter det löper utredningarna 
parallellt menar hon. Intervjuperson 3 tycker att det är positivt att man genom samråd 
undviker att barnet får berätta om sina upplevelser flera gånger.  
 

6.2.3.2 Problem med samverkan 
Intervjuperson 1 beskriver att det kan kännas svårt att inte kunna berätta för klienten att man 
gjort en polisanmälan, något hon har full förståelse för att polisen förespråkar. Däremot 
tycker hon sig inte ha upplevt att behöva vänta på att polisen ska börja sin utredning, något de 
andra beskriver. Intervjuperson 1 har vid något tillfälle träffat klienterna efter polisanmälan 
och innan polisförhöret. Dock har samtalet inte berört det som brottsutredningen behandlar; 
”så att man inte oavsiktligt går in och omformar berättelsen genom att ställa för mycket 
frågor eller fel sorts frågor om det”. 
 
När polisen kan prioritera ärendet i fråga och handla snabbt innebär det inga problem men när 
de är överbelastade och ingenting händer kan det orsaka svårigheter. Intervjuperson 3 säger 
att polisen helst ser att socialtjänsten inte kontaktar en misstänkt men att detta kan vara 
omöjligt i de fall polisutredningen dröjer och socialtjänsten måste se till barnets skyddsbehov.  
 
”Men till slut går det ju inte längre. Det är ju hela tiden en bedömningsfråga när vi ska börja i så fall 
och det får man ju samråda med polisen om.. Jag menar det kan ju inte gå så lång tid och man inte kan 
börja. Jag menar det kan ju knappast gå mer än ett par veckor. När det har varit så har vi ju börjat i 
alla fall”.  
 
Intervjuperson 3 berättar om ett ärende där polisanmälan gjordes i juni 2005 och där en 
handläggare från polisen fortfarande inte är utsedd. När brottsmisstankarna i ärendet uppkom 
var utredning redan inledd och socialtjänsten fortsätter sin utredning men har fortfarande inte 
talat om för vårdnadshavaren, som är misstänkt, att polisanmälan är gjord. Intervjupersonen 
upplever det som problematiskt att vårdnadshavaren kommer att få reda på det efter så lång 
kontakt men att dom måste respektera polisens önskan att den misstänkte ska hållas ovetande. 
Hon menar att polisen har väldigt mycket att göra och att dom har sin prioriteringsordning att 
ta hänsyn till. Även BC: s stora arbetsbelastning kan vara ett problem.  
 
Intervjuperson 2 säger sig inte ha upplevt några direkta problem med samverkan. Hon 
nämner att vissa friktioner kan uppstå när man närmar sig ärendena från olika positioner men 
det är också berikande. Intervjupersonerna menar att det är en process och att man genom att 
prata om missförstånd eller skillnader i arbetssätt kan förbättra samarbetet ytterligare. 
Intervjuperson 2 kommenterar också ett uttalande en polis gjorde under samrådsmötet och 
menar att det kanske vore bra för polisen att få en större kännedom om vad socialtjänsten 
erbjuder i form av insatser.  
 

6.2.3.3 Syftet med kontakt med BC 
Intervjuperson 1 berättar om att vid ett flertal tillfällen ha kontaktat BC. Erfarenheten av 
samtalen är positiv, de har t ex inneburit en inblick i verksamheten. Hon säger sig inte ha så 
mycket vana av den här typen av ärenden och att det har varit en hjälp att få kunskap om 
rutiner och dylikt. 
 
” Men då har det varit ganska skönt att kunna prata, dels hur dom arbetar där och så men också hur 
dom som jobbar på BC, socialarbetarna, som ändå har en ganska god relation med polisen och 
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åklagare och är ganska väl införstådda i deras rutiner och hur dom tänker och prioriterar och så där. 
Det kan va ganska skönt att få det förklarat för sig då och då. Så där så att man blir trygg själv i att 
andra också gör sitt jobb. Att det inte bara är mig som allting hänger på”.  
 
På frågan om kontakten togs inför en eventuell polisanmälan svarar intervjuperson 1 så här:  
 
”Det var nog inför att jag skulle göra en polisanmälan som jag ringde just till BC. För att få lite bättre 
koll på rutiner och så där, så att jag förstod lite mer vilken process jag gav mig in i och satte mina 
klienter i också för den delen”.  
 
Intervjuperson 2 tycker att samverkan genom BC inneburit att socialtjänsten blir meddelad 
om anmälningar som inkommit till polisen på ett mer regelbundet och ordentligt sätt än 
tidigare. Socialtjänsten har ett gott samarbete med BC och hon ser verksamheten som en stor 
tillgång. Intervjuperson 2 är också positiv till den barnanpassade miljön och att socialtjänsten 
involveras och har större möjlighet än tidigare att vara med och följa upp. Hon har störst 
erfarenhet av att ringa direkt till polisens gruppledare och rådgöra med denne. Samarbetet 
beskrivs som väldigt gott.  
 
”Sen finns det en lista på poliser som vi kan ringa upp och fråga, diskutera, alltså de kan hjälpa till för 
vår bedömning.: ’hur ser ni på det här’. …Jag frågar ’vad tycker ni’ för att få bekräftelse på mina 
tankar”.  
 
Intervjuperson 3 säger sig ibland kontakta BC för rådgivning. Även om man inte sitter i 
rummet menar hon att man kan höra vad BC anser och att BC i sin tur hör med polisen om de 
inte kan svara. Både intervjuperson 2 och 3 säger att rådgivningen inte gäller om 
polisanmälan ska göras eller inte utan om hur man kan gå till väga på bästa sätt.   
 

6.2.3.4 Fördelar med samverkan genom BC 
Intervjuperson 3 uttrycker att det gjort skillnad för utredningarna att Familjevåldsprojektet 
och därefter BC startats upp. I kranskommunerna, där intervjupersonen arbetat tidigare, finns 
fortfarande en godtycklighet som kan bero på bristen av ett liknande forum. Under mötena 
har det funnits en dialog och intervjuperson 3 tycker att de som handläggare har fått gehör för 
hur de tänker. Hon påpekar igen att det även inneburit en ökad förståelse för hur åklagare och 
polis resonerar.  
 
Intervjuperson 1 uttrycker att det finns en tydlighet i samordningen och att poliserna känns 
professionella i sin roll.  
 
”Och jag tycker dom är bra på att resonera kring hur dom gör sina bedömningar också. Men det är ju 
den här tydligheten som gör att samverkan fungerar på nåt sätt . När samverkan inte fungerar så 
handlar det ju oftast om att man är ganska otydlig med vad de olika parterna har för förväntningar på 
varandra och vad man har för möjligheter själv”.  
 
Intervjuperson tycker att tydligheten och professionalismen bidrar till trygghet.  
 

6.2.4 Inställning till och utfall av det aktuella samrådsmötet  
För samtliga intervjupersoner var de aktuella samrådsmötena de första de medverkat i. 
Intervjuperson 3 har en gång tidigare varit på en typ av samråd men inte med syfte att 
samordna insatserna i inledningen av en utredning.  Gemensamt för de intervjuade är att de är 
positiva till respektive möte, framförallt framhåller alla tre att det är bra att få ansikten på 
dem som är inblandade i ärendet och att mötet underlättar vidare kontakt. Intervjuperson 
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1framhåller särskilt effektiviteten i mötet samt fördelarna med att man inte pratar om 
klienterna utan fokuserar på de professionella.  
 
”För det finns ju risk att man börjar gå in och prata och ha långvariga samtal. Jag tror inte att det är så 
konstruktivt för då blir det mycket att man pratar om klienterna när dom inte ens är där”. 
 
I det aktuella ärendet tycker intervjuperson 1 att polisen agerat snabbt och att de var mer 
avslappnade i förhållande till socialtjänstens samtal med klienterna än hon väntat sig. 
Handläggarna hade alltså varit mer försiktiga i sina samtal än polisen ansåg vara nödvändigt. 
Intervjuperson 1 och medhandläggaren träffade den misstänkte någon dag innan förhöret 
vilket också gick bra för polisen. De nämnde då inte att anmälan var gjord utan pratade om 
oron kring barnet. Förhören skedde ca två veckor efter samrådsmötet men fördröjningen 
berodde på att barnet blev sjukt. Ingen av handläggarna var med vid förhöret pga. tidsbrist. 
De skulle dock ha prioriterat detta om inte barnet haft annat vuxet sällskap. Intervjuperson 1 
tycker att det hade varit intressant att vara med vid förhöret för att se hur barnet berättar för 
polisen, under så annorlunda omständigheter. Den sociala utredningen fortsätter och 
intervjuperson 1 ska under de närmaste dagarna ta kontakt med den polis som skötte 
brottsutredningen för att höra hur de gått vidare samt om de har någon dokumentation som 
handläggarna behöver ta del av. 
 
Intervjuperson 2 tycker att syftet med samrådsmötet blev uppfyllt och att det var positivt att 
kontakt mellan alla inblandade etablerades. Dock har det man planerade att göra inte skett vid 
intervjutillfället. Polisförhöret, som planerades till veckan efter samrådsmötet, har fortfarande 
inte genomförts. Antagligen beror detta på samordningsproblem i och med att delar av BC 
åkte på studieresa. Det har inneburit att socialtjänsten inte har kunnat agera eftersom de 
avvaktar polisen, på deras begäran. Det är inte vanligt att de dröjer så länge och skolpersonal 
har uttryckt oro. Intervjuperson 2 säger dock att detta är mycket ovanligt. Hon har varit i 
kontakt med anmälaren och gav vid detta tillfälle sitt telefonnummer till den i personalen som 
ska närvara vid förhöret. Om något händer, polisen t ex kommer för att göra förhör, utan att 
intervjupersonen har blivit informerad, vill hon bli kontaktad av skolan. Intervjuperson 2 
påpekade även att skolan ska informera om något mer händer som socialtjänsten bör känna 
till. Tanken är att intervjupersonen ska närvara vid förhöret samt informera familjen strax 
innan och boka in ett möte med dem.  
 
Intervjuperson 3 konstaterar, på tal om det aktuella ärendet, att det var en positiv 
överraskning att polisen agerat så snabbt. Intervjupersonen fick efter mötet närmare 
information om polisens planerade åtgärder och blev på så sätt involverad i deras insatser. De 
planerade förhören har genomförts och socialsekreterarna har efter det haft ett antal 
utredningssamtal.  
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7. Analys 
 

7.1 Hur konstrueras barns bästa vid bedömningen av om en polisanmälan ska 
göras, vid misstankar om brott mot barn? 

7.1.1 Analys ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
Den förändring i synen på polisanmälan som intervjupersonerna vittnar om kan tolkas ur ett 
konstruktivistiskt perspektiv. Att man genom samtal med politiker och inom arbetsgrupper 
betonar vikten av att göra polisanmälan mer nu än tidigare kan ses som ett resultat av en 
förändrad diskurs. Istället för att som det ”humanvetenskapliga projektet” betrakta sociala 
problem som naturliga processer som det går att hitta lösningar på, har man nu antagit en 
hållning där polisanmälan av brottsmisstankar framstår som den bästa och kanske också 
”naturliga” åtgärden (Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2001, s. 252). Synen på hur 
socialtjänsten bör hantera misstankar om brott kan betraktas som en socialt konstruerad 
företeelse som återspeglar de värderingar och åsikter som en bestämd kultur har vid en 
bestämd tid (Parton, Thorpe och Wattam, 1997, s.71). Betoningen på det straffrättsliga 
perspektivet, vilket kan ses som innebörden av rutinen att polisanmäla, skapas i sociala 
processer. Överenskommelser eller ”kunskapen” blir därmed en gemensam sanning. Denna 
får konkreta sociala konsekvenser i och med att en handling som överensstämmer med denna 
kunskap, nämligen att polisanmäla brottsmisstankar, framstår som den naturliga åtgärden. Att 
inte polisanmäla framstår som tveksamt då man skapat kunskapen om att det är till det bästa 
att polisanmäla. Eftersom socialtjänsten ska beakta barnets bästa i alla åtgärder som rör barn 
innebär attitydförändringen att det är till barnets bästa att i princip alla misstankar 
polisanmäls.  
 
Stainton Rogers & Stainton Rogers (2001) presenterar ett angreppssätt för att möjliggöra 
tillämpning av konstruktivismen i praktiken. Däri ingår pluralism vilket ges innebörden av ett 
accepterande av mångfald och att det inte finns bekväma lösningar på konkurrerande 
intressen (a.a. s. 262). Med detta synsätt skulle det bli nödvändigt att se till alla de berördas 
intresse och den ”bekväma lösningen” att polisanmäla alla misstankar blir eventuellt ohållbar. 
Med deltagande menas att beslut och handlingar ska tas gemensamt vilket betyder att alla 
inblandade ska delta (a.a. s. 263). Intervjuperson 1 är inne på denna linje då denne säger att 
en önskvärd utveckling av BC:s arbete skulle vara att klinterna också medverkade på 
samrådsmötena. Det skulle i och med detta bli svårare att bortse från bedömningen av ett 
barns bästa.  
 
Att man skulle överväga att inte polisanmäla med motiveringen att barnet kan ta skada av 
utredningen ställer sig intervjupersonerna tveksamma till. De menar att det är svårt att ta 
ställning till konsekvenserna på lång sikt och att processen förhoppningsvis underlättas 
genom BC. En tolkning av inställningen kan vara att intervjupersonerna skulle bli 
handlingsförlamade om de i alla lägen ifrågasätter sina åtgärder. En annan tolkning kan vara 
att man faktiskt bortser från att göra en barnets bästa bedömning, i vilken man överväger 
konsekvenser av olika beslut, och konstruerar ett barns bästa som liktydigt med att 
brottsaspekten blir utredd. De sociala åtgärderna blir självfallet inte bortglömda men kan 
ibland komma i andra hand (se nedan om samverkan). 
 

7.1.2 Analys ur ett lagstiftningsperspektiv  
Enligt 1:2 SoL ska socialtjänsten beakta barnets bästa vid alla beslut och insatser rörande 
barn. Detta innebär att se till både det objektiva och det subjektiva barnperspektivet. Det 
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objektiva, som avser vad forskning och erfarenheter generellt säger om vad som är bra för ett 
barn i en viss ålder och situation, kan vara svåranvänt eftersom situationerna ser så olika ut 
(SOU 1997:116, s. 134). Det subjektiva perspektivet av barns bästa innebär att se till vad det 
enskilda barnet upplever. Hur kommer just det här barnet att uppfatta det beslut som fattas? 
Vad blir konsekvenserna ur barnets perspektiv? (Kjellbom, 2006,s. 3f).  
 
I intervjuerna framhålls det positiva med att göra en polisanmälan omedelbart, dels för att 
inte behöva överväga detta i ett senare skede och dels för att inte försvåra polisens utredning. 
I praktiken innebär detta att socialtjänsten många gånger inte träffat barnet självt innan 
polisanmälan görs. Flera intervjupersoner säger att man förr kanske träffade familjen först 
och efter det gjorde bedömningen att polisanmäla. De nya riktlinjerna har inneburit en 
förändring som gör att man presumerar att det är till barnets bästa att polisanmäla. 
Riktlinjerna för Stockholms stad yrkar att en polisanmälan kan avvaktas med eller i 
undantagsfall underlåtas om anmälan bedöms kunna vara till uppenbar skada för barnet 
(Kommunstyrelsen i Stockholm, 2004. s. 21). Detta tycks vara svårt att ta ställning till utan 
att ha träffat någon familjemedlem. Om polisanmälan görs innan handläggarna träffat barnet, 
som i samrådsmöte 2, innebär det att det subjektiva barnperspektivet inte beaktas. Det är 
också oklart om det görs en objektiv barns bästa bedömning innan polisanmälan. 
Bedömningen ska göras med beaktande av vilka konsekvenser olika beslut får för barnet men 
om polisanmälan sker på rutin, som vissa av intervjupersonerna hävdar, är det svårt att se att 
detta är möjligt. Bedömningen ska redovisas i beslutsprocessen, vilket inte längre kan anses 
relevant då polisanmälan i princip alltid ska göras. Man kan anta att det oftast är till barnets 
bästa att en polisanmälan görs men frågan är om denna föregås av en bedömning.  
 
I de fall man överväger att inte polisanmäla ska beslutet motiveras. De exempel 
intervjupersonerna ger av när polisanmälan inte görs gäller när misstankarna uppkommer 
under en utredning. I dessa fall poängterar intervjupersonerna att relationen till den vuxne 
riskerar att ta skada genom att man gör en anmälan, vilket i förlängningen drabbar barnet. I 
relation till barnet framhålls både de positiva aspekterna av att göra polisanmälan, att barnet 
känner att det blir taget på allvar, men också det negativa i att föräldern kanske inte vill ta 
emot stöd. Det straffrättliga perspektivet tycks alltså bli mindre viktigt om man redan har 
kontakt med familjen. Man har i dessa fall möjlighet att se till helheten, vilket är 
socialtjänstens uppgift, och inte fokusera på brottsaspekten. I och med detta kan man också se 
andra möjligheter till förändring än att göra polisanmälan. En av intervjupersonerna påpekar 
att det kanske just nu är bättre för barnet att slippa rättsprocessen men att man måste tänka 
mer långsiktigt. Hur kommer barnet i framtiden uppleva det faktum att man valde att inte 
polisanmäla? Det kan också vara så att en anmälan, med följande förhör, är det enda sättet att 
skapa förutsättning för ett tvångsomhändertagande.  
 
Barnets bästa kan inte alltid vara avgörande utan ska vägas mot andra intressen. Ibland kan  
t ex barnets bästa stå i motsättning till övergripande samhällsintressen och man ska i beslut 
visa att man gjort en avvägning mellan dessa. Om man anser att det i något enskilt fall skulle 
vara till barnets bästa att inte göra polisanmälan kan detta sägas stå i motsättning till det 
övergripande samhälleliga intresset att lagföra eventuella brottslingar. Med den nya diskursen 
har detta samhällsintresse blivit bestämmande med konsekvensen att en bedömning av 
barnets bästa bortses från. Som redan nämnts kan det hävdas att det i de allra flesta fallen är 
till barnets bästa att polisanmälan görs, bland annat för att tillgodose barnets rättssäkerhet 
(skyddsbehovet kan tillgodoses av socialtjänsten). Denna eventuella skyldighet, som BO vill 
ska bli utredd, skulle antingen förutsätta att en polisanmälan alltid är till barnets bästa eller att 
samhällsintresset att lagföra förövare väger tyngre.  
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7.1.3 Resultaten i relation till tidigare forskning 
I ett av fallen var det utsatta barnet en tonåring. Socialtjänsten hade inte träffat tonåringen 
innan polisanmälan gjordes men dock haft kontakt med skola och den icke misstänkte 
vårdnadshavaren. På socialstyrelsens konferens (SoS-rapport 200:1 s. 52) om handläggning 
av sexuella övergrepp mot barn framkom att socialsekreterarna ansåg att det var viktigt att 
tonåringar får påverka handläggningen så mycket som möjligt. Man förde diskussioner om att 
avvakta med anmälan t ex om en tonåring inte själv ansåg att den blivit utsatt för övergrepp. 
Man menade också att samma hänsyn måste tas till tonårsflickor som inte vill att deras pappa 
ska anmälas av rädsla för hur det kommer att drabba familjen och relationen fadern. I dessa 
fall, som rör tonåringar, beaktar man det subjektiva perspektivet av barns bästa. Självfallet är 
det betydligt svårare att ta reda på mindre barns egen inställning och när barnet bor med den 
vårdnadshavare som är misstänkt, kommer man in på problematiken om socialtjänsten har 
mandat att prata med barn utan vårdnadshavares kännedom.  
 
I Hertzells (2000) undersökning av samrådsgrupper framkommer att man inom en grupp 
anser att man blivit mer öppen för att väga samman olika perspektiv. Detta har fått till följd 
att socialsekreterarna inte längre anser sig agera lika ”starkt” som förr. De menade också att 
detta handlande innebar att man inte då, till skillnad från nu, tog hänsyn till vad som var bra 
för barnet (a.a s 16). Det är svårt att veta vad socialsekreterarna menar med ”starkt”, men att 
de nu tar mer hänsyn till vad som är bra för barnet skulle kunna tyda på att man låter barnet 
komma till tals, eller i alla fall gör vissa efterforskningar, innan vidare åtgärder tas. Liksom 
engelsk forskning visar är det först under förhör, för att utreda skuldfrågan, som barnets röst 
blir hörd (Parton, Thorpe & Wattam, 1997. s. 120). 
 
I ett av fallen kom man fram till att man behövde ordna krisinsatser till den misstänkte 
förövaren. Detta får stöd i Hertzells (2000) studie där man tar upp vikten av hur den utpekade 
förövaren ska bemötas och vilket krisstöd som kan erbjudas denne. Det har i sin tur betydelse 
för det barn eller den tonåring som står i fokus (a.a. s. 17). Denna aspekt kan också vara svår 
att beakta om anmälan görs i ett mycket tidigt skede eftersom kännedomen om den 
misstänkte kanske då är bristfällig.    
 

7.2 Hur konstruerar handläggande socialsekreterare sitt rättsliga 
handlingsutrymme vid misstankar om brott mot barn?  

7.2.1 Analys ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
Som Lilja & Larsson (2005) beskriver finns det i en institutionell organisations omgivning 
diskurser som ställer krav på verksamheten, dvs. diskursiva regler som den institutionella 
organisationen måste ta hänsyn till och kanske anpassa sig till (a.a. s. 327). Den rådande 
diskursen ( se Stockholm stads riktlinjer, JO-utlåtanden och Barnombudsmannens rapport) 
om att misstankar om brott mot barn bör polisanmälas ställer krav på socialtjänsten att agera 
utifrån denna. Det kan försvåra för de inblandade att ta ställning till nya rutiner, om man inte 
kan härleda varifrån de nya synsätten kommer, varför man vid en viss tidpunkt börjar göra på 
ett nytt sätt. En tolkning av det nya synsättets konsekvenser är att det fråntar 
socialsekreteraren möjligheten att anta ett konstruktivistiskt förhållningssätt, att ifrågasätta 
sina sakkunskaper och arbetets etiska bas ( Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2001. s. 258). 
Den rådande inställningen till att göra polisanmälan gör att de istället får lämna över till en 
annan myndighet, vilken får företräde att intervenera.  
 
Trots att lagstiftaren har fastställt att sekretessen inte utgör något hinder för att göra 
anmälningar om misstanke om brott mot barn enligt kap. 3,4 & 6 BrB anser 
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intervjupersonerna att de bör göra polisanmälan. En ser sig i princip skyldig att polisanmäla 
medan de andra två tycker att det är bra att göra polisanmälan. En av intervjupersonerna 
tycker sig se att skol- och dagispersonal tvekar att göra anmälan till socialtjänsten. Denne 
menar att socialtjänsten har bäst kunskap om omständigheterna i ärenden och därför har bäst 
förutsättningar att göra polisanmälan.  ”Vem ska annars göra det?” menar intervjupersonen. 
Två av intervjupersonerna tycker att det vore bra med en skyldighet att polisanmäla så att 
tydligheten ökade ytterligare, den tredje anser att socialtjänsten ska ha möjlighet att göra 
vissa efterforskningar och se till helheten. Att intervjupersonerna anser att de bör polisanmäla 
misstanke om brott kan tolkas utifrån Berger och Luckmanns teori om vanor (Wenneberg, 
2001, s. 72). De mycket svåra bedömningar som socialsekreterarna har att göra kan innebära 
en kognitiv dissonans vilken kan minskas genom bildandet av vanor. Vanorna innebär 
psykologisk lättnad i och med att de reducerar handlingsutrymmet. Det är diskursen, eller det 
nya synsättet, som främst gör att socialsekreterarna anser att de bör anmäla misstanke om 
brott. Men man kan också tänka sig att det innebär en lättnad att få någon slags vägledning i 
hur man ska handla. Därmed förstärks synen på riktlinjerna som bestämmande ytterligare. En 
av intervjupersonerna uttrycker just att det är en hjälp att ha vägledning eftersom det är så 
svåra bedömningar som ska göras.  
 
Av de diskussioner som en av intervjupersonerna berättar om på sin arbetsplats kan man 
utläsa att det finns olika uppfattningar om hur handlingsutrymmet ska tolkas. Att vissa hävdar 
att de vill göra anmälan i ett senare skede vittnar om en friare tolkning av 
handlingsutrymmet. I en av intervjuerna uttryckte informanten förvåning över att polisen inte 
tyckte att det var ”fel” av socialsekreteraren att ha haft ett samtal med en vårdnadshavare om 
brottsmisstankarna. Socialtjänsten var orolig över att de fått för mycket information som 
polisen egentligen skulle ha tagit emot först. Denna reaktion skulle kunna tolkas som att 
socialsekreterarna begränsar sitt handlingsutrymme onödigt mycket, i tron om att det är det 
rätta.  
 
Man kan tolka resultaten som att handlingsutrymmet minskar i och med synsättet att 
polisanmälan ska göras i ett tidigt skede och handläggarna därmed inte ges samma möjlighet 
att ha ett helhetsperspektiv. En annan tolkning är att intervjupersonerna förespråkar att en 
anmälan sker tidigt för att de på så sätt kan öka sitt handlingsutrymme. Om anmälan görs 
direkt slipper socialsekreteraren till viss del rollkonflikten som det innebär att beakta 
skuldfrågan och kan fokusera på förändrings- och behandlingsarbete. 
 
En annan aspekt är frågan om vem som ska ta ansvar för det rättsliga handlingsutrymmet. För 
att lösa problemet med att socialsekreteraren eller enhetschefen ska göra avvägningen mellan 
att en förövare ska gå fri och att ett barn ska slippa genomgå en rättsprocess har man låtit 
nämnden fatta beslut i saken. Nämnden avgör dock bara när det finns tveksamhet till att göra 
anmälan. Bedömningen görs enligt intervjupersonerna utifrån vilken kontakt 
socialsekreteraren har med familjen och vilken bedömning man gör av att övergreppen kan 
upprepas. Den viktigaste aspekten är dock om man tror att en polisanmälan kan förstöra 
samarbetet och viljan hos klienten att ta emot stöd. Om barnets röst kommer till uttryck och 
vägs in i nämndens beslut framgår inte av intervjuerna. Genom konstruktionen att det är 
nämnden som beslutar i fall där det finns tveksamhet till att göra anmälan begränsas 
socialsekreterarnas handlingsutrymme ytterligare. Å andra sidan löser man problemet med 
ansvarsfrågan.  
 
Det största problemet med konstruktionen av handlingsutrymmet är att socialtjänsten lätt 
hamnar i ett moment 22. För att veta om misstankarna är grundade, se till helheten samt 
beakta barnets bästa krävs vissa efterforskningar från socialtjänstens sida. Dessa är de i stort 
sett förhindrade att göra eftersom de då riskerar att sabotera polisens förundersökning. Om de 
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anmäler alla misstankar görs ingen barnets bästa bedömning och de är förhindrade att agera 
eftersom de helst ska avvakta polisen. Övergreppen riskerar då att fortsätta vilket innebär att 
socialtjänsten inte uppfyller sina skyldigheter.  

7.2.2 Resultaten i relation till tidigare forskning 
Liksom en del tidigare forskning visat (se Mathiesen och Åström ovan) är det till viss del en 
”rättslig kultur” istället för rättsregler som nyttjas på kontoren. Stockholms stads riktlinjer 
skulle kunna tolkas som ett exempel på den kommunala normering som Åström i sin 
forskning såg som viktigare än den rättsliga i många kommuner. Denna normering kan 
skapas genom att värderingar och organisatoriska faktorer får allt större inverkan på det 
praktiska arbetet. Konsekvenser av ramlagstiftning kan just vara att det blir en diskrepans 
mellan den ur juridisk synpunkt gällande rätten och den faktiska verksamheten på 
socialförvaltningarna. Man kan i detta fall se det som att socialsekreterarnas 
handlingsutrymme förminskas i och med den ”rättsliga kulturen”, jämfört med om rättsregler 
använts.  
 
Även Schlytters (1999) och Billquists (1999) teorier om socialsekreterarens dubbla roll får 
stöd i intervjuerna. Samtliga intervjupersoner hävdar att de snabbt vill göra anmälan för att 
därefter kunna fokusera på förändringsarbete och inte riskera relationen till klienten genom 
att göra polisanmälan i ett senare skede. Detta kan tolkas som en rollkonflikt vilken man 
försöker lösa genom att separera rollerna, ta den ena först och den andra sedan. 
Handlingsutrymmet kan anses minska i och med att man genom polisanmälan och samverkan 
i viss utsträckning tvingas fokusera på den straffrättsliga aspekten. Till skillnad från juristen 
ska socialarbetaren ha ett helhetsperspektiv i synen på klienten. Detta riskerar att utebli eller 
komma i skymundan när tyngdpunkten i arbetet läggs på brottsaspekten.  
  

7.3 Hur konstrueras samverkan vid hantering av misstankar om brott mot 
barn? 

7.3.1 Analys ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv  
Ett av de sätt på vilket det socialkonstruktivistiska perspektivet kan tillämpas i praktiken, som 
presenteras av Stainton Rogers & Stainton, Rogers (2001) är att frågor om makt lyfts upp 
(a.a. s. 262). Det måste finnas en känslighet inför begreppet och en vilja att erkänna hur och 
av vem makt används. ”Samverkansdiskursen” är etablerad och det råder till viss del 
konsensus om hur begreppet används. I relation till brottsmisstankar mot barn är det dock 
relativt nytt och vad man menar med begreppet är inte helt enkelt att tyda.  
 
Sett ur ett maktperspektiv verkar det som att samverkan konstrueras mer på polisens villkor 
än socialtjänstens. Därmed får polisens syften (brottsutredning och skuldfrågan) företräde i 
förhållande till socialtjänsten som ska utreda barns bästa och barns skydd. Intervjupersonerna 
upprepar det positiva med att lära sig om polisens utredning och hur de bör agera för att inte 
försvåra denna. Det framstår som en mycket viktig del av samverkan att inte försvåra för 
polisen och att inte agera förrän man får klartecken från dem. Intervjuer har endast gjorts med 
socialsekreterare och kanske skulle polisen uttrycka samma vilja att lära av 
socialsekreterarna. Även under samrådsmötena var dock intrycket att fokus var på 
brottsutredningen och polisens agerande. En av intervjupersonerna nämnde också att det 
kanske vore bra om polisen fick mer kunskap om socialtjänstens arbete. Det givande och 
tagande som ofta förstås som innebörden av samverkan är inte riktigt tydligt. En annan aspekt 
av maktförhållandet gäller informationsutbyte. Alla intervjupersoner gav exempel på att de 
inte vet vilka åtgärder polisen planerar att vidta, att de väntar på information etc. Det tycks 
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som att det är socialtjänstens sak att hålla sig underrättad och informera polisen. Detta kan i 
sin tur bero på att polisen är mycket tungt belastad men en annan tolkning är att den sociala 
utredningen även i detta avseende har lägre prioritet.  
 
Vad intervjupersonerna menar med ”tydlig rollfördelning” och vikten av att samordna 
utredningarna tycks i praktiken innebära att man lämnar polisen företräde att agera. 
Intervjupersonerna påtalar att man självfallet först bedömer det akuta skyddsbehovet men att 
man sedan avvaktar polisen. I fallet när socialtjänsten avvaktar polisens förhör, som blivit 
försenat och skolan uttrycker oro för barnet, tydliggörs problemet med innebörden av 
samverkan. Frågan blir om inte socialtjänsten ska agera för att trygga barnets säkerhet, vilket 
intervjupersonerna också påtalar att de gör, om det går alltför lång tid. Trots att intentionerna 
är goda kan det alltså innebära problem att ge polisen företräde. Socialtjänsten ska inte utreda 
brottsmisstankar eller försvåra för polisen genom att agera. Samtidigt kan en avvaktan på 
polisen innebära att övergreppen fortsätter vilket i sin tur innebär att socialtjänsten inte 
uppfyller sina åtaganden 
 
I inställningen att det är mest fördelaktigt att göra polisanmälan verkar också ligga en 
värdering om att denna utredning fyller en viktigare funktion än den sociala utredningen. 
Detta trots att socialtjänsten ofta har en bättre kontakt med barnet vilket en av 
intervjupersonerna påpekar. Risken för att otydligheten ökar och syftena sammanblandas om 
alla aktörer agerar samtidigt kan dock förstås.  
 
De diskursiva regler som finns i organisationer och som består av t ex rådande uppfattningar 
och ideologier tydliggörs i samverkansformen (Lilja & Larsson, 2005, s. 326). Det 
straffrättsliga tänkandet tycks vara dominerande och samverkan genom BC kan ses som en 
förstärkning av detta perspektiv. Å andra sidan får socialtjänsten genom samverkan en chans 
att påverka processen och följa upp barnet. En av intervjupersonerna kommenterar att 
socialtjänsten genom samverkan kan bidra med sin specifika kunskap om barnet, t ex hur 
detta skulle klarar av en rättsprocess. Intervjupersonerna var överlag mycket positiva till 
samverkan, tyckte att de fick gehör för sina synpunkter och att det fanns en dialog mellan de 
inblandade. Den maktfördelning som kan upplevas skev uppfattas alltså inte alls så av de 
inblandade själva.  
 
BC fyller en rådgivningsfunktion för socialtjänsten. Intervjupersonerna vittnar om att 
rutinerna i kontakten ser olika ut, vissa kontaktar polisen och andra BC:s personal. Under 
samrådsmöten talades det om möten där man beslutat att ingen åtgärd skulle vidtas. Det är 
möjligt att detta förhållande är vanligt. Av intervjupersonerna var det annars lätt att få intryck 
av att samråd är lika med polisanmälan. I beskrivningen av BC:s verksamhet uttrycks att en 
polisanmälan ska vara gjord när samrådsmöte hålls. I praktiken kan anmälan göras under 
eller efter mötet. Om det faktiskt är så att det polisiära arbetet får ett större utrymme skulle 
det kunna vara svårt för socialtjänsten att göra en helhetsbedömning under mötet. Antagligen 
har socialsekreterarna klart för sig vilka åtgärder de anser vara lämpliga innan de tar kontakt 
med BC. Dock kan själva upprättandet av BC som verksamhet ses som en anvisning i hur 
man bör agera, dvs. göra polisanmälan.   

7.3.2 Resultaten i relation till tidigare forskning 
Att man i olika utredningar (t ex SoS-rapport 2000:1 och BR 2006:02) betonar vikten av att 
hålla isär utredningarna olika syften kan tolkas som en legitimering av brottsutredningens 
överordning. Att samordna utredningarna innebär att polisen får företräde vilket till viss del 
får stöd i intervjupersonernas svar. Den intressekonflikt som eventuellt föreligger har man 
löst på detta sätt. Barnombudsmannen är kritisk till att socialtjänst och polis inte samverkar i 
tillräcklig utsträckning och kommer senare fram till att det har funnits farhågor om att 
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socialtjänsten bedriver egna utredningar kring misstänkta brott och att socialtjänsten är ovillig 
att samarbeta med andra myndigheter (BR 2006:02 ). Denna syn på socialtjänsten som 
förhindrande av brottsutredningen avspeglas i intervjuerna. Vissa åtgärder kan dock vara 
nödvändiga för socialtjänsten att vidta, för att kunna bedöma graden av misstanke och beakta 
barnets bästa.  
 
Till skillnad från intervjupersonernas beskrivning av samverkan tyckte de intervjuade i 
Hertzells (2000) undersökning att det polisiära perspektivet fått en mer nedtonad roll i 
förhållande till andra insatser. Man menade att man tidigare haft oproportionerligt stor 
respekt för att polisen skulle få genomföra sitt arbete, ibland på bekostnad av barnets behov 
av psykologiskt stöd. I samma undersökning påpekas att polisens möjligheter att omedelbart 
genomföra förhör har stor betydelse. Detta bekräftas också i resultaten då socialtjänsten i ett 
fall avvaktar polisen och även har andra exempel på när detta förhållande orsakat problem. I 
en utredning om polisens och åklagares handläggningstider påpekas att fokus på brott kan 
påverka socialtjänstens möjligheter att utreda barnets sociala och psykologiska villkor. Vad 
detta konstaterande grundar sig på nämns inte men det visar att det är ett förhållande som 
betraktas som problematiskt.  
 
Intervjupersonerna i Hertzells (2000) undersökning anser att var och en i samverkansgruppen 
måste fatta självständiga beslut i förhållande till sin yrkesroll och ta ansvar för sitt eget 
yrkesområde (a.a. s. 14). Då det är socialtjänstens uppdrag att utreda barnets behov av stöd 
och skydd, utifrån barns bästa, kan man inte göra avkall på sitt ansvarsområde genom att 
prioritera skuldfrågan.  
 
 
 
8. Avslutande diskussion 
 
Studiens övergripande problemställning är hur socialtjänstens bedömning av att polisanmäla 
brottsmisstankar går till samt vad samverkan genom Stockholm stads barncentrum innebär 
för hanteringen. Fokus för analysen har varit hur barns bästa beaktas i bedömningen, hur 
socialsekreterare konstruerar sitt handlingsutrymme samt hur man konstruerar 
samverkansbegreppet. Problemställningen har besvarats med användande av en 
rättssociologisk metod och kvalitativa datainsamlingsmetoder. Empirin, i form av 
observationer av samrådsmöten samt intervjuer med socialsekreterare, har analyserats ur dels 
ett rättsteoretiskt och dels ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

8.1 Sammanfattning & diskussion av resultat 
Resultaten har till viss del bekräftat att det skett en attitydförändring i förhållande till hur 
socialtjänsten hanterat misstankar om brott mot barn. I Stockholm har denna förändring enligt 
intervjupersonerna skett de senaste åren och inneburit att man nu i högre grad än tidigare 
polisanmäler misstankar om brott mot barn. Resultaten har också visat att bedömningen av 
om en polisanmälan ska göras inte alltid grundar sig på ett beaktande av barns bästa. När 
huvudregeln är att brottsmisstankar ska polisanmälas och anmälan helst ska göras i ett tidigt 
skede, för att inte riskera att förstöra polisens förundersökning, konstruerar man ett barns 
bästa liktydigt med att skuldfrågan utreds. Den straffrättsliga aspekten blir således 
dominerande, möjligtvis på bekostnad av ett helhetsperspektiv som skulle kunna gynna 
barnet. Den forskning som studerats visar att man när det gäller tonåringar låter dessa vara 
med och påverka utredningen, t ex beaktar att de inte vill göra anmälan av rädsla för vilka 
konsekvenser detta får. Socialsekreterarna i intervjuerna anser att de bör polisanmäla 
brottsmisstankar och göra detta i ett tidigt skede. En tolkning av inställningen är att det kan 

 39 
 

 



antas underlätta i de extremt svåra beslutssituationer de ställs inför att betrakta sig som 
skyldig att handla på ett visst sätt. Liksom forskning visat får den ”rättsliga kulturen” större 
inflytande än de faktiska rättsreglerna eftersom det i lagstiftningen ännu inte finns någon 
anmälningsskyldighet från socialtjänstens sida. Om man anser att en förskjutning av fokus 
har skett i socialtjänstens hantering av brottsmisstankar kan Barncentrum ses som en 
ytterligare förstärkning av det straffrättsliga perspektivet. Intrycket är att polisens utredning 
prioriteras, vilket i och för sig är nödvändigt för att göra bevisupptagning möjlig. Risken är 
att prioriteringen ibland sker på bekostnad av barnets behov av skydd och att socialtjänsten 
underlåter att göra en barns bästa bedömning. Forskning har visat att en fokusering på 
brottsaspekten kan förhindra att barnets sociala villkor blir utredda. Som nämnts tidigare är 
det ytterst svårt att förutse konsekvenser av olika beslut. Man kan dock tänka sig att likaväl 
som att barnet i ett senare skede kan uppröras över att skuldfrågan inte utretts, kan det bli 
svårt för barnet att leva med vetskapen att dess vittnesmål orsakat en förälder ett långvarigt 
fängelsestraff.  
 
Att utredningar om brott mot barn är extremt svåra att göra och innebär bedömningar som är 
nästintill omöjliga, trodde jag ingick i min förförståelse. Jag har insett att det nog är ännu 
svårare än jag trodde att ta hänsyn till alla de aspekter som är relevanta och som aktualiseras 
under utredningens gång. Intentionen med att i större utsträckning polisanmäla 
brottsmisstankar och framförallt att samverka i en gemensam lokal, är att tillförsäkra barnets 
rättssäkerhet och genom ökad lagföring av brott minska antalet barn som utsetts för 
övergrepp. Dessutom görs själva förundersökningen på ett sätt som underlättar för barnet. 
Trots vissa problem som förstärkningen av det straffrättsliga perspektivet för med sig tror jag 
att samverkansformen, genom en ökad kunskap hos de respektive yrkesgrupperna, leder till 
bättre utredningar. Mitt huvudsakliga intryck av BC är mycket positivt. Jag vill också påpeka 
att intervjupersonerna i undersökningen inte på något sätt gav intryck av att utan reflektion ta 
ställning för att göra polisanmälan. Tvärtom var de mycket reflekterande och extremt noga 
med att poängtera vikten av att ha ett helhetsperspektiv och vilket agerande som kunde tänkas 
vara minst problematiskt för barnet ifråga. Det är svårt att se hur man på ett enkelt sätt kan 
lösa problemen med att samordna de parallella utredningarna och tillgodose skydds- och 
vårdbehov för både offer och förövare samt rättssäkerheten. Förhoppningsvis kommer 
Barncentrum att bidra till en ny kunskapsbas utifrån vilken man kan låta alla dimensioner av 
problemen bli synliga. Svårighetsgraden av ärendena och bedömningssituationerna kvarstår 
dock.  
 

8.2 Diskussion om val av metod 
 
Den rättssociologiska metoden har använts för att studera växelverkan mellan rätten och 
samhället. Tillämpningen av lagstiftningen har varit fokus för undersökningen men under 
arbetets gång har det diskursanalytiska perspektivet växt sig allt starkare. Jag har till viss del 
använt mig av diskurstänkande i analysen och kanske hade det varit givande att använda 
metoden genomgående. Svårigheten låg i att kombinera den rättssociologiska och den 
diskursanalytiska metoden.  
 
Fördelarna med att ha använt en kvalitativ metod har varit att jag fått en förståelse för hur 
intervjupersonerna resonerar kring bedömningen av om en polisanmälan ska göras eller inte. 
De aspekter av problemet som de beskriver, t ex svårigheten att förutse konsekvenserna av 
olika beslut, hade inte gått att fånga in med en kvantitativ metod. Nackdelarna med den 
kvalitativa fallstudien är att det är mycket svårt att säga något om resultatens 
generaliserbarhet. Det går inte att uttala sig om ifall det lilla ”första-bästa ”urval som använts 
är representativt och om resultaten ger en rättvisande bild. Att socialsekreterarna medverkade 
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i samrådsmöten visar att de tillhör en grupp som använder sig av samverkan genom BC. Å 
andra sidan arbetar de alla tre i olika stadsdelsförvaltningar och uttalar sig i intervjuerna om 
allmänna erfarenheter. Från början var tanken att observera ett flertal samrådsmöten och göra 
jämförelser i struktur, beslut och samordning. Urvalet hade på så sätt blivit större och 
antagligen haft en högre representativitet.  
 
Det hade varit intressant att i metodtrianguleringen ha använt en kvantitativ metod för att se 
hur det påverkat resultatbilden. Det skulle också vara intressant att se hur en strikt kvantitativ 
studie kan synliggöra datamönster i samma frågor. T ex hur vanligt det är att man på 
socialförvaltningar låter nämnden avgöra om man ska göra polisanmälan, i vilken 
utsträckning man använder sig av samrådsmöten, vilka konsekvenser dessa får för den sociala 
utredningen, hur länge man i genomsnitt avvaktar polisen, om man närvarar vid förhör, om 
barnets röst blir hörd i frågan etc.  
 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
En mängd frågor har väcks under skrivandet som inte varit möjliga att behandla.  
De parallella utredningar som kan pågå samtidigt (inte bara den sociala utredningen och 
brottsutredningen som tagits upp här) påverkar varandra och får olika konsekvenser. Hur man 
t ex agerar vid ett tvångsomhändertagande om skälen för LVU är brottsmisstanke och den 
misstänkte frikänns är en av alla dessa frågor. Detsamma gäller liknande ställningstaganden i 
vårdnadsmål.  
 
En fråga som berördes i intervjuerna men som inte har behandlats vidare är oklarheten kring 
om socialsekreterare har möjlighet att prata med barn utan vårdnadshavares vetskap eller 
samtycke. Intervjupersonerna hade inte själva gjort det och var tveksamma till om de hade 
mandat att göra det. Ett JO utlåtande som kom våren 2005 klarlägger att socialtjänsten får 
prata med barn utan vårdnadshavares samtycke om det rör sig om en nödsituation (JO Dr. 
1059-2003, 4857-2003). En tydligare lagstiftning har efterfrågats på området. Det skulle vara 
intressant att få kännedom om hur socialsekreterare resonerar kring denna fråga.  
 
En annan intressant aspekt av hur man hanterar brottsmisstankar är hur man konstruerar 
vårdnadshavaren. Övergår föräldern till att bli förövare vid en viss misstankegrad och hur 
hanterar man detta i förhållande till barnet. Ytterligare en fråga som kommit upp under 
uppsatsskrivandet är barns upplevelse av att ha en särskild företrädare. Om det händer att 
barn får åka hem efter förhör för inget skäl för omhändertagande framkommit, måste dessa 
rimligtvis uppleva en konflikt i relation till vårdnadshavaren. Om vårdnadshavaren dessutom 
inte haft kännedom om förhöret blir frågan hur socialtjänsten hanterar detta förhållande, 
särskilt utifrån barnets bästa.  
 
 
 
 
 
 

 41 
 

 



9. Referenser 
  

9.1 Litteratur 
 
Berg Wikander, B. (2005) Exempel på forskning ur ett multidimensionellt perspektiv. I 
Larsson, Lilja & Mannnheimer (red.) Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Billquist, L. (1999) Rummet, mötet och ritualerna. Nr 1999:4 Skriftserien Institutionen för 
socialt arbete. Göteborgs universitet.  
 
Burr, V. (1995) An Introduction to Social Constructionism. London: Sage 
 
Clevesköld, L. Lundgren, L. & Thunved, A. (2005) Handläggning inom socialtjänsten. 9:e 
upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik  
 
Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2004) Metodpraktikan. Konsten 
att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts Juridik  
 
FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen).  
 
Fridh, B.  & Norman, G. (2005) Att utreda när barn far illa - en handbok om 
barnavårdsutredningar i socialtjänsten. Stockholm: Förlagshuset Gothia 
 
Hindberg, Barbro.(2004) Barn och ungdomar som brottsoffer I Lindgren, Magnus, 
Pettersson, Karl-Åke och Hägglund, Bo (red) Utsatta och sårbara brottsoffer. Stockholm: 
Jure Förlag AB 
 
Hollander & Alexius Borgström (2005) Rättsvetenskapliga metoder I Larsson, Lilja & 
Mannnheimer (red.) Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur 
 
Kjellander, Malmgren & Völker (2002) Socialnämnden och polisen I Svedin(red.) Sexuella 
övergrepp mot barn. Lund: Studentlitteratur.  
 
Kjellbom, P. (2006) Opublicerat material  
 
Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
 
Larsson, S (2005) Kvalitativ metod. I Larsson, Lilja & Mannnheimer (red.) 
Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur 
 
Lilja & Larsson (2005) Organisationsanalys I Larsson, Lilja & Mannnheimer (red.) 
Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur 
 
Mannheimer, K. (2005) Några perspektiv på utvärdering av sociala program I Larsson, Lilja 
& Mannheimer Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur 
 
Mathiesen, T (2005) Rätten i samhället. Lund: Studentlitteratur.  
 
Nordström & Thunved. (2006) Nya sociallagarna. 19:e upplagan. Stockholm: Norstedts 

 42 
 

 



Juridik  
 
Parton, Thorpe & Wattam (1997) Child protection. Risk and the moral order. Hampshire: 
PALGRAVE 
 
Payne, M. (2002) Modern teoribildning i socialt arbete. Stockholm: Natur och Kultur 
 
Schiratzki, J. (2005) Barnrättens grunder. Lund: Studentlitteratur 
 
Schlytter, A (1999) Kön och juridik i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur 
 
Stainton Rogers, W. & Stainton Rogers, R. (1999). Det är väl bra, men vad tjänar det till? I 
Nightingale, D. J. & Cromby, J (red.) Socialkonstruktionistisk psykologi. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Sutorius & Kaldal, H. & Kaldal, A. (2003) Bevisprövning vid sexualbrott. Stockholm: 
Norstedts Juridik 
 
Sveriges rikes lag 2006 
 
Trygged, S. (2005) Fallstudiemetodik I Larsson, Lilja & Mannnheimer (red.) 
Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur 
 
Wenneberg, S (2001) Socialkonstruktivism- positioner, problem och perspektiv. Malmö: 
Liber 
 
Åström, K (1988) Socialtjänstlagstiftningen i politik och förvaltning. Lund: Studentlitteratur 
 

9.2 Offentligt tryck: 
 
SOU 2001:72 Barnmisshandel – att förebygga och åtgärda. Slutbetänkande av Kommittén 
mot barnmisshandel 
 
SOU 2000:77 Omhändertagen – Samhällets ansvar för utsatta barn och unga. Betänkande 
från LVU-utredningen.   
 
SOU 2000:42 Barnmisshandel – Polisens och åklagarnas handläggningstider och 
arbetsmetoder. Delbetänkande av Kommittén mot barnmisshandel.  
 
SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i 
Sverige. Huvudbetänkande från Barnkommittén.  
 
 
Proposition: 2002/03:53 
 
Proposition 1998:133 
 
Proposition 1997/98:182 
 
Proposition 1996/97:124 
 

 43 
 

 



Proposition 1983/84: 142 
 
Proposition 1979/80: 2 Del A 
 
Ds 2004:56 Barnen i brottets skugga. Justitiedepartementet. 
 

9.3 Praxis 
 
JO Dr. 1059-2003, 4857-2003 
 
JO 2002/2003 JO 1, s. 231 
 
JO 1994/95 s. 292 
 
JO 1988/89 s. 154 och s. 157 

 

9.4 Rapporter, uppsatser & övrigt 
 
Barnombudsmannens rapport BR 2006:02. Det svåraste som finns – Åklagares hantering av 
misstänkta brott mot de yngsta barnen. 
 
SoS-rapport 2000:1 Sexuella övergrepp mot barn -  En kunskapsöversikt. Socialstyrelsen 
 
Rothlieb, E. (2005) Socialtjänstens ansvar vid misstanke om brott mot barn; polisanmäla 
eller ej?. Examensarbete 20 poäng i civilrätt 
 
Hartzell, Monica (2000) Sexuella övergrepp mot barn. En studie av arbetet i 
samrådsgrupper: Expertrapport. Socialstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen i Stockholm (2004) Barn och ungdomsärenden. Riktlinjer för 
handläggning och dokumentation inom individ- och familjeomsorgen. 
Socialtjänstförvaltningen, Stockholms stad.  
 
Edlund, E (2005) Stockholms stads Barncentrum. Socialtjänstförvaltningen. Stockholms stad 

9.3 Elektroniska källor: 
http://websok.libris.kb.se/websearch/form?type=simple 
www.sos.se 
www.skl.se 
http://www.oc.ca.gov/cast/home.html
http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=63&module_instance=12 
http://www.tidningenbarn.se/zino.aspx?articleID=5437
www.jo.se 
 
 
 
 
 

 44 
 

 

http://www.oc.ca.gov/cast/home.html
http://www.tidningenbarn.se/zino.aspx?articleID=5437


Bilaga 1 
 

 

 45 
 

 



Bilaga 2 
 
 
 
Hej! 
Tack så mycket för att ni vill medverka! 
Jag bifogar intervjuguiden om ni vill se vad det kommer att handla om. Det är många frågor 
men allt kanske inte blir aktuellt att ta upp.  
 
Jag har tänkt spela in intervjun, som kommer att ta ca en timme, på bandspelare. Det kommer 
bara vara jag som har tillgång till inspelningarna och ni kommer självfallet att vara anonyma.  
 
Tack igen! 
 
Mvh 
Tove Pettersson 
XXXX-XXXXXX 
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Bilaga 3 
 
 

Intervjuguide 
 

 
Hur hanterar man vanligtvis brottsmisstankar mot barn på din arbetsplats? 
 
Vad gör du om du i ett ärende får kännedom om brottsmisstankar mot barn? 
 
Finns det utarbetade rutiner för handläggningen? 
 
Finns det olika syn på hur handläggningen ska gå till på arbetsplatsen? 
 
 
Vilka åtgärder vidtas innan en polisanmälan görs? 
 
Om misstankarna är vaga, vidtas åtgärder för att få mer information innan anmälan görs?   
 
I vilket skede av en utredning bör anmälan ske? 
 
Anser du att du skulle kunna prata med barnet för att få mer information, utan 
vårdnadshavarens kännedom, innan anmälan görs?  
 
 
Hur görs bedömningen att polisanmäla eller inte? 
 
Vad ska ha framkommit för att en polisanmälan ska bli aktuell? 
 
Hur görs bedömningen om det är lämpligt att polisanmäla? 
 
Vilka skäl kan tala för och emot?  
  
Vad innebär polisanmälan för den sociala utredningen?  
 
Är det ett svårt ställningstagande att avgöra om polisanmälan bör göras eller inte? 
 
Tycker du att det vore bra med en lagstadgad skyldighet att polisanmäla misstanke om brott 
mot barn? 
 
 
Har samverkan i Barncentrums regi förändrat handläggningsförfarandet? 
 
Kan du ge exempel på i vilka ärenden du skulle kontakta Barncentrum?  
 
Hur påverkar samverkan genom Barncentrum den sociala utredningen? 
 
I de fall polisanmälan görs under mötet, tycker du att barnets bästa tas med i bedömningen? 
 
Finns det några konflikter kring samverkan?  
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Det aktuella mötet 
 
Vad tyckte du om det aktuella mötet? 
 
Uppnåddes syftet med samrådsmötet?  
 
Fanns det något du upplevde som problematiskt?  
 
Vad tror du blir effekterna av samrådsmötet? 
 
Vilka åtgärder har du/kommer du att vidta i ärendet?  
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Bilaga 4 
 
 
 
Hej!  
Tack igen för att ni ville medverka på intervjun.  
Som jag förklarat är ni anonyma och jag avidentifierar intervjuinnehållet genom att inte 
nämna kön eller var ni arbetar. Jag kommer dock att skriva att det är på 
stadsdelsförvaltningar inom Stockholms stad. Jag kommer förstås också att skriva så lite som 
möjligt om de ärenden vi diskuterat. Så långt är det ju så gott som omöjligt att identifiera.  
Dock kom jag på att socialsekreterarna på barncentrum vet att jag skulle intervjua de 
handläggande socialsekreterarna från samrådsmötena. Eftersom de vet vilka möten det rörde 
sig om kommer de att kunna identifiera er. 
Jag har inte uppfattat något i intervjuerna som känsligt men vill ändå försäkra mig om att det 
känns okej för er. Jag bifogar därför den utskrivna intervjutexten så att ni får kommentera 
den. Utskriften är ordagrann men i citat kommer jag att ta bort onödiga ord som "liksom" och 
"alltså" så ni behöver inte bry er om det rent språkliga. (Det var nog dessutom jag som 
stakade mig mest!).  
Hoppas att det inte blir för krångligt! Hör gärna av er så snart som möjligt, även om ni inte 
har några synpunkter på texten. 
Tack på förhand! 
 
/Tove 
XXXX-XXXXXX 
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