
Stockholms Universitet 

 
Institutionen för Socialt arbete - Socialhögskolan 
Socionomlinjen med inriktning mot socialpedagogik 
C-uppsats 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett utredningshems texter 
 

- Om innehåll och användning av ett akut- och utredningshems utredningstexter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Susanna Ridderstedt 
Vårterminen 2005 
Handledare: Marie Sallnäs 



Titel: Ett utredningshems texter – Om innehåll och användning av ett akut- och utrednings-
hems utredningstexter 
 
Författare: Susanna Ridderstedt 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
 
Syftet med denna studie var att beskriva och följa upp ett utredningshems utredningstexter. 
Dessa beskrivningar ämnades användas till att relatera utredningshemmet till dess omgivning. 
I uppsatsen gjordes innehållsanalys av både kvantitativ och kvalitativ karaktär av 18 utred-
ningstexter. Dessutom gjordes en uppföljning med strukturerade telefonintervjuer, där frågor 
ställdes till ett urval föräldrar ur undersökningsgruppen. Studiens resultat visade att främst 
yngre barn utreds på utredningshemmet. En övervägande majoritet av barnen hade föräldrar 
födda utomlands. Den vanligaste problematiken hos familjerna var psykisk ohälsa hos föräl-
dern/ föräldrarna. Utredningshemmet hade oftast föreslagit familjebehandling i dygnet runt 
vård som insats. Utredningshemmets förslag till insatser hade följts i mindre än hälften av 
fallen. Oftast var det familjebehandling i dygnet runtvård som inte hade genomförts. Föräld-
rarna angav att situationen 1-2 år efter utskrivning från utredningshemmet blivit bättre. De 
uppgav oftast anledningar till att situationerna blivit bättre som inte kunde relateras direkt till 
genomförda insatser. I studiens analys fördes ett resonemang utifrån de organisationsteoretis-
ka begreppen isomorfi och rationaliserade myter, då diskuterades främst de skilda förutsätt-
ningar för arbetet som organisationerna ”utredningshem” och ”socialtjänst” har. Spekulering-
arna rörde sig kring att utredningshemmen inte behövt ta någon ekonomisk hänsyn vid be-
dömning av behov av insatser. Vidare diskuterades om resultaten speglar hur organisationerna 
söker legitimera sitt arbete gentemot sin omgivning. 
 
 
 

 
Nyckelord: akut- och utredningshem, socialtjänst, utredningstext, barnavårdsutredande arbe-
te, organisation 
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Kapitel 1. Inledning 
”För att förstå det sociala arbetets villkor och  
förutsättningar behöver man (…) också förstå  

de organisationer inom vilka det utförs” 
             (Lundström och Sunesson, 2000, s.63) 

 

Den sociala barnavården utgör ett omfattande arbetsfält som ofta kritiseras. ”Social barna-

vård” eller ”barnavård” är termer som finns kvar sedan tiden för barnavårdsnämnden och den 

gamla barnavårdslagen. Termerna används fortfarande för att täcka in den del av kommunens 

individ- och familjeomsorg som riktar sig mot barn som far illa eller riskerar fara illa (Lund-

ström, 2000). Arbetet att bedöma om barn far illa eller riskerar fara illa förekommer inom ett 

stort byråkratiskt fält. Forskning visar att arbetet inte alltid håller önskvärd kvalitet. Det riktas 

kritik mot att barnavårdsarbetet inte är rättssäkert, att arbetet saknar kvalitetssäkring och att 

barnavården är trög i den meningen att trots att det skett kunskapsutveckling inom området, 

präglar traditionella föreställningar hur arbetet bedrivs. (Östberg, Wåhlander och Milton 1999, 

Sundell och Karlsson, 1999, Sundell och Humlesjö 1996, Lundström och Sallnäs, 2003).  

 

Även om socialnämnden har ansvar att utreda om barn far illa behöver inte socialsekreterare 

utföra alla delar i utredandet: ”På socialsekreterares uppdrag kan yrkesgrupper med specia-

listkompetens utses att utföra kompletterande undersökningar” (Hessle, Stenström, Sundell 

och Wåhlander, 1996, s.129). ”Yrkesgrupper med specialistkompetens” kan vara läkare, psy-

kologer eller lärare som ombeds göra bedömningar av barns sociala situation. Sedan finns 

verksamheter som ägnar sig åt att utföra vissa delar av utredningsarbetet i en institutionell 

miljö. Benämningarna på dessa verksamheter varierar, men ”utredningshem”, ”akut- och ut-

redningshem”, ”akuthem” och ”utredande institutioner” är vanliga beteckningar (Kanter, 

1993). Allan Kanter är en av få som forskat inom området för utredande arbete på institution. 

Kanter förklarar att socialtjänsten främst väljer att placera familjer på utredningshem då hem-

situationen bedöms uppvisa så akuta missförhållanden att en så djupgående insats i barnen 

och föräldrarnas liv är motiverad (1993). Utredningshemmens arbete består i det flesta fall av 

att sammanställa en utredningstext om föräldrarnas förmåga och barnens situation, samt före-

slå eventuella insatser. Det kan variera vad utredningshemmen skall fokusera på i arbetet ut-

ifrån vad socialtjänsten formulerat i sina utredningsuppdrag till utredningshemmen. Ofta ingår 

i uppdraget att utredningshemmet också skall ha en stödjande funktion för de föräldrar och 

barn som är boende på utredningshemmen (Sallnäs, 1994). 
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Den totala kostnaden socialtjänsten betalar för att anlita ett akut- och utredningshem varierar 

mellan hemmen, och beror även på barnens ålder, och hur många familjemedlemmar placer-

ingen gäller. För det utredningshem jag närmare studerat, kan sägas att för den vanligaste 

sammansättningen av familjer (1 vuxen + 2 barn) uppgår kostnaden för 3 månaders vistelse 

till strax under en halv miljon kronor. 

 

Det utredningsmaterial som utredningshemmen sammanställt ingår i socialtjänstens slutliga 

barnavårdsutredning. För att i denna uppsats vara tydlig med vilken typ av utredningstext jag 

menar, kommer jag konsekvent att kalla socialtjänstens barnavårdsutredningar för ”barna-

vårdsutredningar” och utredningshemmens sammanställda material för ”utredningstexter” 

eller ”utredningar”. En skillnad mellan dessa texter är att i en barnavårdsutredning finns ett 

slutgiltigt beslut om insatser, som i de fall barnavårdsutredningen innehåller en utrednings-

text, antingen fattas i enlighet med utredningshemmens bedömning eller inte. Kanter fann i 

sin studie av utredningshem i Stockholms län att socialtjänsten i 90 % av fallen följde utred-

ningshemmens rekommendationer (Kanter 1993).  

 

Kanter (1993) har påvisat att utredningshemmen har en intressant ”mellanställning” mellan 

socialtjänsten och de familjer som bor på utredningshem, då de arbetar självständigt men ut-

ifrån ett givet uppdrag. Utredningsinstitutioner utgör ett sällan undersökt område inom den 

sociala barnavården. Jag anser att detta är märkligt, både med tanke på de höga kostnader som 

satsas på utredningshem i den sociala barnavården, och det stora inflytande utredningshem-

men tycks ha på socialtjänstens beslut. Den särskilda mellanposition som Kanter (1993) påvi-

sat hos utredningshemmen är också en faktor som ökat mitt intresse för den här typen av utre-

dande arbete – vilken påverkan har denna mellanställning på arbetet? Jag tänker därför att 

någon form av kartläggning av den här typen av verksamhet är på sin plats, och att en beskri-

vande ansats kunde vara lämplig då lite tidigare forskning finns på området.  

 

Eftersom utredningshems utredningstexter utgör resultatet av den tjänst socialtjänsten betalar 

för, och innehåller så mycket information, ser jag dessa dokument som ett viktigt underlag att 

utgå ifrån. Men att bara studera utredningstexters innehåll lämnar lite information om det 

sammanhang som utredningstexterna produceras i. Ett sätt att söka underlätta en sådan kopp-

ling kan vara att följa upp hur utredningstexterna kommit till användning hos den socialtjänst 

som beställt dom. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva ett utredningshems utredningstexter genom att studera tex-

ternas innehåll (form och struktur, uppgifter om barnen/familjerna, hur familjernas problema-

tik beskrivs och vilka insatser som föreslås) och följa upp hur texterna använts. För att begrip-

liggöra innehållet i texterna och den kompletterande bild uppföljningen ger, avser jag att sätta 

resultaten i relation till det större sammanhang (det organisatoriska fält) utredningshemmet 

befinner sig i. 

 

Specifika frågeställningar för studien: 

1. Vilken bild ges av de personer som ingår i utredningstexterna? 

2. Vilken bild ges av utredningshemmets bedömningar och förslag till insatser? 

3. Enligt föräldrarna; i vilken utsträckning har förslag till insatser genomförts, och hur uppfat-

tar föräldrarna att familjernas situation har påverkats? 

4. Vilken bild ges av utredningshemmets relation till socialtjänsten? 
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Kapitel 2. Forskningsområde och kunskapsläge 
”…hur kan man veta när barn far illa? Var och 
 en som i sin profession (…) tvingas ta ställning 

 till den provocerande frågan vet att det är 
 minerad mark vi nu ska beträda” 

(Hessle, 1996, s.158) 
 
Jag har samlat in kunskap för att tydliggöra det komplexa sammanhang som utredningshem 

verkar inom. På detta sätt hoppas jag närmare kunna fastställa vilken position utrednings-

hemmet har inom den sociala barnavården. Jag går igenom vad den aktuella forskningen på-

står att en barnavårdsutredning är, hur barnavårdsarbetet fungerar i allmänhet och vilka perso-

ner som ofta blir föremål för barnavårdsutredningar. Den forskning om utredningshem som 

jag har hittat redovisas också.  

 

Vad är en barnavårdsutredning? 

Jag inleder denna forskningsöversikt med att klargöra begreppet ”barnavårdsutredning”. 

Enligt socialtjänstlagen finns en ovillkorlig utredningsskyldighet hos socialnämnden då det 

finns tecken på att ett barn eller ungdom kan behöva socialnämndens skydd (Sundell och 

Humlesjö, 1996).  Den rationella ordningen för en utredning ser ut på följande sätt:  

1) formulerandet av frågeställningar, 2) insamling av information, 3) värdering och analys av 

den insamlade informationen, och 4) ett logiskt beslut utgående från den insamlade informa-

tionen (Sundell och Egelund, 2000).  

 

Begreppen utredning, bedömning, beslut, insatser och bistånd tenderar att missförstås eller 

sammanblandas i sammanhanget. Utredningens syfte är alltså att samla in information. De 

bedömningar som görs är de slutsatser i en utredning som baserats på insamlade uppgifter. 

Beslut är det slutgiltiga beslut som handlar om att välja en korrekt väg för handling. Insatser 

ges för att förändra klienters situation. Begreppet bistånd syftar till förändring genom insatser, 

och får inte sammanblandas med utredningsförfarandet (Sundell och Humlesjö 1996, Sundell 

och Egelund, 2000). Som jag beskrev i inledningen är det att ”samla in information” och 

”göra bedömningar” som utgör utredningshemmens huvudsakliga uppdrag i det barnavårdsut-

redande arbetet. 

 

Socialtjänstlagen (SoL) och Förvaltningslagen (FL) reglerar det barnavårdsutredande arbetet. 

Ärendehandläggningen återfinns i kap 11, SoL. I detta kapitel uppges att till kraven på utred-

ningsarbetet hör att den ska vara allsidig och opartisk, att den inte ska vara mer omfattande än 
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vad som är behövligt, att all information ska dokumenteras, att barn som fyllt 15 år själva får 

föra sin talan och yttra sig, att barn under 15 år bör höras samt att utredningen ska bedrivas 

skyndsamt (Sundell och Egelund, 2000). 

 

Brister inom barnavårdsutredande arbete 

Barnavårdsutredande arbete inom socialtjänsten är ett område som det forskas mycket inom. 

En mängd studier har gjorts under 1990 –talet. I de studier jag tagit del av visas på olika bris-

ter inom socialtjänstens arbete. 

 

Sundell och Humlesjö (1996), fann efter att ha granskat ett antal barnavårdsutredningar att 

socialsekreterarna i deras studie endast till 60 % träffat de barn som utredningen gällde. Man 

beskrev också läsbarheten i de lästa texterna som bristfällig, men att läsbarheten var påfallan-

de bättre i de utredningstexter där delegationsrätt till tjänstemannen inte förekom. I dessa fall 

(då läsbarheten var påfallande bättre) utgjorde istället texten underlag för direkt beslut i soci-

alnämnden. Sundell och Humlesjö resonerade därför kring att en eventuell minskning av de-

legationsförfarandet skulle kunna innebära en förbättrad kvalitet av barnavårdsutredningar. 

De menade dock att detta av resursskäl förmodligen inte skulle vara en gångbar lösning (Sun-

dell och Humlesjö, 1996).  

 

I en vinjettstudie fick Östberg, Wåhlander och Milton (1999) syn på att entydiga procedurer i 

det barnavårdsutredande arbetet saknades. Studien fann även en stor variation i hur socialar-

betare valt att bedöma olika situationer. Författarna drog därför slutsatsen att utifrån vilken 

kommun en klient bor i, och vilken socialsekreterare som klienten träffar,  kommer utred-

ningsarbetet bedrivas på olika sätt och bedömningarna kommer variera (Östberg, Wåhlander 

och Milton, 1999). Sundell och Karlssons (1999) forskning visade på samma oenhetlighet i 

arbetet som Östberg, Wåhlander och Milton (1999) funnit, och tolkades på samma sätt. Ett 

annat resultat som framkom i Sundell och Karlssons frågeundersökning var att en fjärdedel av 

de ärenden som avskrivits utan åtgärd (61 % av alla anmälda ärenden) återaktualiserats inom 

ett år från det att ärendet avskrivits. Sundell och Karlsson tolkade detta resultat som att social-

tjänsten gjort en missbedömning vid det tidiga tillfället. Författarna framhävde allvarligheten i 

att socialtjänsten av misstag undanlåtit att ingripa, dels för de barn som varit i behov av bi-

stånd och inte fått det, och dels för att allmänhetens intresse att anmäla sociala missförhållan-

den svalnar då socialtjänsten tvekar att ingripa (Sundell och Karlsson, 1999).  
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Andra studier har visat att utredningsarbetet brister i kvalitets och rättssäkerhetsavseende, 

exempelvis genom att beslutsalternativ styr utredningsarbetet. Man har beskrivit att socialsek-

reterare först bestämmer sig för vilken insats en familj bör få, och sedan börjar utreda barnens 

situation. Alltså används en omvänd ordning i ärendehanteringen som inte är i linje med en 

logisk utredningsprocess. (Sundell och Egelund, 2000). Denna felaktighet har enligt Sundell 

och Egeland (2000) i stor mån att göra med vilka organisatoriska förutsättningar socialtjäns-

ten ges för arbetet. Det förekommer ofta att socialtjänstens brister i arbetet med att utreda om 

barn far illa, förklaras med sådana externa tendenser. Andra exempel på externa tendenser 

som forskningen diskuterar är den samhälleliga debatten, och arbetsplatskultur (Hessle, Sten-

ström, Sundell och Wåhlander, 1996). En specifik förklaringsmodell till hur externa tendenser 

påverkar de beslut som tjänstemän fattar kan återfinnas i Jenners perspektivbeskrivningar 

(1995). Jenner menar att tjänstemän har olika perspektiv för ögonen när de fattar beslut (i tex. 

ärenden som rör barn som far illa) utifrån den organisation som man arbetar inom. Jenner 

menar att desto större ekonomiskt ansvar en organisation har, desto mer tenderar tjänsteman-

nen tänka pragmatiskt och samhällsnyttigt i arbetet. Graden av hur ekonomiskt en tjänsteman 

tänker påverkar slutligen vilket beslut denna fattar (Jenner, 1995).  

 

Vilka berörs av den sociala barnavården? 

Forskning har visat att det finns en avgränsad grupp föräldrar vars barn blir föremål för den 

sociala barnavårdens arbete. Den typ av forskning som jag har funnit berör inte endast männi-

skor på utredningshem, utan den sociala barnavården som helhet. Vilka är då de människor 

som man kan förvänta sig stöta på i en utredande verksamhet? 

 

Barn som bor med en ensamstående mamma är klart överrepresenterade i den sociala barna-

vårdens omhändertagandestatistik. Statistiken visar också att barn med föräldrar födda utom-

lands löper mycket högre risk att hamna i dygnet runt vård, än vad barn till svenskfödda för-

äldrar gör. Barnens föräldrar är ofta arbetslösa också, vilket ofta förekommer i samband med 

att föräldrarna är födda utomlands eller är ensamstående mödrar (Lundström och Sallnäs, 

2003).  

 

Utredningshem 

I en pilotstudie från 1993 sammanställde Allan Kanter information ur ett antal utredningstex-

ter ifrån olika utredningshem i Stockholms län, och han gjorde även en uppföljning av ett an-

tal ärenden. Hans resultat visar att två problem dominerade gruppen av familjer som placerats 
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på utredningshemmen, nämligen att föräldrarna hade en psykisk ohälsa eller en missbruksre-

laterad problematik. Oftast är det mödrarna som tillskrevs problematiken, bland annat pga. att 

det oftast var mammor som utreddes tillsammans med barnen. Andelen placerade barn till 

föräldrar födda utomlands var långt större på utredningshem än i befolkningen i stort. I sam-

ma studie fann Kanter att de flesta utredningshem utreder under 6-8 veckors tid. Föräldrar var 

oftast inskrivna tillsammans med barnen (nästan 70 %). Misstanken om barnens utsatthet för 

fara kunde avskrivas i 15 % av fallen. Mer än hälften av de utredda barnen skrevs ut till ett 

annat boende än innan utskrivningen (Kanter, 1993).  

 

1997 kompletterade Kanter sin pilotstudie med att studera nyskrivna utredningstexter från 

samma utredningshem. Kanter fann vissa skillnader i relation till pilotstudien, såsom att ande-

len pojkar som var inskrivna på utredningshem med risk utifrån deras eget beteende hade 

minskat. Antingen prövas andra arbetsmetoder eller så har ribban höjts för vilka pojkar som 

får skrivas in resonerar Kanter. En klar ökning hade skett vad gäller misstänkta övergrepp mot 

barn på utredningshemmen, särskilt vad gäller övergrepp av sexuell art. Därför tror Kanter att 

man sedan 1993 börjat se en möjlighet i att få misstankar klarlagda genom att utreda på insti-

tution (Kanter, 1997). 

 

1998 gör Kanter ytterligare en uppföljning av de barnavårdsutredningar som genomförts på 

utredningshemmen. Många resultat överensstämmer med den uppföljning som gjordes 1993, 

tex. kan Kanter konstatera att socialtjänsten helt eller delvis följde utredningshemmens re-

kommendationer gällande 90 % av de inskrivna fallen (Kanter, 1998, 1993). I 65 % av fallen 

följdes rekommendationerna till fullo. De rekommendationer som oftast följdes var de som 

berörde barnens boende (Kanter, 1998). I övrigt fann Kanter (1998) att socialsekreterarna såg 

att situationen var klart förbättrad för de utredda barnen i 72 % av fallen, och i de fall där situ-

ationen inte förbättrats föreligger oftast stora psykiska problem hos barnen. Individualterapi 

för barn var den insats som i minst utsträckning genomförts. Mammornas situation hade inte 

förbättrats i samma utsträckning som barnens situation. Mammans mående hade ett samband 

med hennes ekonomiska självförsörjning, mammor med egen inkomst mådde i allmänhet 

bättre. I 83 % av fallen tillgodosågs socialtjänstens förväntningar på akut och utrednings-

hemmen (Kanter 1998). 
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Sammanfattning kapitel 2. 

• Barnavårdsutredningar har kritisterats för brister i kvalitet och rättsäkerhet. Forskningen 

har visat att utredaren inte träffar barnen i särskilt hög utsträckning, att läsbarheten är då-

lig, att bedömningsgrunderna är otydliga, att barn avskrivs utan insats även om man kan 

anta att de skulle ha behövt det och att utredningsförfarandet inte följer lagstiftarens inten-

tioner. 

• De klienter som vanligen blir föremål för barnavårdsutredningar är en underprivilegierad 

grupp. Ensamstående mödrar, arbetslösa och etniska minoriteter är överrepresenterade i 

den sociala barnavården och i utredningssammanhang.  

• Psykisk ohälsa och missbruk utgör den vanligaste sociala problematiken hos de föräldrar 

som placeras på utredningshem i Stockholms län. Andelen barn till föräldrar födda utom-

lands var långt större på utredningshemmen än i befolkningen i stort. 6-8 veckor var den 

vanligaste utredningstiden på utredningshemmen. Av de barn som placerats på utred-

ningshemmen kunde 15 % avskrivas utan några insatser. Socialtjänsten följde utrednings-

hemmens bedömningar av förslag till insatser följdes i 90 % av fallen, och var i stor ut-

sträckning nöjda med utredningshemmens arbete. 
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Kapitel 3.Teoretiska perspektiv 
”På organisationskulturell nivå finns utbredda 

 konformitetsföreställningar, tex. att tjänstemän skall arbeta 
 lika, att utredningar skall göras likartade, att klienter skall  

behandlas på samma sätt, att människor skall vara 
 lika (annars är det något fel). Detta stör utredningsarbetet” 

     (Edvardsson, 2003, s.17) 
 

För att få ett grepp om vilken relation utredningshem har till sin omgivning i teoretisk me-

ning, ämnar jag ta upp vissa organisatoriska begrepp. Begreppen ”isomorfi” och ”rationalise-

rade myter” används för att förklara organisationers positioner gentemot varandra, liksom hur 

de präglas av en strävan efter legitimitet. Någon organisationsteori i sin helhet kommer jag 

inte redogöra för. Begreppen används främst för att skapa en förståelseram för sammanhanget 

som jag kan ta avstamp ifrån när jag tolkar min empiri. 

 

Samhälleliga organisationer 

Enligt organisationsteori är organisationer fundamentala inslag i samhällsstrukturen. Genom 

organisationer ges människan handlingsförmåga, en tillhörighet och ett inflytande. Organisa-

tioner är således av största sociala vikt. Myndigheter kan studeras som organisationer. Man 

utgår då ifrån att myndigheter påverkas av sin omgivning, har ett inre liv och är hierarkiskt 

uppbyggda (Ahrne och Hedström, 1999).  

 

Isomorfi 

Isomorfi är ett begrepp som förekommer inom den nyinstitutionella organisationsteorin. En-

ligt nyinstitutionell teori är samhällsstrukturen indelad i organisatoriska fält, som har olika 

kopplingar sinsemellan. Inom varje organisatoriskt fält finns också olika typer av organisatio-

ner som interagerar med varandra. Isomorfi innebär organisatorisk likriktning – nämligen att 

organisationerna inom vissa organisatoriska fält söker efterliknar varandra genom att de an-

passar sig till yttre tryck på liknande sätt. Detta är en överlevnadsmekanism, man söker inte 

överleva genom att konkurrera ut varandra, utan genom att efterlikna varandra.  

Genom att bibehålla en likriktad hållning inom organisatoriska fält legitimeras arbetet som 

bedrivs i organisationerna. Sedan 1990 – talet har man inom den nyinstitutionella organisa-

tionsteorin främst tittat på likriktning mellan organisationer som tillhör samma organisatoris-

ka fält. Då diskuteras främst tre drivkrafter bakom de organisatoriska fältens likformighet, 

tvingande isomorfism gäller tex. statliga organisationer där likriktigheten uppkommer genom 

gemensamma regler, mimetisk isomorfism uppstår när organisationerna härmar varandra på 

fältet t ex. är det populärt att söka efterlikna olika privatiseringsideal idag, och normativ iso-
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morfism som är en typ av social likriktning, vilken uppkommer tex. om det finns en likhet i  

utbildningsbakgrund och därmed en gemensamhet i idéer om vad som präglar en god organi-

sation (Ahrne och Hedström, 1999).  

 

Jag ser i den här uppsatsen utredningshem och socialtjänst som delar av samma organisatoris-

ka fält – den sociala barnavården. De har olika uppgifter och positioner på fältet och är ömse-

sidigt beroende av varandra. Socialtjänsten fungerar som köpare av utredningshems tjänster. 

Utredningshem har i sin tur en position som utgår utifrån socialtjänstens uppdrag. Utred-

ningshem behöver socialtjänstens uppdrag då de inte kan ta egna initiativ till arbete, och soci-

altjänsten delegerar utredningsuppgifter till utredningshemmet när de så behöver. Man har 

skilda utgångspunkter, men som jag förstår  det utifrån nyinstitutionell teori behöver organisa-

tioner inom samma organisatoriska fält fungera likriktat för att arbetet skall upprätthålla om-

givningens förtroende. Exempelvis är det viktigt att man delar samma föreställningar om hur 

barns situation och föräldrars förmåga bör bedömas (normativ isomorfi), i annat fall utsätter 

man sig för en risk att som organisation ifrågasättas på fältet. Upprätthålls omgivningens för-

troende för organisationen får organisationens arbete högre legitimitet. Edvardsson (2003) 

citerades i början av kapitlet. Han påstår att gemensamma föreställningar om hur arbetet inom 

den sociala barnavården skall bedrivas stör det utredande arbetet. Jag tolkar det som att Ed-

vardsson menar att likriktningen inom den sociala barnavården är negativ då man tenderar att 

koncentrera sig för mycket på att arbetet ska bedrivas likartat. Att söka legitimera verksamhe-

terna kan ur detta perspektiv sett vara negativt för utredningsarbetet. 

 

Rationaliserade myter och krav på utvärdering 

Organisationer inom isomorfa fält utsätts för få krav att genomföra kvalitetsmässiga utvärde-

ringar, menar Ahrne och Hedström (1999). Isomorfin gör att organisationen inte behöver ut-

veckla någon kunskap om sitt arbete, istället upprätthålls djupt rotade uppfattningar om vad 

som är rätt och mest effektivt för en organisation. De djupt rotade föreställningarna kallas för 

”rationaliserade myter” inom organisationsteorin. En rationaliserad myt saknar vetenskapliga 

belägg, övertygelsen baseras istället på att ”alla andra tror och praktiserar på detta sätt”(Scott, 

2003). Rationaliserade myter i sina egenskaper av gemensamma föreställningar om vad som 

är rätt och riktigt bidrar exempelvis till att organisationerna inte utsätts för krav (inifrån eller 

utifrån) om att utvärderas (Ahrne och Hedström, 1999).  

Rationaliserade myter och isomorfi kan således förklara att trots forskning som visar på pro-

blem i det sociala utredningsarbetet fortsätter den sociala barnavården att arbeta på samma 
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sätt. Lundström och Sallnäs (2003) ger exempel på att det barnavårdsutredande arbetet inte 

ser utöver den individuella utgångspunkten för arbetet, trots att forskning visar betydelsen av 

strukturella förhållanden i samhället. Det kan diskuteras om det motstånd som finns till att 

granska barnavården bygger på att det inte finns något ”riktigt” hot mot organisationens exi-

stens oavsett om det förbättrar arbetet eller inte. Barnavården är ju ständigt sysselsatt oavsett 

om man utvecklats kvalitetsmässigt. Den faktor som Ahrne och Hedström (1999) tar upp som 

den enda faktor som motiverar utvärdering i det här läget, är de enskilda organisationernas 

egna legitimitetssträvanden (särskilt i jämförelse med andra organisationer) som gör att orga-

nisationer motiveras att söka utöka sin kompetens och kunskap om sitt arbete (effektivisera). 

 

Organisationerna socialtjänst och utredningshem betraktas alltså som två organisationer som 

präglas av isomorfi. De präglas av krav på legitimitet som är förknippade med gemensamma 

föreställningar om arbetet, men har också enskilda behov av att ge det egna arbetet legitimitet. 

 

Sammanfattning kapitel 3. 

• Enligt nyinstitutionell teori kan utredningshemmens sammanhang ses på följande sätt: 

Den sociala barnavården är ett organisatoriskt fält inom vilket utredningshem och social-

tjänst förekommer. Utredningshem och socialtjänst är två skilda organisationer som ut-

ifrån arbetets förutsättningar och omgivningens förväntningar arbetar på liknande sätt.  

• Arbetet inom utredningshem och socialtjänst kan enligt nyinstitutionell teori förklaras som 

likriktat. Arbetet drivs av isomorfi för att hantera tryck från omgivningen på liknande sätt. 

Man arbetar utifrån rationaliserade myter om vad i arbetet som är mest effektivt, eftersom 

lite säkerställd kunskap finns inom området om vad som är mest effektivt i praktiken.  

• Förklaringar till att omgivningen inte ställer så höga krav på att arbetet med att bedöma 

barn som far illa skall utvärderas kan vara att den sociala barnavården är sysselsatt oavsett 

om de gör ett bra eller dåligt arbete. 
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Kapitel 4. Metod 
”Det är karaktären på forskningsfrågan  

som skall avgöra valet av metod.  
Olika frågor besvaras bäst på olika sätt” 

 (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wägnerud,  2003, s.9) 
 
Min datainsamling består av två delar, dels har ett utredningshems utredningstexter studerats, 

dels följdes ett urval av dessa utredningar upp genom strukturerade telefonintervjuer. Jag 

kommer i detta kapitel redogöra för hur jag har gått tillväga i min undersökning och varför jag 

valt dessa tillvägagångssätt. Hur min metod kan ha påverkat resultaten tas upp i kapitel 7 

(”Diskussion och sammanfattning av resultaten”) i slutet av uppsatsen. 

 

Val av material 

För min studie valdes ett akut- och utredningshem i Stockholm jag personligen har kontakt 

med genom att jag har gjort praktik på denna arbetsplats och arbetar som timvikarie där. Jag 

valde att göra en undersökning i form av textanalys av de texter som skrivits vid hemmet un-

der en 12 månaders period (som inleddes 2003). Samtliga texter skulle ha avslutats inom den-

na tidsperiod. Valet av tidsperiod gjordes för att minst ett år skulle ha passerat sedan utred-

ningarna avslutats också för att en uppföljning skulle kunna göras. I undersökningsgruppen 

ingår 18 st. utredningstexter. Undersökningsgruppens storlek har ansetts vara lämplig utifrån 

uppsatsens storlek då utredningarna innehåller ca 20 sidor var. En av utredningarna kunde 

senare inte läsas i sin helhet, varför ett bortfall måste registreras i vissa avseenden.  

 

 
Undersökningsgrupp:  18 utredningstexter 

 Textanalys utifrån frågeformulär, 1 bortfall på vissa frågor 
 

                                                                        ↓ 
 

Urval:  8 barn 
Uppföljning, strukturerade telefonintervjuer 
 

 

Ur min undersökningsgrupp valdes 8 barn till att ingå i uppföljningen. Valet baserades på om 

det i barnavårdsutredningen angivits att barnen haft ett ordnat boende (totalt 12 av barnen 

hade det), då möjligheten att hitta familjerna skulle vara så goda som möjligt. Urvalet utgör ca 

hälften av den totala undersökningsgruppen och gjordes slumpmässigt utan andra kriterier än 

boendet. ”Ordnat boende” innebär ett barnen före placeringen bott i en bostad som inte är av 

temporär art. Redan här bör det kommenteras att mina kriterier med stor sannolikhet har på-
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verkat resultatet för uppföljningen. Att utgå ifrån ”ordnat boende” medför snedhet i urvalet. 

Dessvärre var detta nödvändigt med tanke på tidsramarna för uppsatsen. 

 

Textanalys utifrån innehåll 

Det finns olika sätt att studera textmaterial på. Jag har valt att göra en textanalys i form av en 

innehållsanalys i min undersökning. En innehållsanalys förklaras vara ”en undersökning av 

innehållet i någon form av skriftlig, muntlig eller bildmässig framställning” (Esaiasson, Gill-

jam, Oscarsson och Wägnerud, 2003, s.219). Jag har använt mig av både kvantitativa och kva-

litativa grepp för insamling och analys av innehållet. För innehållsanalyser är det mest centralt 

att mäta frekvenser och utrymme i ett textmaterials innehåll. I vilken utsträckning denna in-

formation samlas in kvantitativt eller kvalitativt beror till stor del på om insamlingen kräver 

subjektiva bedömningar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wägnerud, 2003). Så istället för 

att betrakta kvantitativa eller kvalitativa datainsamlingsmetoder som polariserade, har jag valt 

att låta dessa stödja och komplettera varandra i min studie (Ohlsson och Sörensen, 2004). 

Därför har jag ur mitt textmaterial räknat förekomster med varierande grad av bedömning från 

min sida. Vissa ”hur ofta” och ”hur många” frågor har kunnat räknas ”mekaniskt” medan and-

ra frågor har krävt en bedömning från min sida.  

 

Först utformades ett frågeformulär till utredningstexterna. Denna första upplaga av frågefor-

mulär testades och reviderades. Därefter genomförde jag den datainsamling där undersök-

ningsgruppens utredningstexter lästes grundligt och utifrån mina frågor sammanställdes mate-

rialet. 

Frågorna som utformades till texterna (se bilaga nr 1) handlade både om utredningarnas form 

och struktur, liksom om texternas innehåll. För att öka möjligheten att få fram ett användbart 

material användes ett omfattande antal frågor (30 st) i frågeformuläret, och olika typer av frå-

gor ställdes (tex. skalfrågor, rangordningsfrågor, ”ja och nej” frågor, öppna frågor). De flesta 

frågor innehöll en öppen frågeställning utifrån en allmän avgränsning (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson och Wägnerud, 2003). Mitt första frågeformulär testades en vecka innan den första 

datainsamlingsdagen. Vissa av frågorna kunde avgränsas en aning efter detta tillfälle, t ex 

utformades kriterier som jag skulle komma att utgå ifrån vid besvarandet av fråga 3.4 (om 

förslagens underbyggdhet) och 3.5 (om förslagens precision). Dessutom lades den 5:e katego-

rin (om uppdraget) till efter testomgången.  
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I sin helhet lästes sedan 17 utredningstexter, och ett bortfall fick registreras på de flesta frå-

gorna för utredning nr 18. Problem uppstod nämligen i kommunikationen mellan det arkiv 

som tillhandahöll utredningstexterna och mig, därför hann jag inte få denna sista utredning 

tillhanda inom tiden för datainsamling. Bakgrundsfrågorna (frågor 1.1-1.11) och frågan gäl-

lande utredningstid (4.1.) kunde dock besvaras utifrån att utredning nr 18 tillhörde en familj 

vars andra barns barnavårdsutredning ingick i undersökningsgruppen och därmed lästs.  

 

Svaren från frågeformulären matades in i statistikprogrammet SPSS (Statistical Program för 

Social Sciences,12.0 for Windows) för att skapa överblick över materialet. Den information 

som insamlats som jag ansett bäst besvarar mitt syfte har sedan fått utgöra min resultatredo-

visning. Frågor som valts bort för redovisning, har följande nummer i frågeformuläret; 1.6 

(om vårdnadshavare), 4.3 (om läsbarhet), 4.4 (om vem för talan i utredningen), 4.5 (om käll-

hänvisningar), 4.6 (om bbic mallen följs), 4.7 (om bbic mallen fungerar), och kategori 6 kal-

lad ”övrigt” (bilaga nr 1). Jag valde bort att redovisa dessa aspekter då jag inte lyckades samla 

in dessa fakta på något tillfredsställande sätt för att besvara mitt syfte, texterna innehöll i vissa 

fall inte några sådana uppgifter som jag var intresserad av, eller så fanns det en för stor mång-

fald i texterna som blev svår att sammanfatta i mitt material. I kapitel 5 - del 1 i uppsatsen har 

jag sammanställt innehållsanalysens resultat. I resultatdelen redovisar jag de frekvenser och 

förekomster jag hittat i texternas innehåll, där förklaras även hur kategoriseringen har gjorts 

vid sammanställningen av resultaten. Därefter har jag i analysen lyft fram de viktigaste resul-

taten och tolkat dessa utifrån de principer som föreligger för innehållsanalytisk metod: ”Inne-

hållsanalysen försöker relatera kommunikationsinnehåll till historisk utveckling, mänskligt 

beteende och social organisation. Genom att sätta in innehållsanalysen i ett teoretiskt sam-

manhang illustreras dess vetenskapliga idé” (Ohlsson och Sörensen, 2004, s.125). 

 

Uppföljning med strukturerade telefonintervjuer 

Bergström och Boréus (2000) uttrycker att det finns hierarkier och maktstrukturer som man 

inte kan kommas åt endast genom att studera texter. Därför har jag ansett det viktigt att kom-

plettera min beskrivning av utredningstexterna med en annan typ av datainsamlingsmetod så 

att mina resultat ska kunna säga något ytterligare om det sammanhang de har producerats i. 

Jag ville dock inte att denna datainsamlingsmetod skulle vara alltför omfattande, då den en-

dast avsågs som ett komplement. Därmed kom jag fram till att göra en frågeundersökning via 

telefon med de personer som själva kunde uttala sig om ärendena – barnens föräldrar.  
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Uppföljningsintervjuerna genomfördes i strukturerad form utefter ett frågeformulär (se bilaga 

nr 2). Detta frågeformulär innehöll två huvudfrågor med en varsin tillhörande kompletterande 

fråga. Jag valde att ställa frågorna via telefon eftersom detta tillvägagångssätt i jämförelse 

med andra metoder för intervjuande tar ganska kort tid (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wägnerud, 2003). För att komma i kontakt med de utvalda personerna (8 barns föräldrar), 

användes de personuppgifter som sparats på utredningshemmet. I de fall som telefonnummer 

hade ändrats användes en vanlig sökning i telefonkatalogen på Internet. Under den eftermid-

dag som avsatts för att genomföra telefonintervjuerna svarade 4 barns respektive förälder, och 

vid ett nytt försök dagen därpå svarade de resterande 4 barnens respektive förälder. Eftersom 

ingen hänsyn togs till vilken av föräldrarna som tillfrågades ledde misslyckade försök på en 

förälders telefonnummer till att ett nytt försök gjordes på den andres telefonnummer. Samtliga 

tillfrågade godkände, efter att ha blivit tillfrågade av föreståndaren på utredningshemmet, att 

delta i telefonintervjun. De frågor jag ställde tog inte mer än ett par minuter att besvara, och 

det förekom inga uttalade problem gällande förståelse av frågorna.  

Jag sammanställde svaren från telefonintervjuerna i SPSS- statistikprogram för att få över-

blick av materialet. Det knappa materialet redovisades sedan i sin helhet i kapitel 5, del 2 i 

uppsatsen, och tolkningen av resultaten fick sedan komplettera den bild som textanalysen gett.  

 

Etiska överväganden 

Inför min undersökning av utredningshemmets texter fick jag ansöka om utlämnande av of-

fentlig handling med förbehåll enligt kapitel 14 § 9 sekretesslagen hos utredningshemmets 

enhetschef på socialtjänsten. Beslutet om detta medgavs med förbehåll att jag endast använder 

det studerade materialet som jag uppgivit att jag skulle göra, att uppgifter om de personer som 

förekommer i det studerade materialet inte röjs liksom att jag inte på något sätt lämnar sådan 

typ av information vidare. Vad gäller uppföljningen så fick föräldrarna själva välja att delta i 

undersökningen eller inte. Med hänvisning till det förbehåll som jag arbetat under, och forsk-

ningsetiska principer, har jag med stor noggrannhet undvikit att redovisa uppgifter som i nå-

got avseende röjer de studerade personernas identitet. Jag har även valt att inte nämna utred-

ningshemmet vid namn, eller ge någon närmare beskrivning av utredningshemmet i annan 

bemärkelse. Vidare har jag låtit utredningshemmet gå igenom de resultat som jag redovisar 

för att låta dem avgöra om någon del i mitt material identifierar några barn eller deras famil-

jer. Jag har dessutom genomfört mina datainsamlingar på plats och har förvarat det arbetsma-

terial som innehåller sekretessbelagda uppgifter på utredningshemmet. Efter att jag samlat in 

mitt material har anteckningar och svarsformulär förstörts. 
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Kapitel 5. Resultat 
”Det är du som berättar en historia med hjälp av texten, 

 det är inte texten som berättar en historia för dig”  
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wägnerud, 2003, s.239) 

 
Datainsamlingen har som metodavsnittet beskrivit, genomförts på två sätt. Utredningstexter 

har studerats utifrån ett frågeformulär, och en uppföljning av 8 barn har gjorts med strukture-

rade telefonintervjuer. Resultaten från de två datainsamlingarna presenteras i detta avsnitt, de 

rubriceras var för sig. De flesta resultat presenteras i text och med tabeller, andra styrks med 

citat ur utredningstexterna. Citaten refereras till det nummer mellan 1-18 de olika utredning-

arna numrerats med.  

 

Resultatdel 1, Textanalys 
I avsnittet Bakgrund och de stycken som berättar om utredningstexternas utredningstid och 

inkluderade familjemedlemmar förekommer inget bortfall. I de övriga delarna behöver ett 

bortfall registreras. Eftersom resultatdelen är så omfattande förekommer några sammanfatt-

ningar efterhand i den löpande texten. I slutet av resultatdel 1 sammanfattas hela det insamla-

de textmaterialet.  

Jag har med enkelhet kunnat följa utredningshemmets utredningstexter tack vare att man skri-

ver utredningstexterna utifrån en enhetlig struktur, med givna rubriker i en särskild ordnings-

följd. 

 

Allmänt om utredningstexterna 

Utredningstexternas sidantal varierar från 11 sidor till 25 sidor. De flesta utredningstexter 

uppgår till omkring 20-talet sidor. Det genomsnittliga sidantalet uppgår till ca 18,5 sidor, då 

har utredningstexten för 17 barn räknats. Texternas längd kan verka omfattande, men jag be-

dömer att det ändå inte förekommer upprepningar eller överflödig information i utrednings-

texterna. 

 

I 10 fall av 18 har den sammanlagda utredningstiden uppgått till ca 13 veckor. I inget fall är 

utredningstiden avsevärt kortare. En av utredningstexterna sticker dock ut i motsatt avseende, 

och uppgår till 22 veckor. I detta fall har utredningstiden förlängts under placeringens gång av 

särskilda omständigheter. Medelvärdet i utredningstid uppgår pga. denna avstickare till ca 14 

veckor, då har samtliga 18 utredningar ingått i beräkningen. Medianvärdet är dock ca 13 

veckor. 
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I de flesta av de 18 utredningstexterna ingår det utredda barnets båda föräldrar. 5 av barnen 

utreds endast med sin mamma då deras pappa inte bor i Sverige eller inte är i livet. 2 av bar-

nen utreds endast med sin pappa då omsorgsförmågan gällande deras mamma redan är be-

dömd av socialtjänsten, och i det fallet bor endast pappan med barnen på utredningshemmet. I 

undersökningsgruppen ingår 7 syskonpar, med andra ord utreds 14 av barnen tillsammans 

med ett av sina syskon. Det finns flera exempel på att fler syskon finns men inte utreds. An-

ledningar till att dessa syskon inte blivit föremål för utredning är att de är äldre än 18 år, är 

halvsyskon och avlägsna familjen eller att barnets placering beror på barnets eget beteende 

och inte föräldrarnas omsorgsbrister. 

 

Utredningarnas uppdrag 

I inledningen av de 17 lästa utredningstexterna kan man hitta de utredningsuppdrag som soci-

altjänsten i de ansvariga kommunerna skrivit. I 2 av utredningarna finns utredningsuppdragen 

sammanfattade, med en hänvisning till ett mer detaljerat utredningsuppdrag i en bilaga, vilket 

jag inte har haft tillgång till. De flesta uppdrag är av öppet frågande karaktär, exempelvis:  

 

”Socialtjänsten i x önskar  en utredning som belyser x behov och utveckling samt moderns 
omsorgsförmåga och samspel med barnet. De önskar i utredningen att vi samtalar med 
modern om barns utveckling, stöttar modern med fokus på föräldraskapet här och nu samt 
fokuserar kring en återanknytning av mor och barn. Vidare att stötta modern i kontakten 
med olika vårdinstanser och myndigheter. De önskar även att vi har stödsamtal med mo-
dern om ett eventuellt återvändande till hemlandet. Därutöver önskar de en barnpsykolo-
gisk utredning av x.” (Utredning nr 1) 
 

Andra utredningsuppdrag ställer mer explicita frågor, exempelvis: 
 

”Socialtjänsten i x anger följande uppdrag till utredningen: 
- Utredningshemmet bör stödja x i hans umgänge med modern.  
- Om/ När modern flyttar till utredningshemmet bör hennes omsorgsförmåga för barnen 

utredas.  
- Har moderns förmåga att vårda och sörja för sina barn?  
- Om inte, vilket stöd behöver hon?  
- Hur mår x?  
- Vilken förmåga har han att lyssna och förstå information?  
- Vilken form av stöd och hjälp är systern i behov av? 

- Psykologbedömning som visar på barnets psykiska mående.  
- Hur påverkar de traumatiska erfarenheterna från hemlandet barnet idag?”                      

(Utredning nr 8) 
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Det går att märka i utredningsuppdragen som exemplifierats ovan att socialtjänsten önskar att 

utredningshemmen inte endast skall sammanställa en utredningstext, utan att utredningshem-

met även ska ta ansvar för att stödja/ stötta personerna under utredningstiden. 

  

Enligt min bedömning besvaras frågeställningarna i de lästa utredningstexternas utrednings-

uppdrag i 15 av 17 fall. I de 2 fall där jag anser att frågeställningarna inte helt besvaras verkar 

en medvetenhet om det finnas i utredningstexterna. I den ena av de här två utredningstexterna 

har vissa frågeställningar inte kunnat besvaras till följd av att barnet inte varit boende på insti-

tutionen som planerat (Utredning nr 15). I den andra utredningstexten har en av frågeställ-

ningarna varit omöjlig att besvara. I detta fall frågas ”varför gör han som han gör” i utred-

ningsuppdraget, och utifrån den komplexa problematik som föreligger är ett detaljerat svar 

inte rimligt beskriver man i utredningstexten (Utredning nr 2). 

I en utredningstext utgör frågeställningarna rubriker i analysen och de besvaras en efter en 

som en slags sammanfattning av det utförda arbetet. Då blev det mycket tydligt hur uppdraget 

använts i utredningsarbetet. 

 

Man skulle kunna tänka sig att socialtjänsten i sin egenskap av köpare av en tjänst och upp-

dragsgivare skulle kunna ”beställa” ett förväntat resultat av utredningshemmet. Jag undersök-

te om en sådan beställning kunde skönjas i utredningsuppdragen. Jag kom fram till att i de 

flesta utredningar är det inte möjligt att i uppdraget skönja en ”beställning” av ett visst resul-

tat. Oftast är nämligen utredningsuppdraget öppet formulerat och något dolt mönster var svårt 

att peka ut i textmaterialet i detta avseende. Om särskilda förväntningar finns så förmedlas de 

på annat sätt än genom det skrivna utredningsuppdraget. 3 utredningstexter har dock fått anses 

innehålla en viss beställning i uppdraget i det avseendet att man kan skönja att socialtjänsten 

redan har en uppfattning om vilket fokus utredningshemmet skall inta när de utreder problem-

bilden. Denna ”beställning” har dock inte varit av särskilt påtaglig art. I dessa fall tenderade 

uppdragsfrågorna att riktas mer mot barnets problematik än mot föräldrarnas omsorgsförmå-

ga, vilket kanske var socialtjänstens sätt att peka ut problembäraren i familjen. Jag bedömer 

att utredningshemmets bedömningar överlag har varit självständiga utifrån hur utrednings-

uppdragen varit formulerade och hur de har motiverats. 

 

Sammanfattning 

Utredningarna är omfattande till sidantal, dvs. de innehåller i genomsnitt 18,5 sidor, men jag 

uppfattar att de innehåller nödvändig information. Utredningstiden är minst 13 v. lång och de 
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flesta barn utreds tillsammans med båda sina föräldrar. Socialtjänstens utredningsuppdrag är 

till stor del öppet formulerade. I några få fall har en viss vinkling av uppdraget kunnat skönjas 

då socialtjänsten snarare visar intresse för barnets problematik, än föräldraförmågan. Utred-

ningshemmet gör oavsett beställningar självständiga bedömningar. I alla fall förutom 2 har jag 

bedömt att frågeställningarna till fullo besvaras.  

 

Uppgifter om barnens bakgrund 

Åldersspridningen bland barnen som utreds är stor, nästan alla åldrar ifrån 0 till 17 år finns 

representerade i materialet, vilket visas i tabell 1. Störst är åldersgruppen 0 - 3 år. Det är alltså 

vanligast att utredningarna gäller små barn. Det är mycket få barn i ålder 4 - 12 år som utreds 

på utredningshemmet. 

 
Tabell 1) Barnens ålder 
 N =18 

Ålder Antal barn

0-3 7 
4-8 2 
9-12 4 
13-17 5 

Summa 18 
 

 

Undersökningsgruppen innehåller en relativt jämn fördelning mellan pojkar och flickor, när-

mare bestämt 10 pojkar och 8 flickor.  

 

Ett tydligt mönster som kan skönjas i mitt material är att de flesta barn har föräldrar med ut-

ländsk bakgrund. Av de 18 barnen har endast 4 barn föräldrar födda i Sverige. De länder som 

de flesta barns föräldrar kommer ifrån ligger i Asien. De flesta barn är dock själva födda i 

Sverige. Endast 6 av de 18 barnen i undersökningsgruppen är födda utomlands, och har ge-

nomgått en flytt från sitt hemland. Samtliga av dessa barn är födda i Asien. 

 

Det boende som familjerna haft innan placeringen på utredningshemmet har studerats.  

6 av 18 barn bodde i tillfälligt boende med sin familj. I dessa fall har familjen varit inhyst av 

släktingar eller vänner, eller har bott i jourfamilj. Det varierar vilka familjemedlemmar som 

barnen bodde med. 9 av barnen bodde med båda sina föräldrar, resterande 9 barn bodde med 

sin mamma utan sin pappa. I inget fall har papporna bott ensamma med barnen.  
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Frågan om de utredda föräldrarnas arbetsstatus har varit svår att besvara. Svaren som stått att 

finna har dock visat ett intressant mönster. En stor majoritet av barnen (15 st) har en eller två 

föräldrar som saknar sysselsättning för tillfället till följd av arbetslöshet, sjukskrivning, asyl-

processer eller avbrott under studier. Variationen i vilka arbeten de sysselsatta föräldrarna har 

är bred, men gemensamt är att samtliga sysselsatta föräldrar yrkesarbetar, och de flesta på 

heltid (det förekommer att deltid representeras i form av arbetspraktik enligt LSS). Av dessa 

föräldrar har endast ett fåtal arbeten de är utbildade till. De föräldrar som har arbeten de är 

utbildade till är födda i Sverige.  

 

Det finns 8 uppdragsgivande kommuner representerade i undersökningsgruppen. 14 av barnen 

kommer ifrån stadsdelar inom Stockholms stad och de 4 övriga är ifrån närliggande krans-

kommuner. Detta tyder på att utredningshemmet har ett brett kontaktnät. 

 

3 barn har varit föremål för utredning hos socialtjänsten vid ett fristående tillfälle, dvs. inte i 

anslutning till den anmälan som senare ledde till den för undersökningen aktuella utredningen.  

Om den nuvarande utredningen kan sägas att det i 7 av 18 fall förekommit en tidsperiod mel-

lan det att anmälan inkommit och det att socialtjänsten beslutat att placera familjen på utred-

ningshemmet. Det varierar mellan 2 månader och 2 år sedan anmälan gjorts och fram till själ-

va placeringen i dessa 7 fall. Under tiden har ibland andra insatser prövats men ärendet har ej 

betraktats som avslutat hos socialtjänsten. 

 

Sammanfattning 

Barnens åldrar varierar från spädbarnsålder upp till 17 år. De flesta barn finns inom ålders-

gruppen 0-3 år (7 av 18 barn), och fördelningen mellan könen är ganska jämn. Socialt svaga 

grupper har visats dominera undersökningsgruppen (hela 14 av 18 barns föräldrar är födda i 

utlandet och 15 av 18 barn har minst en förälder som saknar sysselsättning). Hälften av bar-

nen kommer ifrån ett hem med en ensamstående förälder (mamma). De flesta barn har inte 

varit kända hos socialtjänsten en längre tid. Det finns en stor spridning av kommuner som 

placerar barn och familjer på utredningshemmet då 8 kommuner finns representerade i under-

sökningsgruppens 18 barnavårdsutredningar. 
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Problematik som beskrivs i utredningstexterna 

Samtliga barn beskrivs befinna sig i en situation där problematiken innebär en allvarlig fara 

för deras hälsa och utveckling. Riskbedömningen (om situationen är allvarlig eller inte) fram-

träder tydligast vid formulerandet av motiv till de insatser utredningshemmet föreslår social-

tjänsten att sätta in. Jag har i de fall som det inte uttryckligen anges ”allvarlig fara” i utred-

ningstexten ändå ansett att det är vad utredaren menar. Ett tydligt och ett mindre tydligt ex-

empel anges nedan: 

 

"om x inte får denna hjälp riskerar hans funktionsnivå försämras och hans hälsa och ut-
veckling allvarligt att skadas” (Utredning nr 3)          

 
"om x inte får hjälp med föreslagna insatser finns det risk att hans funktionsnivå försämras 
och att hans möjligheter att i framtiden leva ett självständigt liv försvåras" (Utredning nr 5)                         

 

Det finns ofta flera dimensioner i den problematik som beskrivs i de undersökta utrednings-

texterna. För att söka tydliggöra hur materialet ser ut har jag dock letat efter det huvudpro-

blem som framställs som orsak till att barnen är utsatta fara. 5 kategorier har utkristalliserats. 

Vanligast är att kategorin ”Psykisk ohälsa”, som återfinns i 9 av 17 lästa fall, för samtliga 

föreligger problematiken hos en förälder eller båda och inte hos barnen. En stor variation av 

psykisk ohälsa hos föräldern/ föräldrarna förekommer, med diagnostiserade psykoser, depres-

sioner, traumarelaterad psykisk problematik eller psykisk labilitet av mindre kända  

anledningar.  

 

4 av 5 problemkategorier innehåller en typ av problematik som anses yttra sig i att föräldrarna 

brister i sin omsorg av sina barn, dvs. föräldrarna pekas ut som ”problembärarna” i familjen. 

Dock har jag döpt en av kategorierna till just ”Grundläggande omsorgsbrister” då det i denna 

kategori inte varit möjligt att finna något i texten som pekar på bakomliggande faktorer. I den 

femte problemkategorin är det barnets eget beteende som enligt texterna utsätter barnets hälsa 

och utveckling för fara. I tabell 2 ser man att de två tonåringar som har föräldrar födda i Sve-

rige har samma sorts problematik, dvs. är under utredning till följd av sitt eget beteende. Vad 

jag kan utläsa av de övriga 2 barnen i undersökningsgruppen med föräldrar födda i Sverige, är 

att de båda är mellan 0 och 3 år och de har föräldrar som brister i den grundläggande omsor-

gen (vilket innebär att det inte anges någon specifik anledning till varför föräldrarnas omsorg 

brister i detta fall).  
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”Psykisk ohälsa” hos en eller båda föräldrarna förekommer som tidigare nämnts som huvud-

sakligt problem i 9 av de 17 utredningstexterna. För samtliga dessa 9 utredningar gäller att 

föräldern eller föräldrarna är född/ födda utomlands. De flesta barn till de föräldrar som har en 

psykisk ohälsa är mellan 0 - 3 år gamla, nämligen 5 av 9 barn. 

 
Tabell 2) Beskriven huvudproblematik relaterat till barnets ålder och förälders födelseland 

N =17  
Barnens ålder: Föräldrars födelseland:  

Problemkategorier 0-3 4-8 9-12 13-17 

 

Summa Sverige Utlandet 

Psykisk ohälsa hos förälder/ar 5 1 2 1 9 - 9 

Grundläggande omsorgsbrister 2 - - - 2 2 - 

Våld i hemmiljön - 1 1 - 2 - 2 

Förälder lågbegåvad - - - 2 2 - 2 

Barnets eget beteende - - - 2 2 2 - 

Summa 7 2 3 5 17 4 13 

 

Av de 15 barn som lever i familjer där föräldrarna är problembärare, har 6 barn samtidigt sär-

skilt stora omsorgsbehov till följd av psykisk ohälsa hos barnet (såsom PTSD - posttrauma-

tiskt stressyndrom eller psykosomatisk problematik) eller andra funktionshinder av rent fy-

siskt /eller neuropsykiatrisk art. I vissa fall passar fler av dessa beskrivningar in på ett och 

samma barn. 

Det finns fler faktorer som utgör problem enligt de 17 texterna, t.ex. har 8 av barnen föräldrar 

med en bristfällig relation av varierande allvarlighetsgrad med exempel ifrån misshandel 

inom relationen till bristfällig kontakt. 

 

Sammanfattning 

Familjerna i undersökningsgruppen har enligt texterna stora sociala problem, de beskrivs alla 

vara av allvarlig art och de är föräldrarna som bär problemen i 15 av 17 fall. 6 av de 15 barn 

som har föräldrar med stora problem har själva stora problem i form av psykisk ohälsa och 

andra fysiska handikapp. Många av barnen är dessutom under 3 år vilket innebär att de har 

stora behov som behöver fyllas. Man kan således dra slutsatsen att utredningshemmet ofta får 

i uppdrag att hantera ärenden där stora behov och problem föreligger. 
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Vilka förslag till insatser lämnas i texterna? 

Det totala antalet förslag till insatser i de 17 texterna uppgår till 43 förslag. Antal förslag vari-

erar mellan 1 och 4. Fördelningen sinsemellan är relativt jämn, men vanligast är 3 förslag till 

insatser i texterna. Medelvärdet i antalet föreslagna insatser är ca 2,5. 

 
Tabell 3) Förslag till insatser i de enskilda barnavårdsutredningarna 
N =17 
Antal förslag till insatser Antal utredningar 

1 4 
2 4 
3 5 
4 4 

Summa 17 
 
 

Ofta förekommer samma eller liknande typer av förslag till insats i de olika utredningstexter-

na. En kategorisering av dessa har gjorts. En intressant faktor jag tagit fasta på är att i alla 17 

utredningstexter föreslås att barnen skall skrivas ut till ett annat boende än vad de hade innan 

placeringen. 7 olika typer av förslag till insatser som rör boendeförhållanden kan inskiljas. 

”Familjebehandling på institution” är klart ledande i antal. Detta förslag förekommer i 8 av 17 

utredningar. Vilka personer som skall innefattas i förslaget ”familjebehandling” varierar, från 

ett barn tillsammans med en av föräldrarna till en hel syskonskara med sina båda föräldrar. 

Med ”Vanligt familjehem” menar jag ett familjehem som skall skiljas från det ”kvalificerade” 

familjehem som också förekommer.  I den mån det förklaras i utredningshemmets text tycks 

man mena att ett kvalificerat familjehem är ett hem med en särskild kompetens, men det spe-

cificeras inte närmare. ”Vanligt familjehem”, ”Kvalificerat familjehem” och ”Behandling av 

barnet på institution” är de olika förslag till insatser som innebär att barnet bör placeras utan 

sina föräldrar. 

  

I tabell 4 relateras förslag om ändrade boendeförhållanden till variabler som barnets ålder och 

kön. Benägenheten att placera flickor utanför familjen är mindre än för pojkar då 3 pojkar 

föreslås placering på behandlingsinstitution och ”vanliga” familjehem. Endast en flicka före-

slås placering utanför hemmet, i hennes fall ställs kravet att hennes familjehem är kvalificerat. 

De barn där en separation barn / förälder föreslås, har barnen i samtliga fall uppnått tonåren. 

Det är vanligast att barn mellan 0-3 år föreslås familjehemsbehandling på institution. Att före-

slå avancerade familjebehandlingsinsatser är således vanligare då barnen är små. Det är alltså 
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mindre vanligt med förslag som innebär att separera yngre barn från sina föräldrar, än vad det 

är med förslag som innebär en separering av äldre barn från sina föräldrar. 

 
            Tabell 4) Typ av föreslagen insats som innebär ändrade boendeförhållanden relaterat till barnens 
                             ålder och kön           
 N=17 

Ålder Kön Föreslagen insats som innebär ändra-

de boendeförhållanden 0-3 4-8 9-12 13-17
 

Summa Flickor Pojkar

 
Familjebehandling på institution 

 
5 

 
2 

 
1 

 
- 

 
8 

 
3 

 
5 

 
Behandling av barnet på institution 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
- 

 
1 

 
Dygnetruntboende i HVB med förälder 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
Vanligt Familjehem 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

 
- 

 
2 

 
Kvalificerat familjehem  

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
Barnet flyttar till den andra föräldern 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

 
2 

 
1 

 
1 

 
Hjälp till ordnade boendeförhållanden 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
- 

 
Summa 

 
7 

 
2 

 
3 

 
5 

 
17 

 
7 

 
10 

 

Förutom de förslagen till insatser som redovisats i tabell 4 förekommer andra typer av förslag 

till insatser. Exempelvis förekommer ”Stödsamtal för samarbete mellan föräldrar” (3 barn), 

”Habiliteringsinsatser till barnet” (2 barn), ”Habiliteringsinsatser till föräldrar” (2 barn), 

”Neuropsykiatrisk utredning av barnen” (3 barn), ”Terapi till barnen” (i grupp eller enskilt, 4 

barn) ”Terapi till föräldern/föräldrarna” (3 fall), ”Lämpligare skolform” (2 barn), ”Upprättan-

de av regelbundet umgänge med förälder” (4 barn).  

 

När det finns så många olika typer av förslag i materialet har jag undersökt om man kan finna 

någon värdering mellan de olika förslagen i de enskilda texterna. Det allmänna intrycket är att 

de föreslagna insatserna värderas som lika nödvändiga för att få till stånd en positiv föränd-

ring. Ett exempel på två likställda insatser finns i en utredning där det föreslås att barnet skall 

flyttas till sin pappa, och för att flytten ska bli bra: ”behövs att ett regelbundet umgänge med 

mamman upprättas” (Utredning nr 9).  
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Det finns exempel på förslag till hjälp och stöd som inte skall mottas av barnet själv, utan 

enbart skall mottas av barnens föräldrar (9 av 43 föreslagna insatser). På detta sätt är det tänkt 

att helhetssituationen kring barnet skall bli bättre, tex. då terapi föreslås till en förälder. Men 

det finns också ett exempel på att en insats föreslås som inte är motiverad utifrån barnets be-

hov, utan bör genomföras ”för att besvara en sedan länge central fråga hos mamman” (Ut-

redning nr 2). Detta är en typ av insats som inte ges hög prioritet i utredningstexten av utreda-

ren. Det är istället kopplat till förälderns inställning. Man formulerar sig på följande sätt: ”att 

en neuropsykiatrisk utredning görs av ett neuropsykiatriskt team, om föräldrarna så önskar” 

(Utredning nr 2).   

 

När jag läste utredningstexterna bildade jag mig en uppfattning om förslagens underbyggd-

het. Jag rangordnade utifrån en 5-gradig skala hur väl jag ansåg att förslagen till insatser un-

derbyggts. För att komma fram till min rangordning har jag utgått ifrån olika kriterier i texten:  

• att problematiken är tydligt beskriven med exempel 

• att förslaget kan ses som relevant (det är relaterat till den problematik som beskrivs)  

• att förslaget kan ses som mer relevant än andra förslag till insatser  

• hur förslaget tas emot av de som är föremål för insatsen  

• om ev. expertutlåtanden tas hänsyn till i det slutgiltiga förslaget. 

• att det framkommer vilka konsekvenser en utebliven insats kan tänkas få.  

 

I 11 fall av 17 har jag svarat att förslagen har ”god” underbyggdhet (en 5:a på rangordnings-

skalan). I en utredning som fick ett sådant omdöme, beskrivs barnets situation och behov in-

gående. Skol- och familjesituationens destruktiva sidor framställs med konkreta exempel. 

Barnets kognitiva förmåga har bedömts av psykolog, och dennes utlåtandet tas hänsyn till i 

förslags redovisningen. Tänkbara konsekvenser utan den föreslagna insatsen redogjörs för och 

familjemedlemmarnas inställning till förslagen redovisas (Utredning nr 2). 

  

I 1 fall av 17 har jag bedömt att de förslagna insatserna har ”ganska låg” underbyggdhet (en 

2:a på rangordningsskalan). I den barnavårdsutredningen beskrivs inte mammans omsorgs-

förmåga särskilt ingående - kanske till följd av att pojken är 17 år gammal - ändå hänvisas till 

mammans oförmåga som det största problemet i motivering av förslagen. Pojkens inställning 

till att placeras i annat boende framkommer inte trots hans ålder. Det framstår inte heller som 

självklart att denna insats skulle vara en bättre lösning än en annan insats. Men det anges att 
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ett fortsatt boende hos modern är otänkbart, och man redogör tydligt för varför, så det under-

byggs att insatsen ligger i linje med vad som är behövligt ändå (Utredning nr 15).  

I 3 fall av 17 har jag ansett att förslagen i utredningstexterna har en underbyggdhet som ”var-

ken är god eller låg” (en 3:a på rangordningsskalan). I 1 av dessa utredningar beskrivs brister i 

föräldrarnas omsorgsförmåga tydligt, en förändringspotential påvisas vilket underbygger ett 

förslag om fortsatt hjälp. Dock saknas en förankring i huruvida detta förslag överträffar något 

annat. Ifall föräldrarna medtycker till förslaget är inte dokumenterat, vilket jag anser vara en 

stor brist då insatsen är mycket kostsam och arbetskrävande (Utredning 3). 

Om en 5:a tilldelas vid en god underbyggdhet och en 1:a tilldelas vid en låg underbyggdhet, 

är medelvärdet för underbyggdheten i förslagen ca 4,4. 
 
Tabell 5) Resultat av rangordning om förslagens underbyggdhet  
N =17 

Förslagens underbyggdhet Antal utredningstexter 

        1)  Låg 0 

        2) Ganska Låg 1 

        3) Varken Låg eller God 3 

        4) Ganska God 2 

        5) God 11 

Summa 17 

 
 

En liknande bedömning som av förslagens underbyggdhet, gjordes vad gäller förslagens pre-

cision. På samma sätt som i föregående stycken rangordnade jag utifrån en 5-gradig skala hur 

jag ansåg att förslagen preciserats. För att komma fram till min rangordning har jag utgått 

ifrån olika kriterier i texten utifrån hur utförligt insatsen planerats, och vilka typer av förslag 

som lämnats:  

• vilken typ av behandling eller terapiform som avses  

• förslag på plats för placering  

• att prisuppgift anges eller åtminstone diskuteras 

• hur ett umgänge med en förälder bör se ut  

• huruvida andra tänkbara former av planering kvarstår för socialtjänsten  

 

Vad gäller den precision som förekommer i samband med redovisning av förslag till insatser, 

varierar bedömningen i högre grad än vad gjordes i fråga om underbyggdheten av förslagen.  

 28



I 1 av de 17 lästa utredningarna bedöms förslagen ha en ”god” precisering (motsvarande en 

5:a på rangordningsskalan). I denna text beskrivs var familjens nya boendet bör förläggas, hur 

detta skall se ut och varför. Prisuppgift är inte aktuellt i detta avseende, varför det inte borde 

ingå i preciseringen. Det förklaras att den kontakt på BUP som finns skall fortsätta, och detta 

behöver inte heller preciseras. Insatsen är klar för socialtjänsten att följa och därmed har jag 

rankat denna utredning med en 5:a (Utredning nr 11). 

 

I 6 av 17 utredningar har jag ansett att ”ganska god” precisering (motsvarar en 4:a på rang-

ordningsskalan) av förslag till insatser föreligger. I en av dessa utredningstexter anges tex. 

typer av insatser som inte kommer innebära någon större efterforskning hos socialtjänsten 

prisuppgift är inte aktuell och insatserna behöver till stor del bara fortsätta. Nackdelen i den 

här utredningstexten är att det inte anges hur regelbundet umgänget med föräldrarna bör vara, 

eller hur föräldrarna skall hjälpas till bättre samarbetsformer (Utredning nr 9). 

 

5 av 17 utredningar har ansetts ha en ”låg” precisering (motsvarar en 1:a på rangordningsska-

lan) avseende förslag till insatser. I en av dessa utredningstexter motiveras min bedömning 

med att tex. ifrågasätta varför det inte framgår hur familjekonstellationen under insatsens (fa-

miljebehandling på institution) gång bör se ut. Vad gälles specifika instruktioner kring be-

handlingen saknas dessa helt. Prislapp och geografiskt anvisning saknas också, så mycket 

återstår för socialtjänsten att fundera över (Utredning nr 5). 

Medelvärdet vad gäller förslagens precision uppgår till 2,7 på en skala mellan 1 och 5. 
 
Tabell 6) Resultat av rangordning om förslagens precision 
 N =17 

Förslagens precisering Antal utredningstexter 

       1)  Låg 5 

       2) Ganska Låg 3 

      3) Varken Låg eller God 2 

       4) Ganska God 6 

       5) God 1 

Summa 17 

 

Sammanfattning 

Det totala antalet förslag på insatser i undersökningsgruppen uppgår till 43 st. En intressant 

faktor är att samtliga utredningstexter innehåller förslag som på något sätt berör barnets/ fa-
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miljens/ boendesituation framåt i tiden, tex. i samband med behandling. ”Familjebehandling 

på institution” är det mest förekomna av dessa förslag.  Jag har funnit vissa samband mellan 

insatser och barnens kön och ålder. Pojkar och äldre barn föreslås oftare till placering utanför 

familjen, medan behandlingsinsatser för familjer är vanligare för yngre barn. Jag bedömde att 

när utredningarna innehöll flera förslag till insatser, värderades de lika i texterna.  

Jag bedömde underbyggdheten av förslagen till insatser som god. Vad gäller förslagens preci-

sion blir bedömningen lägre. I texterna preciseras sällan var och hur behandlingsinsatser bör 

förekomma, och inte i någon text anges vad en viss insats kan tänkas kosta. I de fall som jag 

bedömt att en god eller ganska god precisering förekommer, föreslås insatser där en närmare 

precisering inte kan krävas, pga insatsernas karaktär. Därmed kan det vara värt att poängtera 

att antalet ”preciserade förslag” inte är så många egentligen.  

 

Sammanfattning av textmaterialets innehåll 

• Kommunernas utredningsuppdrag till utredningshemmet är redovisade i någon form i 

samtliga utredningar och är nästan alltid öppet formulerat. Beställningar kan skönjas i 2 av 

utredningsuppdragen, men självständigheten i utredningshemmets bedömningar anses 

vara god i samtliga fall. Det har varit svårt att bedöma om socialtjänsten har haft någon 

dold förväntan på de resultat utredningsarbetet skall ge på utredningshemmen. I samtliga 

fall förutom 2 har jag bedömt att frågeställningarna till fullo besvarats, vilket innebär att 

socialtjänsten bör vara relativt nöjd med utredningshemmets arbete. 

• Utredningstexterna är omfattande, de består i genomsnitt av ca 18,5 sidor. De utredda fa-

miljerna beskrivs i dessa omfattande textmassor i de flesta fall mycket ingående med en 

tydlig problembeskrivning med konkreta exempel, som leder fram till väl underbyggda 

förslag i de flesta fall. Utredningarna följer en tydlig struktur vilket också underlättar i 

problembeskrivningarna. 

• Det verkar som att utredningshemmet får hantera de familjer där en mycket allvarlig pro-

blematik föreligger. 15 av de 17 barnen har föräldrar med en problematik som innebär att 

de brister i sin omsorg till den grad att man från utredningshemmets sida bedömer att bar-

nens hälsa och utveckling allvarigt riskerar skadas. 6 av barnen till föräldrar som brister i 

sin omsorg har egen problematik som innebär att de har stora omsorgsbehov och många 

av dessa barn är under 3 år i ålder vilket också innebär särskilt stora behov av en kompe-

tent förälder.  
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• Det är många av föräldrarna som lider av en psykisk ohälsa, och samtliga av dessa föräld-

rar är födda utomlands. Att föräldrarna till stor del hör till socialt svaga grupper i samhäl-

let visas genom den höga andelen etniska minoriteter i gruppen av föräldrar, och den höga 

andelen arbetslösa föräldrar. De flesta barn har minst en förälder som saknar sysselsätt-

ning (15 barn), och av de föräldrar som har sysselsättning har de flesta föräldrar inte arbe-

te inom det område de är utbildade inom.  

• Barnen som utreds på utredningshemmet utgör inte en grupp som socialtjänsten haft kon-

takt med under en längre tid. Endast 3 av 18 barn har varit under utredning tidigare. Detta 

kanske kan förklaras av att de flesta barn är 0 - 3 år. Eller så kan detta förklaras med att 

man inom socialtjänsten väljer att satsa på en kostsam utredning på ett utredningshem för 

de familjer som man tidigare inte har haft så mycket kontakt med, och därmed inte känner 

så bra, om problematiken verkar vara allvarlig? 

• 43 förslag till insatser finns i utredningstexterna och jag har bedömt att dessa 43 insatser 

nästan alltid värderas lika högt. Av dessa 43 förslag har jag gjort en indelning i de förslag 

som berör barnens framtida boende på ett eller annat sätt. Jag har funnit vissa samband 

mellan denna typ av förslag till insatser och barnens kön och ålder. Pojkar och äldre barn 

föreslås oftare till placering utanför familjen, medan behandlingsinsatser för familjer är 

vanligare för yngre barn. Oftast förekommer förslaget ”familjebehandling på institution”, 

som föreslås i 8 av 17 fall. Det är intressant att utredningshemmen så ofta föreslår en så 

dyr insats, men det kanske kan relateras till den svåra problematik familjerna verkar ha, 

liksom barnens låga ålder. Jag bedömer att förslagen är väl underbyggda, om än inte så väl 

preciserade. 

 

Resultatdel 2, Uppföljning 
I denna del behandlas vad som hänt med de förslag till insatser som utredningshemmet läm-

nat. När hemmet lämnat ifrån sig sin text är det upp till socialtjänsten att besluta om de insat-

ser som föreslagits. Socialtjänsten kan välja att följa förslagen eller låta bli.  

Som tidigare förklarats gjordes en strukturerad telefonintervju med 8 av barnens föräldrar, för 

att fråga vilka insatser som genomförts och hur de såg på familjens situation idag. Uppfölj-

ningen görs av familjen minst 1 år (högst 2 år) efter att de skrevs ut ifrån hemmet. 

Den information jag funnit i utredningstexternas förslag till insatser antecknades inför inter-

vjuerna så att jag var beredd på att ställa frågor kring dessa insatser. Inför uppföljningen frå-

gade jag personal på utredningshemmet om vilka av personerna i undersökningsgruppen man 
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på informell väg redan hade den här typen av kunskap om. Det visade sig att av de 18 barnen 

saknades kunskap om vad som hänt 5 av barnen och deras föräldrar sedan placeringens avslut. 

Om denna informella kunskap kan sägas att inget samband finns mellan de barn man har/inte 

har/ kunskap om och urvalskriterierna för uppföljningen. Man hade/saknade/ alltså kunskap 

om barn och familjer som både hade haft ett ordnat och ett tillfälligt boende. Alla tillfrågade 

ställde upp på intervjuerna.  

 

Genomfördes insatsen/ insatserna? 

Totalt undersöks om 22 stycken förslag till insatser genomförts eller inte.  I tabell 8 anges de 

olika typer av insatser som föreslagits. Enligt de intervjuade föräldrarnas uppgift har 10 av 

utredningshemmets föreslagna insatser genomförts och 12 föreslagna insatser har inte genom-

förts. I inget fall har ingen insats genomförts. I 1 fall beskrevs att en genomförd insats inte 

fungerat, då den avbröts i ett tidigt stadium. Observera att denna insats ändå räknas som 

genomförd då ett genomförande varit ambitionen hos socialtjänsten. 2 insatser som inte ge-

nomförts har ersatts med 2 andra insatser, vilket innebär att 12 insatser genomförts egentligen. 

I detta fall ersattes förslaget ”familjebehandling i dygnet runt vård” med ”familjebehandling i 

hemmet” för 2 av barnen. I inget fall har några helt andra insatser än vad som föreslagits av 

utredningshemmet genomförts. I tabell 8 kan utläsas att förslagen ”familjebehandling i dygnet 

runt vård” och ”terapi till barnet” genomförs mest sällan. 
 
Tabell 8) Antalet genomförda och ej genomförda typer av föreslagna insatser 
    N= 22 
Kategorier av föreslagna insatser Genomförda insatser Ej genomförda insatser Summa 

Familjebehandling på institution 2 4 6 

Behandling av barnet på institution 1 - 1 

Vanligt familjehem 1 - 1 

Stödsamtal till föräldrar/ familjen 1 1 2 

Terapi till barnet - 3 3 

Terapi till förälder 2 - 2 

Lämplig skolform 1 - 1 

Habiliteringskontakt till barnet 1 - 1 

Habiliteringskontakt till förälder - 2 2 

Neuropsykiatrisk utredning 1 2 3 

Summa 10 12 22 
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Av de 8 barnen har endast 2 barn fått samtliga föreslagna insatser, och i dessa 2 fall innehöll 

barnens utredning 1 respektive 2 föreslagna insatser. Detta resultat finner jag intressant, då det 

kanske tyder på att ju fler insatser som föreslås i utredningarna, desto mindre vikt läggs på att 

genomföra samtliga förslag från socialtjänsten. Jag har inte kunnat se någon koppling mellan 

genomförda insatser och den precision i förslagna insatser jag bedömt att utredningarna har. 

Te.x. har de två utredningar där samtliga insatser genomförts rankats med en 1:a vad avser 

förslagens precisering. Jag har heller inte kunnat se något samhörighet vad gäller den beskriv-

na problematiken och tendensen att genomföra insatserna. 

 

Däremot finns en antydan till skillnad i genomförda insatser som kan vara relaterat till famil-

jernas etnicitet. I den grupp som följs upp har 10 förslag till insatser förekommit till barn med 

svenskfödda föräldrar, och av dessa har 6 insatser genomförts (60 %). I gruppen med barn 

vars föräldrar är födda utomlands, har 12 förslag till insatser förekommit och 4 genomförts 

(30%). Även om dessa procenttal baseras på mycket små tal kan ett visst mönster ändå anty-

das enligt min bedömning. 

 

Är situationen bättre / sämre / eller oförändrad? 

Enligt samtliga intervjuade föräldrar är situationen bättre för de och för det utredda barnet i 

fråga sedan tiden för utredningen. I flera fall uttrycker de att situationen är ”mycket bättre” 

trots att detta svarsalternativ inte erbjudits. Dessa resultat är väntade utifrån det faktum att 

man som förälder blir uppringda av en verksamhet som tidigare har gjort en omfattande be-

dömning av deras föräldraförmåga. Det är inte konstigt att man inte vill uppge att situationen 

är sämre, om den i något fall är det. Vad gäller 1 av de 8 barnen uppger föräldern att situatio-

nen är bättre än vad den var på utredningshemmet, men att den fortfarande kommer att kunna 

förbättras, då barnet har en trasslig skolsituation (Utredning nr 14). Tendensen att svara att 

situationen blivit bättre kanske också beror på att jag gjort ett urval som baserats på att famil-

jerna har haft ett ordnat boende. Därmed har jag sållat ut och valt bort de personer som troli-

gen har den svåraste sociala situationen. 

 

Vilken komponent har enligt föräldrarna varit viktig för att situationen blivit så? 

Jag frågade föräldrarna vad de anser varit av vikt för att situationen skall ha blivit bättre. Här 

ger föräldrarna ganska olika svar. I 4 fall av 8 framhåller föräldern aspekter som inte kan rela-
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teras till de föreslagna insatser som genomförts, man uppger då tex. faktorer som ligger utan-

för familjen, såsom dagis eller att barnet mognat. Det förekommer i dessa fyra fall också att 

föräldern uppger att komponenten ”föräldrarnas separation” varit av vikt, vilket inte heller var 

en föreslagen insats.  

 

Komponenter som angetts som föräldrarna menar bidragit till för-
ändring, men som inte varit genomförda insatser: 
• Dagis (i 2 fall) 
• Separation mellan föräldrarna (i 1 fall) 
• Barnet har mognat (i 1 fall) 

 

2 av 8 föräldrarna uppger tydligt att insatser som genomförts har varit viktiga för att situatio-

nen kan benämnas som ”bättre”. 

 

Genomförda insatser som bidragit till att situationen blivit bättre 
enligt föräldrarna: 
• Skola (i 1 fall) 
• Habiliteringsinsatser till barnet (i 1 fall) 

 

Vad gäller de 2 övriga barnen i urvalet är det mer komplicerat att jämföra om den omständig-

het föräldern anger som viktig för att situationen blivit bättre hör samman med de insatser 

familjerna mottagit. En av dessa föräldrar uppger att familjehemmets placering långt ifrån det 

egna hemmet varit den viktigaste faktorn som gjort att familjens situation blivit bättre. Famil-

jehem föreslogs som insats till barnet, men föräldern menar att om placeringen gjorts närmare 

hemmet hade insatsen ändå inte fungerat. Den geografiska placeringen har varit den viktigaste 

komponenten i det här fallet. Den andra av dessa två barns föräldrar var tydlig med att påpeka 

att situationen blivit bättre, men angav faktorer som på sikt skulle komma att bli bättre som 

viktiga omständigheter. I förbifarten uppgav denna förälder ändå att hela familjen mådde bätt-

re, men såg inget samband mellan detta och de familjebehandlingsinsatser familjen mottagit. I 

dessa två nämnda fall vill jag påstå att insatser som mottagits gett positiva resultat, men då 

föräldrarna själva inte uttalat så, har jag valt att placera dessa komponenter i en kategori för 

sig. 

 

Komponent som förälder anger har gjort situationen bättre som 
liknar en genomförd insats: 
• Familjehemmets placering (i 1 fall) 
• Familjen (i 1 fall) 
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Sammanfattning av uppföljningens resultat 

• På informell väg hade personalen redan kunskap om hur det gått för de familjer som in-

gick i undersökningsgruppen efter tiden på utredningshemmet, förutom vad gällde 5 av 

barnen och deras föräldrar. 

• Totalt fanns 22 föreslagna insatser i min urvalsgrupp, och jag efterfrågade huruvida dessa 

genomförts. Enligt de intervjuade föräldrarnas uppgift har 10 föreslagna insatser genom-

förts och 12 insatser som föreslagits har inte genomförts. Jag har inte hittat något anknyt-

ning mellan de föreslagna insatsernas genomförande och den beskrivna problematiken el-

ler förslagens precision. Däremot kan det ha haft betydelse hur många insatser som före-

slagits för att samtliga insatser skall ha genomförts. Mina resultat visar också att barnen 

som har föräldrar födda i Sverige i större utsträckning fått föreslagna insatser genomförda. 

Familjebehandling på institution och terapi till barnet är de insatser som oftast inte har 

realiserats, vilket är intressant då dessa typer av insatser också är relativt kostsamma. 

• Enligt samtliga de intervjuade föräldrarna är situationen bättre för dem och det utredda 

barnet i fråga sedan tiden för utredningen. Dessa resultat är väntade med tanke på svars-

personerna i sin egenskap av föräldrar, med ansvar för barnens sociala situation. I 4 fall av 

8 framhåller föräldern aspekter som varit viktiga för att situationen har blivit bättre, som 

inte kan relateras till de föreslagna insatserna som genomförts. 2 föräldrar uppger att en 

insats som genomförts har varit en viktig komponent för att situationen kan benämnas som 

”bättre”. Vad gäller de 2 återstående barnen i urvalet uppger föräldrarna omständigheter 

som kan ha blivit bättre till följd av genomförda insatser, men detta är inte uttalat. 
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Kapitel 6. Analys  
”Tolkning och förståelse är nödvändiga. Utan 

 dessa kan inte livssammanhang – en  
människas eller en grupps värld – förstås.”  

(Olsson och Sörensen, 2004, s.132) 
 

Min forskningsuppgift har bestått i att analysera innehållet i de aktuella texterna, liksom att 

komplettera bilden med en mindre uppföljning. Jag har systematiserat de huvudsakliga möns-

ter jag har funnit i min empiri. I forskningsfråga 4 görs en återkoppling till teoretiska ut-

gångspunkter. 

 
1. Vilken bild ges av de personer som ingår i utredningstexterna? 

 

- Små barn 

Mina resultat visar att de flesta barn som utreds på utredningshemmet är mellan 0-3 år (7 barn 

av 18). Kanters studier visade att andelen barn som är tonåringar på utredningshem minskat 

under mitten av 90-talet (1997). Kanske är mina resultat i linje med en trend att i större ut-

sträckning placera yngre barn på utredningshem? Det är värt att lägga märke till att de flesta 

barn som utreds på utredningshemmet är så små som 0-3 år. Endast 5 av 18 barn på utred-

ningshemmet är 4 - 12 år. Kanske kan det vara så att socialtjänsten anser att barn som är 0-3 

år gamla inte påverkas lika negativt av boende i institutionell miljö (tillsammans med någon 

förälder) som barn i högre åldersgrupper. Barn som är 0-3 år kan också anses svårare att utre-

da i hemmiljö än äldre barn. Detta alternativ är tänkbart med tanke på att små barn kanske har 

mindre möjligheter att ge uttryck för sin situation. 

 

- Psykiskt sjuka föräldrar 

Mitt material speglar även att en stor andel föräldrar som placerats på utredningshemmet har 

en psykisk ohälsa av sådan art att ohälsan i sig beskrivs utgöra den yttersta problematiken hos 

familjen (9 fall av 18). Endast föräldrar födda utomlands utgör denna stora grupp. En flytt 

från ett hemland kanske kan tolkas som en bidragande faktor till en psykisk problematik? An-

tingen kan problematiken ha ett samband med att själva flytten är en psykiskt belastande upp-

levelse, med vad det innebär att anlända till ett nytt samhälle. Eller så har de situationer som 

föranlett flytten inneburit svårlösta trauman. Kanske traumatiska erfarenheter i kombination 

med ett nytt samhälle ökar problematiken? De flesta barn till de föräldrar som har en psykisk 

ohälsa är mellan 0 - 3 år gamla, vilket kan tyda på att föräldrar med en psykisk ohälsa har 

mindre förmåga att möta barnens behov om barnen är små.  
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Resultaten som visar den dominerande problematiken i undersökningsgruppen skiljer sig 

markant från vad Kanter fann 1993. Vid tiden för Kanters undersökning var missbruksrelate-

rad problematik lika vanligt som psykisk problematik hos de föräldrar som utreddes på utred-

ningshemmen (Kanter 1993). Skillnaden kan vara slumpmässig, i annat fall visar möjligen 

mina resultat att sättet att betrakta och utreda missbruksproblematik förändrats sedan 10 år 

tillbaka.  

 

- Etnicitet 

En övervägande majoritet av de utredda barnens föräldrar är födda utomlands. Endast 4 av 18 

studerade barn har föräldrar födda i Sverige. Detta mönster är alltså mycket framträdande. Att 

denna grupp dominerar i utredningshemmets undersökningsgrupp är inget unikt. Att föräldrar 

är födda utomlands är traditionella mönster som framträder i den sociala barnavården. Vissa 

hävdar att detta mönster kommer sig av att utlandsfödda föräldrar granskas i högre grad än 

andra grupper i samhället genom att dessa grupper i allmänhet har svårare med försörjning 

och liknande (Lundström och Sallnäs, 2003).  

 

2. Vilken bild ges av utredningshemmets bedömningar och förslag till insatser? 

 

- Familjebehandling på institution föreslås oftast 

Av de insatser som föreslås i utredningstexterna, bedömer utredningshemmet att alla barn är i 

behov av en insats som innebär någon form av ändrade boendeförhållanden en viss tid fram-

över. Av förslag om ändrade boendeförhållanden förekommer ”familjebehandling på institu-

tion” mycket oftare än andra förslag (i 8 fall av 17 föreslås insatsen). Hur det kommer sig att 

familjebehandling på institution föreslås så ofta är intressant i och med att insatsen också är 

den dyraste och en av de mest omfattande insatserna om ändrade boendeförhållanden som 

föreslås.  

 

Kanske speglar resultatet att utredningshemmet har en viss nisch, eller repertoar, av förslag 

som man bedömer motsvarar familjers behov, och att ”familjebehandling på institution” är ett 

sådant förslag? Det kan också vara så att utredningshemmet i sin egenskap av en institutionell 

miljö identifierat familjernas positiva reaktion på den här typen av boende, och ser en potenti-

al i att fortsätta med insatser av institutionell karaktär. Eller så är insatsen enligt en djupt rotad 

föreställning (rationaliserad myt) en bra insats utifrån familjernas behov. Oavsett om man 

anser att en institutionell miljö är lämplig eller om man gör bedömningen utifrån en djupt ro-
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tad föreställning, verkar det som att samhällsekonomiska argument som skulle kunna tala mot 

insatsen inte biter på utredningshemmet. Det finns inga formella krav på att utredningshem-

met behöver ta någon ekonomisk hänsyn i sina bedömningar.  

 

Men självklart kan det också vara så enkelt att utredningshemmet identifierat en mycket svår 

problematik hos de familjer man utreder och att kostnaderna ses som motiverade. Det är inte 

otänkbart att problematiken är av särskilt komplicerad art då ärendet delegerats till ett utred-

ningshem. Den svåra problematiken löser då utredningshemmet helst med att inte separera 

barn och familj. Istället vill man lösa problemen inom familjen. Motviljan till separation kan 

spegla en hos utredningshemmet stark tilltro till föräldrar som oersättliga för sina barn, här 

kan barnens låga ålder kan naturligtvis också spela in. 

 

3. Enligt föräldrarna; i vilken utsträckning har förslag till insatser genomförts, och 

hur uppfattar föräldrarna att familjernas situation har påverkats? 

 

- Andra omständigheter än insatser har gjort situationen bättre 

2 av 8 barns föräldrar uppger i intervjun att insatser som familjen erhållit har förändrat famil-

jens situation till det bättre. Med en viss otydlighet svarar de övriga föräldrarna att andra om-

ständigheter än insatser som familjen erhållit har förbättrat situationen (4 av 6 svarar med stor 

tydlighet medan 2 av 6 anger omständigheter som kan härledas till insatser som genomförts). 

Man kan spekulera kring vilka faktorer som kan föranleda deras svar, men säkert är att an-

tingen har insatserna inte haft en önskvärd effekt eller en effekt som inte överträffat andra 

omständigheter i familjernas tillvaro, eller så vill föräldrarna hellre framställa andra omstän-

digheter än de insatser som genomförts. Exempelvis för att man vill förmedla sin egen kom-

petents som förälder, eller så vill man inte ge socialtjänsten det erkännande ett sådant svar 

skulle innebära. 

 

- Oftast genomförs inte insatserna 

Resultaten ifrån min uppföljande studie har visat att 12 av 22 insatser som utredningshemmet 

föreslagit i texterna inte genomförts av socialtjänsten, alltså har mindre än hälften av utred-

ningshemmets föreslagna insatser genomförts. De insatser som oftast inte genomförts är ”fa-

miljebehandling på institution” (genomförs inte i 4 av 6 fall) och ”terapi till barnet” (genom-

förs inte i något fall av 3). Att så liten andel insatser genomförts ger en annan bild än i Kan-
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ters studie där man i 90 % av fallen följde utredningshemmens förslag (Kanter 1993, 1998). I 

nästkommande stycke tolkas dessa resultat. 

 

4. Vilken bild ges av utredningshemmets relation till socialtjänsten? 

 

- Hur kan det tolkas att så pass stor del av insatserna inte genomförts ? 

Eftersom min uppföljande studie avgränsades till familjer med ett ordnat boende, så kan jag 

direkt avslå alternativet att familjernas oklara boendesituation utgör anledning till att insatser-

na inte genomförts. Däremot verkar det ha haft betydelse hur många insatser som föreslås i 

utredningstexterna för ett genomförande (om 1 eller 2 förslag till insatser förekom i utred-

ningstexterna genomfördes dessa, fanns fler förslag genomfördes endast 1 eller 2 av försla-

gen). Det skulle i så fall innebära att socialtjänsten anser att förslagen till insatser är för 

många i utredningshemmets texter. Mina resultat antyder att det även har betydelse vilket 

land föräldrarna kommer ifrån för att socialtjänsten skall genomföra föreslagna insatser (för-

äldrar födda i Sverige har 60 % chans att få föreslagna insatser genomförda, medan föräldrar 

födda utomlands har 30 % chans att få föreslagna insatser genomförda). Man kan fråga sig om 

dessa resultat beror på att föräldrar födda utomlands i mindre utsträckning önskar ta emot 

hjälp från den svenska myndigheten, eller om det beror på svårigheter att hitta insatser som 

passar föräldrarna då det föreligger språkliga hinder?  

 

Det kan också vara så att socialtjänsten inte delar utredningshemmets mening om vilka insat-

ser som behövs. Ett sätt att söka förklara varför delade meningar uppstår mellan två organisa-

tioner, kan vara att betrakta verksamheternas positioner på det organisatoriska fältet. Jag har 

tidigare nämnt att utredningshem kan placeras längre ifrån ”styrningen” på det organisatoriska 

fältet än socialtjänsten, eftersom socialtjänsten har ansvar för arbetet att utreda barn som far 

illa, liksom har stränga ekonomiska ramar att ta hänsyn till (Hessle, Stenström, Sundell och 

Wåhlander, 1996). Utifrån organisationernas positioner på fältet ställer rimligen de två typer-

na av organisationer olika krav på kostnadseffektivitet i bedömningarna om vilka insatser som 

behövs. Organisationen ”Utredningshem” kan föreslå alla tänkbara insatser en familj skulle 

behöva, medan socialtjänsten behöver prioritera. Ett annat tolkningsalternativ är att social-

tjänsten helt saknar resurser att genomföra de förslag som utredningshemmen föreslår. Olik-

het inför dessa ekonomiska aspekter i arbetet utgör en punkt i organisationernas samman-

koppling som inte verkar styras av normativ isomorfi. Inför omgivningen ger organisationerna 

därmed inte sken av ”en enad front” vad gäller bedömningsgrunder. Utifrån mina teoretiska 
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utgångspunkter skulle detta kunna tolkas som att organisationernas legitimitet inför omgiv-

ningen minskar när det blir tydligt att bedömningsgrunderna inte direkt kan relateras till fa-

miljernas och barnens situation, utan bygger på särskilda omständigheter i organisationernas 

förutsättningar (Ahrne och Hedström, 1999). 

 

Det kan också vara så att utredningshemmets bedömningar inte varit syftet med socialtjäns-

tens placering. Istället kanske socialtjänsten placerat familjer på utredningshemmet för att 

man mest är intresserad av den härbärgerande funktion som utredningshemmet har. Därmed 

är utredningstexten som sammanställs sekundär jämfört med vissheten om att familjerna är 

under observation. Det huvudsakliga syftet med placering av familjer på utredningshem kan 

också vara ett sätt för socialtjänsten att skjuta ifrån sig problemen för en stund. Arbetet på 

socialtjänsten bedrivs inom ett känsligt område där organisationen har små möjligheter att 

göra rättssäkra bedömningar som är garanterat av hög kvalitet (Lundström, 2000). Att placera 

familjer på utredningshem kanske medför en känsla av att man gör något i de fall man upple-

ver sig vanmäktig inför arbetet. Att fatta beslut om att familjer skall utredas på utredningsin-

stitution kan – såväl utåt som inåt i den egna organisationen – ge legitimitet för det egna arbe-

tet, för att man gjort något. Detta skulle i så fall innebära att socialtjänsten i första hand är ute 

efter att legitimera det egna arbetet, och därmed inte är så måna om att uppvisa en följsamhet 

med utredningshemmets bedömningar. Detta kan i förlängningen innebära att om utrednings-

hemmet vill att deras bedömningar skall få högre legitimitet, behöver de granska sina egna 

verksamheter och kanske analysera vilka syften socialtjänsten har med sina placeringar. 
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Kapitel 7. Diskussion av resultat och slutsatser 
”En annan viktig punkt (…) är självkritiken, dvs. 

 det är inte bara annan och tidigare forskning  
som skall utsättas för kritik och granskning – även den 

 egna undersökningen behöver behandlas på samma sätt”  
(Olsson och Sörensen, 2004, s.162) 

Fördelar och nackdelar med metoden. 

Om det sätt jag genomfört min undersökning på finns mycket att kommentera. Valet av utred-

ningshem har inneburit både fördelar och nackdelar. Till fördel har varit att jag i egenskap av 

vikarie på arbetsplatsen känner personalen och har kunnat kontakta arbetsplatsen i ett tidigt 

stadium. Det har även inneburit en god möjlighet att erbjuda arbetsplatsen ett nära samarbete i 

planering och genomförande av datainsamlingen. Till nackdel har varit att ett nära samarbete 

med personalen inneburit en outtalad förväntan på de resultat som skall komma att redovisas, 

som kan påverka mig som uttolkare av resultaten. Detta är en stor nackdel, och den ställer 

höga krav på den datainsamlingsmetod jag valt, i det avseende att de underlättar för mig att 

göra en så objektiv datainsamling och tolkning av materialet som möjligt. Ett annat avvägan-

de jag har gjort för att minska en eventuell påverkan på resultaten, är att inte omtala utred-

ningshemmet vid namn.  

 

Den textanalysmetod som jag använt i min studie, en innehållsanalys, har både fördelar och 

nackdelar. Jag har valt att inte endast ”räkna ord” utan även studera sammanhangen som or-

den beskrivs i, så mina frågor är öppna och övergripande i sin formulering. Jag gör därmed en 

mer kvalitativ form av undersökning som minskar felmarginalen för validitetsproblem i ett 

avseende. Dock ger detta mig friare tyglar att göra bedömningar av texterna, och då jag har en 

personlig relation med det utredande hemmet kan detta innebära ett reliabilitetsproblem. En 

annan nackdel som den kvalitativa innehållsanalysen medför, oavsett den personliga inbland-

ningen forskaren kan tänkas ha med sitt undersökningsobjekt, är att det är mycket svårt att 

visa på det outtalade i texter, och tolkningarna blir ganska vida på detta sätt (Bergström och 

Boréus, 2000).  

 

Det stod klart vid ett tidigt stadium att den information jag var ute efter att komplettera min 

beskrivning av utredningstexterna med behövde besvaras av de utredda barnens föräldrar. 

Detta för att socialtjänstens sekretess endast medger att information om barnavårdsutredning-

ar lämnas ut med ett medgivande från barnets förälder, detsamma gäller för möjligheten att 

intervjua barnen. Så istället för att söka upp föräldrarna för ett medgivande, och för att proce-

duren inte skulle bli för omfattande, valde jag att tillfråga föräldrarna själva. Jag valde att göra 
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strukturerade telefonintervjuer då detta är en billig, inte särskilt tidskrävande datainsamlings-

metod, med god svarsfrekvens om det förekommer ett mindre antal frågor (Esaiasson, Gill-

jam, Oscarsson och Wägnerud, 2003). Den stora nackdelen med alla typer av intervjuande, är 

de ofrånkomliga ”intervjuareffekter” som uppstår i situationen. Det finns olika sätt att söka 

hantera problemet med intervjuareffekter, men den typ av konsekvens som inte går att påver-

ka är de felaktigheter som beror på att intervjupersonerna anpassar sina svar till vad de upple-

ver att det förväntas av dom. Här påpekas att det är viktigt att så få egenskaper hos intervjua-

ren som möjligt avslöjas för att åtminstone minska förekomsten av dessa felaktigheter (Esai-

asson, Gilljam, Oscarsson och Wägnerud 2003). Detta var i min studie inte möjligt. Jag ville 

inte riskera att personerna upplevde misstänksamhet mot mig genom att inte veta något om 

mig. Jag ville tvärtom att de skulle känna en närhet oss emellan ifall det som jag skulle kom-

ma att fråga upplevdes som känsligt för föräldrarna att svara på. Därför gick jag istället emot 

praxis om undvikande av intervjuareffekter i detta avseende, och lät intervjupersonerna bli 

uppringda av föreståndaren på utredningshemmet. I ett första samtal med henne fick de fritt 

utrymme att skapa sig en bild av intervjuaren och intervjusituationen, för att känna efter om 

detta verkligen var något de ville delta i. Efter att jag ställt mina frågor lämnade jag också 

möjlighet till alla tillfrågade om de skulle vilja tillägga något, eller om de ville prata om något 

annat, för att försäkra mig om att de kände sig väl omhändertagna. Samtliga nämnda aspekter 

har säkerligen påverkat de svar som lämnats, eftersom jag inte framställdes som en ”oberoen-

de forskare”. 

 

Om slutsatser av resultaten 

Till största del har jag baserat mina resultat på de utredningstexter jag läst. Frågan som man 

ofta inom textanalys måste ställa sig är hur sann bild som texterna förmedlar. Det är riktigt att 

jag som läsare inte har någon kontroll över graden av sanning i texterna. Inte heller har jag 

någon aning om vad som under utredningstiden utspelats i sammanhanget runtomkring tex-

terna. Det är också oklart vem som kan klandras för vissa av resultaten. Jag medger att jag i 

min tolkning av resultaten om icke-genomförda insatser har varit ganska övertygad om att 

socialtjänsten skall ha varit ansvarig för att insatserna inte genomförts. Detta är visserligen 

inte helt felaktigt, men många gånger påverkas socialtjänstens arbete säkert av bedömningar 

som andra organisationer gör, såsom psykiatrin exempelvis. Dessutom är det faktum att jag 

inte känner till texternas verkliga omfattning, dvs. hela barnavårdsutredningen, något som 

också gör att mina resultat inte riktigt kan spegla en helt sann bild av verkligheten. 
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För att ge min innehållsanalys och mina intervjuresultat en vetenskaplig dignitet har jag ut-

ifrån mina resultat fört resonemang utifrån en organisationsteoretisk ansats. Det har också 

förekommit att jag jämfört mina resultat med resultat från tidigare forskning. Jag är medveten 

om att min studie är väldigt liten i sin omfattning och att jag därför bara kan dra begränsade 

slutsatser. Min ambition med studien har endast varit att beskriva utredningshemmets utred-

ningstexter, följa upp dem, och relatera resultaten till ett större sammanhang. 

 

Framtida forskning 

Om det stämmer att en minskning har förekommit vad gäller genomförandet av de insatser 

som utredningshem föreslår (Kanter 1993, 1998), vore det särskilt intressant att närmare un-

dersöka hur det kommer sig. Om det är så att detta kan visa sig vara en tendens som övergri-

pande förekommer bland utredningshem över hela landet, kan det kanske vara på sin plats att 

utvärdera om utredningshem som organisation behöver förändras eller om dess funktion i 

nuläget behövs. Utländsk forskning skulle också kunna användas i jämförande studier kring 

det nuvarande läget för utredningshem i Sverige. 
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(Av utrymmesskäl har svarsutrymmen i frågeformuläret i förkortats) 

Bilaga 1.  
Frågeformulär till textanalys 

 

1) Uppgifter om barnet 
 

1.1 Ålder ……... år 

 

1.2 Kön Flicka   (1.2.1) 

 Pojke    (1.2.2) 

 

1.3 Barnet född utomlands?    Ja     (vilket land?)  ………………………………(1.3.1) 

    Nej      (1.3.2)            

 

1.4 Föräldrar födda utomlands (om ja, i vilket land)?  

Mamma…………………………………………………….......(1.4.1) 

Pappa………………………………………………………......(1.4.2) 

1.5 Syskon,   Antal………………………………………………………………………….(1.5.1) 

 Ålder………………………………………………………………………….(1.5.2) 

Under utredning (antal)………………………………………………………(1.5.3) 

 

1.6 Vem är vårdnadshavare till barnet?  

.......................................................................................................................................................  

 

1.7 Boendeförhållanden, bor alla syskon, barn och föräldrar ihop? 

………………………………………........................................................................................... 

 

1.8 Föräldrars yrkesarbete             

Mamma……………………………………………………………………….(1.8.1) 

Pappa…………………………………………………………………………(1.8.2) 

 

1.9 Uppdragsgivande kommun 

………………………………………………………………………………………………….. 
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1.10 Har barnet varit aktuell för utredning tidigare?  Ja      (1.10.1) 

    Nej    (1.10.2) 

 

1.11 Om ”ja” vilken typ av utredning? (på utredningshem eller?) 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

2) Problematik 

 

2.1. Problematik i familjen, som beskrivs i utredningen. Använd illustrativa citat: 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

 

2.2 Bedöms problematiken vara till ”allvarlig fara för barnets hälsa och utveckling”? 

 Ja    (2.2.1.)      Nej     (2.2.2) 

Beskriv med citat ur texten: 

………………………………………………………………………………………………… 

3) Förslag 
 

3.1. Vilka förslag till insatser lämnas? (3.1.1)     Stödsamtal 

   (3.1.2)     Stödinsatser i hemmet 

   (3.1.3)     Psykiatriskt stöd 

   (3.1.4)     Familjebehandling 

   (3.1.5)     Familjehemsplacering av barnet 

   (3.1.6)     Placering av barnet på behandlingshem 

   (3.1.7)     Missbruksbehandling 

   (3.1.8)     Eget boende 

   (3.1.9)     Kontaktperson till föräldrar 

   (3.1.10)    Ingen insats 

   (3.1.11)    Annan insats: 

    (vilken)…………………………………………… 

3.2. Hur många är förslagen (antal)?  

................................................................................................................................................... 
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3.3 Hur värderas insatserna mot varandra? (Beskriv med nyckelmeningar /citat ur texten): 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3.4 Hur underbyggda är förslagen?  
5= Förslagen är ”väl underbyggda”, 1= Förslagen är ”dåligt underbyggda”. 

 

1 2 3 4 5 

 

Nyckelmeningar/ citat som motiverat min rangordning….……………………………… … … 

..………………………………………………………………………………………………… 

 

3.5 Är de förslag som lämnas preciserade?  
5 = Förslagen är ”Väl preciserade”. 1= Förslagen är ”Dåligt preciserade”  

 

1 2 3 4 5 

 

Nyckelmeningar/ citat som motiverat min rangordning:……………………………… …… … 

……………………………………………………………………………………………….… 

 

4) Om utredningen 

 

4.1 Utredningstid: ……….. veckor 

 

4.2 Sidantal: ………………st 

 

4.3 Utredningens läsbarhet 

 (4.3.1)     Lättläst 

(4.3.2)     Ganska lättläst 

(4.3.3)     Delvis lättläst 

(4.3.4)     Svårläst 

(4.3.5)     Mycket svårläst 
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4.4 Vem är för talan i utredningen, Utredare, Socialtjänst, Förälder/Föräldrar eller Barn? 

Kommentar och citat: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4.5 Hur väl redovisas källor för det som sägs i utredningen? 
5 = Källorna redovisas väl. 1= Källorna redovisas dåligt 

 

1 2 3 4 5 

Nyckelmeningar/ citat som motiverat min rangordning: 

....................................................................................................................................................... 

 

4.6 Hur väl följer utredningen BBIC-mallen?   
5= Utredningen följer mallen mycket väl. 1= Utredningen följer mallen mycket dåligt 

 

1 2 3 4 5 

 

Nyckelmeningar/ citat som motiverat min rangordning: 

………........................................................................................................................................... 

 

4.7 Hur väl fungerar BBIC-mallen för denna utredning? 
5 = Utredningsmallen fungerar mycket väl. 1 =Utredningsmallen fungerar mycket dåligt. 

 

1 2 3 4 5 

 

Nyckelmeningar/ citat som motiverat min rangordning: 

....................................................................................................................................................... 

 

5) Uppdraget 

 

5.1 Finns det en klar frågeställning i uppdraget?   Ja     (5.1.1) 

Nej   (5.1.2) 

5.2 Besvaras frågeställningen?       Ja    (5.2.1) 

              Nej  (5.2.2) 

Kommentar……………………………………………………………………………………… 
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5.3 Ligger det någon ”beställning” i uppdraget?  Ja     (5.3.1) 

    Nej  (5.3.2) 

Kommentar……………………………………………………………………………………… 

 

5.4 Hur självständig är den bedömning som görs - utifrån uppdraget? 

 

Kommentar……………………………………………………………………………………… 

 

6) Övrigt 

 

6.1 Finns det något annat i utredningen som för undersökningen är värt att notera? 
………………………………...…………………………………………………………………

……………………………...……………………………………………………………………

…………………………...……………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...… 
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(Av utrymmesskäl har svarsutrymmen i frågeformuläret i förkortats) 

Bilaga 2. 
Uppföljande frågor 

 

 

1) Hur har det gått?  

 

- blev det   1)……(i dessa fält fylldes förslag till insatser i)………?   Ja  Nej  

2)…………………….…………………………..?   Ja   Nej  

 3)…………………….…………………………..?  Ja   Nej  

 4)………………………………………………..?  Ja   Nej  

 

 

- om nej, ersattes denna insats med någon annan insats av  
socialtjänsten? 
…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………

……………………………………………..…………………….. 

 

 

2) Tycker du att situationen är bättre, sämre eller oförändrad för dig som förälder/ föräldrar 
och ditt/dina barn sedan ni flyttade ifrån utredningshemmet? 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………...…………………………………………………………………………. 

 

- vad tror du har varit en viktig komponent för att situationen 
blivit så? 

 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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