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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte är att undersöka socialsekreterares föreställningar om familjers 

socioekonomiska status (SES) och hur de påverkar bedömningen av föräldrarnas 

omsorgsförmåga i förhandsbedömningar i anmälningar om att barn far illa. Det är en 

kvalitativ studie med vinjett och semistrukturerade intervjuer som metod och de är 

genomförda med socialsekreterare på en mottagnings- eller utredningsenhet. Resultatet visar 

att socialsekreterarna har uppfattningen att en familjs SES generellt inte påverkar 

föräldrarnas omsorgsförmåga. De föreställningar socialsekreterare har om familjer med hög 

och låg SES visar sig i stor mån ha stöd i forskning. Slutsatser kan inte dras om huruvida 

dessa föreställningar påverkar bedömningen av föräldrarnas omsorgsförmåga då endast små 

tendenser till skillnader finns i bedömningarna av studiens vinjett. 

 

Nyckelord: socialsekreterare, föreställningar, förhandsbedömningar, socioekonomisk status, 

omsorgsförmåga 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine social workers’ ideas of families’ socioeconomic status 

(SES) and how these influences the assessment of parental care capacity in the 

“pre-assessments” of notifications of child maltreatment. It is a qualitative study with 

vignette and semi-structured interviews as a method and they are completed with social 

workers at units for reception or investigation. The result shows that social workers have the 

perception that a family’s SES generally does not influence the parental care capacity. The 

ideas social workers have of families’ with high and low SES show in large extent to have the 

support of research. Conclusions cannot be drawn about how these ideas influence the 

assessments of parental care capacity because only small tendencies of differences are found 

in the assessments based on the vignettes in the study. 
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1 INTRODUKTION 

Var och en som misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa bör anmäla det till 

socialtjänsten, enligt 14 kap 1c§ Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453). Det krävs ingenting mer 

än att känna oro för att ett barn far illa för att göra en anmälan. En anmälan betyder inte 

alltid att en utredning inleds utan det är upp till socialtjänsten att bedöma 

(Barnombudsmannen, 2016). Den bedömningen kallas för förhandsbedömning och 

innefattar en omedelbar skyddsbedömning och eventuellt ett anmälningsmöte. I 

förhandsbedömningen får det inte inhämtas uppgifter från andra aktörer än anmälaren och 

de anmälda (Socialstyrelsen, 2006). 

Det finns nutida internationell forskning som visar att när det gäller anmälningar till den 

sociala barnavården finns det en överrepresentation av familjer som har låg socioekonomisk 

status (SES) (Johnson-Reid, Drake, Kohl, 2009). Forskning visar även att låg SES medför 

direkta risker för att barn ska fara illa. Enligt Paxson (2002) ökar risken för att barn ska 

utsättas för försummelse, fysiska och sexuella övergrepp bland annat om föräldrarna har låg 

inkomst eller är ensamstående föräldrar. Dock finns det inte lika mycket forskning som visar 

representationen av barn från familjer med hög SES. Luthar (2003) hävdar att den ökade 

uppmärksamheten riktad mot missgynnade ungdomar har resulterat i att forskningen brister 

kring barnen från familjer med hög SES. Det framkommer att föräldrar i familjer från den 

övre medelklassen undviker att söka hjälp åt deras barn om inte problemen är fysiskt 

uppenbara. Det beror på att de vill upprätthålla en bild av att de sköter sig själva. I samma 

studie framkommer det att det förekommer högt substansmissbruk, depression och 

anpassningsproblem även bland ungdomarna från familjer i den övre medelklassen (Luthar 

& Latendresse, 2005) 

Varför barn från familjer med låg SES är överrepresenterade i den sociala barnavården råder 

det delade meningar om. Vissa forskare hävdar att överrepresentationen egentligen är 

obefogad och beror på socialarbetares fördomar (Enosh och Bayer-Topilsky, 2015; Finkelhor 

& Baron i Drake & Zuravin, 1998). Andra forskare hävdar att den ökade förekomsten beror på 

att låg SES är en faktor som ökar risken för att barn ska fara illa. De menar att fördomar hos 

socialarbetare inte är såpass förekommande att det förklarar överrepresentationen av barn 

från de familjerna (Johnson-Reid, Drake & Kohl, 2009; Drake & Zuravin, 1998). Om 

fördomar finns i den sociala barnavården kan det leda till att resurser i onödan läggs på att 

granska familjer med låg SES. Eventuella fördomar kan även göra att de barn som far illa och 

kommer från familjer med hög SES inte uppmärksammas. Detta kan leda till att deras 

situation hinner bli onödigt svår innan den uppmärksammas (Johnson-Reid, Drake & Kohl, 

2009). Då beslut om utredning ska fattas inom fjorton dagar (SoL, 2001:453) och 

information inte får hämtas från utomstående parter innebär det att det finns begränsade 

 



 

förutsättningar att fatta beslut grundade på fakta (Socialstyrelsen, 2015b). Socialsekreterare i 

en studie av Gegner (2010) menar på att det i förhandsbedömningar finns utrymme för både 

erfarenheter och uppfattningar, vilka kan påverka besluten.  

I den sociala barnavården har det längre bak i historien funnits föreställningar om klass som 

de flesta av oss nog skulle avfärda idag. Lundström & Sallnäs (2003) menar att man i 

barnavården kring det förra sekelskiftet såg brist på moral som det största problemet i 

arbetarklassfamiljerna, inte bristen på pengar och andra materiella resurser. Föreställningar 

fanns om att arbetarklassföräldrar inte kunde fostra sina barn och att deras hem var 

undermåliga och moraliskt tvivelaktiga. 

Få studier har utforskat socialarbetares attityder gentemot mindre gynnade grupper samt 

vilken påverkan sådana attityder kan ha i beslutsfattande (Enosh & Bayer-Topilsky, 2015). 

Även förhandsbedömningar är ett lågt prioriterat forskningsområde, enligt Rasmusson & 

Svensson (refererade i Gegner, 2009). När felaktiga bedömningar görs kan det leda till att fel 

familjer bedöms vara i behov av socialtjänstens insatser vilket i sin tur kan leda till att 

resurser används på fel sätt och att det orsakar onödigt lidande för familjer. Forskning visar 

att vissa familjer kan stigmatiseras på grund av felaktiga bedömningar medan andra familjer 

tenderar att glömmas bort (Johnson-Reid, Drake & Kohl, 2009). I ett längre perspektiv blir 

det ett socialt problem och förtroendet för socialt arbete undermineras, därför är det relevant 

att undersöka hur föreställningar om SES hos socialsekreterare påverkar 

förhandsbedömningar i anmälningar att barn far illa. 

1.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet är att undersöka socialsekreterares föreställningar om familjers socioekonomiska 

status i bedömningen av föräldrarnas omsorgsförmåga samt hur föreställningarna påverkar 

bedömningen i förhandsbedömningar i anmälningar om att barn far illa. 

1.  Vilka föreställningar om familjers socioekonomiska status har socialsekreterare i 

bedömningen av föräldrarnas omsorgsförmåga i förhandsbedömningar? 

2. Hur påverkar föreställningar om familjers socioekonomiska status bedömningen av 

föräldrars omsorgsförmåga i förhandsbedömningar? 

1.2 Centrala begrepp 

1.2.1 Socioekonomisk status (SES) 

I studien definieras SES på samma sätt som Bradley & Corwyn (2002) definierar begreppet i 

deras studie som handlar om just SES och barnutveckling. Även American Psychological 

 



 

Association (APA, 2016) använder den definitionen. Begreppet inkluderar familjens inkomst, 

föräldrars utbildning och sysselsättning, och båda källorna konstaterar att den här 

definitionen är den som oftast används när SES mäts. Det finns andra sätt att definiera 

begreppet; Statistiska Centralbyrån (2016) visar definitioner där det exempelvis tas hänsyn 

till rangordning mellan olika befattningar, vilket inte anses relevant för denna studie. 

1.2.2 Föräldrarnas omsorgsförmåga 

I den här studien används begreppet föräldrarnas omsorgsförmåga och refereras i stora drag 

till “omvårdnad, trygghet och en god fostran” som i 6 kap 1§ föräldrabalken (1949:381) anses 

vara vad föräldrar är skyldiga till att ge och vad barnen har rätt till. Föräldrarnas 

omsorgsförmåga är i studien det som omfattas av och kallas för föräldrarnas förmåga i 

BBIC-triangeln (Socialstyrelsen, 2016). 

1.2.3 Föreställningar 

Enligt synonymer.se (2016) är föreställningar lika med uppfattningar, tankar, idéer och 

aningar. I denna studie har vi valt att även inkludera erfarenheter och fördomar i begreppet. 

Vi väljer denna vidare definition då vi vill utforska vad socialarbetarna föreställer sig oavsett 

om det är baserat på personlig erfarenhet, vetenskap eller fördomar. 

2 BAKGRUND 

I föreliggande avsnitt kommer fakta som anses nödvändig för att förstå de grundläggande 

områdena som behandlas i vår studie att presenteras; förhandsbedömningar och 

föräldrarnas omsorgsförmåga. 

2.1 Förhandsbedömningar i Sverige 

När det inkommer en anmälan om att ett barn far illa så görs en bedömning om en utredning 

ska inledas eller inte, enligt 11 kap 1a§ andra stycket SoL (2001:453) Den bedömningen kallas 

för förhandsbedömning. En utredning inleds alltid om det framkommer att anmälan avser 

våld och övergrepp av barn eller att barnet bevittnat våld och övergrepp (Socialstyrelsen, 

2015b). 

Förhandsbedömningen får inte överskrida fjorton dagar och socialsekreteraren får inte ta 

kontakt med andra än den familjen som anmälan avser samt med anmälaren om 

förtydligande av anmälan behövs. Den information som får användas under en 

 



 

förhandsbedömning är den information som finns om familjen hos socialtjänsten sedan 

tidigare, exempelvis i personakt eller tidigare anmälan. I förhandsbedömningen innefattas en 

omedelbar skyddsbedömning och i vissa fall träffas socialsekreteraren, anmälaren och den 

anmälda familjen i ett anmälningsmöte. Syftet med mötet är att tydliggöra oron och parterna 

får tillfälle att ge sin syn på anmälan (Socialstyrelsen, 2006, 2015b). 

2.2 Föräldrarnas omsorgsförmåga 

I föräldrabalken (1941:381) står det om barnets rätt till ”omvårdnad, trygghet och en god 

fostran”. Föräldrarnas skyldigheter gentemot sina barn regleras alltså i lagen och det största 

ansvaret för barnets förhållanden ligger på föräldrarna. När ett barn och dess föräldrar 

utreds av socialtjänsten innebär det att samhället kliver in och bedömer huruvida föräldrarna 

har förmåga att tillgodose sitt barns behov (Ponnert & Rasmusson, 2015). 

Barnets behov i centrum (BBIC) är ett koncept som aktivt används av de flesta kommuner 

både för att bedöma behov av skydd, för vägledning och som stöd i handläggning, 

genomförande och uppföljning. I arbetet finns det nio grundprinciper och det finns en 

BBIC-triangel. De tre sidorna i BBIC-triangeln beskriver föräldrarnas förmåga, familj och 

miljö samt barnets utveckling, och är tillsammans faktorer som påverkar barnets 

förutsättningar för en god utveckling. BBIC innefattar även dokumentationsstöd för alla 

stegen i handläggningen av ärenden (Socialstyrelsen, 2016). 

Sidan som rör föräldrarnas förmåga innehåller fyra områden: grundläggande omsorg; 

stimulans och vägledning: känslomässig tillgänglighet  och säkerhet . Dessa fyra områden 

omfattar i sin tur olika delområden och i dessa finns risk- och skyddsfaktorer. Området 

grundläggande omsorg  innebär i korta drag att föräldrarna ska klara av att ge barnet 

omsorg, som ska vara anpassad till barnets behov under barnets hela uppväxt. I 

bedömningen av föräldrars förmåga är det viktigt att se hur de fungerar i vardagen 

tillsammans med barnet och bemötandet av barnets behov. I området stimulans och 

vägledning  lyfts vikten av att barnet ska få uppmuntran och stimulans av sina föräldrar för 

att inte drabbas av utvecklingsförseningar. Vikten av ett stabilt förhållande till föräldrarna 

och förmågan att vara tillgänglig, uppmärksam samt kärleksfull tas upp i området 

känslomässig tillgänglighet.  I det sista området säkerhet  hittas faktorer som ett fungerande 

samspel mellan de vuxna, frånvaro av allvarliga konflikter och behovet av att föräldrarna 

förmedlar normer som visar på att den enskildes integritet ska respekteras (Socialstyrelsen, 

2015a). 

 



 

3 TIDIGARE FORSKNING 

Nedan presenteras artiklar som behandlar områden som är relevanta för studiens syften och 

frågeställningar. Teman i avsnittet är ”SES & föräldrarnas omsorgsförmåga”, “påverkan av 

SES”, “faktorer som påverkar förhandsbedömningar” och “skevheter eller fakta i 

barnavården”. 

3.1 Socioekonomisk status & föräldrarnas omsorgsförmåga 

Det finns forskning som visar att låg SES hos föräldrar innebär en hög risk för misshandel av 

barn. Det resultatet fanns i en amerikansk studie av Paxson & Waldfogel (2002) som 

undersökte kopplingen mellan socioekonomiska omständigheter och misshandel av barn. 

Misshandel av barn definieras här som försummelse samt fysiska och sexuella övergrepp, och 

det förekommer särskilt av socioekonomiska omständigheter i form av låg inkomst, 

arbetsstatus samt ensamstående föräldraskap. Även i familjer med en frånvarande far men 

arbetande mödrar och familjer med arbetslösa fäder finns det en högre risk för förekomst av 

misshandel. I studien undersöktes statistik om SES, antalet fosterhemsplaceringar samt 

statistik från den sociala barnavården. 

Resultat i forskning visar även att föräldrar i mindre ekonomiskt gynnade familjer känner 

högre nivåer av stress och att stressen påverkar deras nivåer av interaktion med sina barn. 

Det framkommer att de föräldrarna mer än dubbelt så ofta har en låg nivå av interaktion och 

att den låga nivån samvarierar med ökad användning av fysiskt våld mot barnen. Det visas i 

en jamaicansk studie av Ricketts & Anderson (2008) som undersökte interaktionen mellan 

föräldrar och barn samt hur den påverkas av stress och fattigdom. Med interaktion menar de 

den tid som föräldrarna tillbringar med att prata med sina barn om känslor och intressen, på 

vilka sätt de uttrycker ömhet samt i vilken grad de utövar fritidsaktiviteter tillsammans. 

Studien baserades på data från den statliga och årliga undersökningen Jamaica Survey of 

Living Conditions som mäter levnadsstandard och tar upp områden som exempelvis hälsa, 

utbildning och socialt skydd. 

I en annan studie genomförd av Luthar & Latendresse (2005) visar resultaten på brister i 

föräldraskap även hos familjer som kommer från den övre medelklassen. Det framkommer 

att det finns en samvariation mellan föräldrarnas professionella karriär och fenomenet 

”isolering från vuxna”, vilket hänvisas till att barnen ofta blir lämnade hemma själva. 

Forskarna menar att de ungas behov av känslomässig närhet till föräldrarna blir lidande då 

”egentid” med familjen försvinner. Istället skjutsas barnen omkring mellan olika 

fritidsaktiviteter efter skoltid. Andra resultat i studien är även att föräldrarna från den övre 

 



 

medelklassen i mindre utsträckning vill söka hjälp för problem hos deras barn eller i deras 

familj om problemen inte är uppenbara trots att de är väl medvetna om när barnen har 

problem som inte bara är fysiska. Detta för att det för dem är viktigt att upprätthålla en bild 

av att de inte är i behov av hjälp. Studien är en kohortstudie med över 500 elever från årskurs 

sex till elva i USA. 

3.2 Påverkan av socioekonomisk status på barn 

En annan amerikansk studie visar att barn från mindre ekonomiskt gynnade familjer som 

anmäls till socialtjänsten för att de far illa oftare även förekommer i andra register. De 

barnen verkar vara betydligt mer utsatta för risk att fara illa jämfört med barn som anmäls 

men är mer ekonomiskt gynnade och jämfört med barn som är ekonomiskt missgynnade men 

inte anmäls. Studien är genomförd av Johnson-Reid, Drake & Kohl (2009) och ämnade att 

undersöka om överrepresentationen av de barnen i sociala barnavården beror på att barn 

från missgynnade familjer är en mer utsatt grupp eller om den beror på att socialarbetares 

bedömningar är baserade på fördomar. Studien jämför data om barns förekomst i 

barnavården med data om förekomst i ungdomsdomstolar, psykiatrisk vård och 

specialundervisning. Det finns även forskning av Pollak & Schaffer (refererade i Luthar & 

Latendresse, 2005) som visar på att barn från mer ekonomiskt gynnade familjer inte lika ofta 

uppmärksammas av exempelvis skolhälsan på grund av att personalen tvekar på att uttrycka 

sin oro för dessa elever, vilket resulterar i att de barnen i mindre utsträckning får skolvård. 

Vidare menar dock Luthar & Ansary att det finns mer likheter än skillnader mellan hur barn 

har det i familjer med låg SES och hög SES (refererade i Luthar & Latendresse, 2005). 

3.3 Faktorer som påverkar förhandsbedömningar 

Det finns resultat framställt av Gegner (2009, 2010) som visar att det spelar roll i 

beslutsfattandet av förhandsbedömningar vart anmälan kommer ifrån, innehållet i den och 

hur familjen reagerar på anmälan. Det framkommer dock att det inte bara är faktorer som 

har en direkt koppling till anmälan som påverkar beslutet utan även socialsekreterarnas egna 

livs- och arbetserfarenheter, tidigare kunskap samt deras bild av anmälaren (exempelvis 

skola eller polis) påverkar förhandsbedömningen. Resultaten som förekommit hos Gegner 

(2009) är från tre svenska kvantitativa studier som är sammanställda i en 

fördjupningsrapport och från en reflektionsgrupp och svarar exempelvis på frågeställningen 

om kommuners förhandsbedömningar skiljer sig från varandra och på vilket sätt. Den 

svenska studien av Gegner (2010) bestod av två fokusgrupper bestående av fem 

socialsekreterare och fem arbetsledare och undersökte vilka faktorer som påverkar 

förhandsbedömningar. 

Mötet med familjen är ytterligare något som framkommer som viktigt för socialsekreterarna i 

förhandsbedömningen. Det är nödvändigt för att få en helhetsbild och kallas för ”en källa för 

 



 

information och kunskap” (Gegner, 2010). Mötet kan leda till att en anmälan som ser väldigt 

allvarlig ut inte slutar i inledd utredning, det kan alltså framkomma något som ”lugnar ner” 

socialsekreteraren (Gegner, 2009). 

3.4 Skevheter eller fakta i den sociala barnavården? 

Det har utforskats vilken roll fördomar spelar i socialarbetares bedömningar av 

barnavårdsärenden i en israelisk studie av Enosh & Bayer-Topilsky (2015). De menar att 

resultaten av deras studie indikerar att socialarbetare tenderar att behandla låg SES som en 

riskfaktor i sig självt. Respondenterna i studien var 105 socialarbetare som besvarade enkäter 

utifrån vinjetter där de bedömde hur stor risk det är för barn att fara illa samt om de 

rekommenderas placering utanför hemmet eller inte. I vinjetterna varierar graden av risk, 

familjens SES och etnicitet. Experter tillfrågades vid konstruktionen av vinjetterna för att 

hitta ett objektivt mått på risk för att kunna ha något att jämföra socialsekreterarnas 

bedömning av risk med. När risken för barnet är objektivt tvetydig finner författarna att 

signifikant fler barn ur familjer med låg SES rekommenderas bli placerade utanför hemmet 

jämfört med barn ur familjer med moderat/hög SES. I fall där risken bedöms som hög av 

socialarbetaren visas barn ur familjer med låg SES ha sex gånger så hög sannolikhet för att 

rekommenderas bli placerade utanför hemmet, jämfört med barn med samma bedömda risk 

från familjer med moderat/hög SES. Författarna menar vidare att resultaten i studien 

indikerar att riskbedömningarna och rekommendationerna om placering utanför hemmet är 

klart oproportionerliga vad gäller barn med låg SES. Resultaten kan alltså enligt författarna 

inte bortförklaras med argumentet att fler familjer av låg SES uppmärksammas i 

barnavårdsärenden eftersom de redan är föremål för välfärdsstatsystemets granskning av 

andra skäl (t.ex. får ekonomiskt bistånd). Författarna menar att man skulle kunna hävda att 

låg SES objektivt är en riskfaktor för barn och att det därför är förståeligt att socialarbetarna 

bedömer låg SES vara en riskfaktor i vinjetterna. I studien framkommer dock att även när 

författarna kontrollerar för SES i vinjetterna med barn av etnisk minoritet anses dessa ha 

större risk än andra barn samt rekommenderas oftare bli placerade utanför hemmet. Detta 

tyder enligt författarna ytterligare på att fördomar finns i socialsekreterarnas beslutsfattande, 

speciellt i fall med tvetydig information. Finkelhor & Baron (refererade i Drake & Zuravin, 

1998) påstår att det är allmänt känt att det finns fördomar mot de från lägre status när det 

gäller att identifiera missförhållanden i barnavården. 

Johnson-Reid, Drake & Kohl’s (2009) studie talar dock emot att det skulle finnas en större 

mängd påverkande fördomar om fattigdom hos socialsekreterare. Studien visar att 

överrepresentationen av fattiga barn i den sociala barnavården snarare beror på att det finns 

en faktiskt ökad risk att fattiga barn ska fara illa. Dessa slutsatser stöds även av Drake & 

Zuravin (1998). 

I detta avsnitt har vi sammanfattat och analyserat forskning som bland annat visar att låg 

SES ökar risken för att barn far illa och att det råder delade meningar om huruvida 

 



 

socialarbetare har fördomar om familjer med låg SES som påverkar bedömningar. 

Utformningen av den sociala barnavården skiljer sig visserligen åt i de studerade länderna 

men vi anser att resultaten ändå i tillräcklig mån kan tillämpas på svenska förhållanden. 

Detta avsnitt hjälper oss att förstå och analysera resultaten av denna studie. 

4 TEORETISKT PERSPEKTIV: 
SOCIALA REPRESENTATIONER 

Då studien har ett abduktivt angreppssätt innebär det att teorin har använts för att upptäcka 

mönster i och ge förståelse av empirin. Under studiens gång har det skett en växelverkan 

mellan teori och empiri och därmed har inte vår valda teori använts som en mekanisk 

applicering. Detta i enlighet med Alvesson & Sköldberg (2008). Det teoretiska perspektivet 

hjälper oss att förstå den sociala kontextens påverkan på socialsekreterarnas föreställningar 

om SES. 

Teorin om sociala representationer grundades av fransmannen Serge Moscovici på sextiotalet 

och inspireras av Durkheims teori om kollektiva representationer (Chaib & Orfali, 1995). 

Teorin handlar om människors meningsskapande processer och de gemensamma 

föreställningar som präglar grupper och samhällen (Höijer, 2008). När vi människor 

interagerar och kommunicerar med andra människor formas symboliska erfarenheter om 

vardagslivet. Kollektivt bildar vi föreställningar, som benämns som “sociala representationer” 

om verkligheten som hjälper oss att förstå och förhålla oss till världen vi lever i. Dessa 

representationer är historiskt betingade och utvecklas i samspel med andra människor till en 

slags vardagskunskap, som här kallas “common sense” (Chaib & Orfali, 1995). 

Sociala representationer är komplexa, holistiska och behöver inte hänga samman logiskt. 

Tvärtom kan de vara motsägelsefulla och fragmentariska. Ofta är vi inte medvetna om att vi 

har dem. De sociala representationerna rymmer värderingar, attityder och känslor. Språket 

har en avgörande roll när det gäller förmedlingen av sociala representationer. De uttrycks 

genom språket och gör att vi kan kommunicera med varandra (Höijer, 2008). Även 

massmedia har en stor roll när det gäller förmedlingen av sociala representationer. Medierna 

gör att de blir till opinioner, attityder och stereotyper. Människors sociala tänkande påverkas, 

sociala representationer förstärks och sprids och förankras hos allmänheten (Chaib & Orfali, 

1995). 

När vi möts av ny information klassificerar vi den utifrån de kollektiva erfarenheter vi redan 

har tillägnat oss. De sociala representationerna hjälper oss att förstå och värdera det vi står 

inför och det är de som avgör om vi vill ta till oss informationen eller inte. De sociala 

 



 

representationerna är autonoma psykiska fenomen, med det menas att beteenden inte kan 

relateras till specifika eller observerbara orsaker (Chaib & Orfali, 1995). 

Objektifiering och förankring är två grundläggande begrepp inom teorin om sociala 

representationer. Dessa två begrepp hjälper oss att förstå hur sociala representationer skapas 

och kommuniceras. Begreppen hjälper människan att omvandla det som först bara är en 

sinnesupplevelse till något som existerar i människans verklighet (Chaib & Orfali, 1995). 

När vi ska förankra en ny sinnesupplevelse sker en process där vi försöker placera in den nya 

informationen i ett sammanhang vi redan känner till. I detta sammanhang försöker vi tolka 

och jämföra sinnesupplevelsen med vad vi redan vet. Genom förankring klassificerar och 

namnger vi något för att få det att verka mer familjärt och mindre skrämmande. På så sätt 

förankras den nya sinnesupplevelsen och ingår efterhand i ett samhälles kollektiva 

referensramar.  Genom objektifiering blir en abstrakt sinnesupplevelse till något nästan 

konkret. Vi överför det som först bara finns i sinnet till något påtagligt, som fysiskt existerar 

och som vi kan psykiskt kontrollera Moscovici (2000). 

Moscovici (2008) menar att fördomar baserade på social klass eller etnicitet inte är isolerade 

fenomen. Med det menar han att fördomarna är grundade i system av språkligt resonerade 

och underbyggda argument om människors sociala och biologiska natur. Dessa system 

bearbetas hela tiden och fördomarna överförs mellan generationer. Moscovici (2008) menar 

att fördomar kan ses som exempel på sociala representationer, att de är sammansatta 

dynamiska processer och inte enkla reproduktioner av attityder som kommer från yttre 

stimuli. Chaib (1996) menar att sociala representationer gör att vi kan ha stereotypa bilder av 

vissa grupper, även om vi aldrig ens träffat några individer ur grupperna. 

Moscovici (2000) liknar sociala representationer vid talesättet “ingen rök utan eld”. Med det 

menar han att vi, när vi hör eller ser något, instinktivt, antar att det finns en orsak och en 

verkan, att det åtminstone finns någon grad av sanning bakom det. Detta sker på grund av 

behovet att förstå alla signaler i vår sociala miljö. Moscovici (2000) visar på ett exempel i de 

tyskar som under förintelsen såg judar bli skickade till koncentrationsläger. Tyskarna trodde 

inte att judarna var oskyldiga, för att fängslas måste de ju ha gjort något fel. Då det var 

svårare att förstå att de kunde behandlas illa trots att de var oskyldiga tillskrevs de istället 

skuld, som kunde rättfärdiga behandlandet av dem. Moscovici (2000) kallar detta för en 

snedvridning av orsakssamband. 

5 METOD 

Syftet att undersöka socialsekreterares föreställningar om SES och hur den påverkar 

bedömningen av föräldrarnas omsorgsförmåga i förhandsbedömningar har en kvalitativ 

ansats. Som forskningsmetod har semistrukturerade intervjuer med vinjett valts. Enligt 

 



 

Barter & Renolds (1999) är vinjetter till hjälp för att låta intervjupersonerna beskriva sitt 

beteende i särskilda kontexter. Studien kan sägas ha ett abduktivt angreppssätt då det under 

forskningsprocessen skett en växelverkan mellan induktion och deduktion (Svensson, 2011). 

5.1 Litteratursökning 

Sökningar har gjorts i databaserna Discovery, Google Scholar och Social Services Abstract. De 

sökord som har använts är exempelvis bias child protection, sociala problem rika familjer, 

förhandsbedömningar, parenting skills, parenting socioeconomic status, socioeconomic 

status+child maltreatment, barnavårdsutredningar, attitudes social work*  och vignette* 

assess*. 

Den sökningen som gav mest träffar (149 st) var “barnavårdsutredningar 

förhandsbedömningar”  på Google Scholar. På Discovery gav “parenting skills affluence”  noll 

träffar. Sökorden “Bias child protection”  och “vignette* assess* social work”  gav över 300 

träffar. I databasen Social Services Abstract söktes exempelvis “biases in decision making” 

och gav 105 träffar. 

I många av sökningarna hittades ett antal titlar som ansågs ha relevans för studien och 

abstract lästes. Sökord som gav relevanta träffar var barnavårdsutredningar 

förhandsbedömningar, socioeconomic status+childmaltreatment  och biases in decision 

making.  Till en början lästes ett större antal artiklar som ansågs relevanta och därifrån valdes 

de sju artiklar som kom närmast det område vår studie behandlar. Mycket av studiens 

litteratur kommer från referenslistor i studier/artiklar som innehåller delar som är av 

intresse för vår studie. Ytterligare har handböcker och rapporter från Socialstyrelsen samt 

olika FoU-rapporter varit till nytta. Den litteratur som användes i studien tog upp frågor som 

föräldraförmåga, problematik i familjer av olika SES, vad som påverkar 

förhandsbedömningar samt diskuterade förekomsten av fördomar i bedömningarna. 

5.2 Urval & genomförande av intervjuer 

Till studien önskades sex intervjupersoner och kriterierna i urvalet av dessa var att de skulle 

arbeta som socialsekreterare och att förhandsbedömningar skulle vara en av deras 

arbetsuppgifter. Vi tog via e-post kontakt med enhetschefer/teamledare inom socialtjänstens 

individ- och familjeomsorg i sju kommuner i Mellansverige. E-postadresserna hittades på 

kommunens hemsida. I e-postmeddelandena till cheferna/teamledarna bifogades ett 

missivbrev där syftet och de forskningsetiska principerna togs upp, antalet intervjupersoner 

vi sökte samt förslag på datum för intervjuer. Chefer/teamledare svarade på 

e-postmeddelandet med sina medarbetares kontaktuppgifter eller vidarebefordrade 

meddelandet till medarbetarna. Alla kontaktade arbetar som socialsekreterare på en 

mottagnings- eller utredningsenhet för barn och unga inom socialtjänsten. Intervjuer 

 



 

genomfördes med sex socialsekreterare från tre av de sju kontaktade kommunerna. De som 

inte deltog hade inte möjligheten på grund av underbemanning eller svarade när vi redan 

genomfört intervjuerna. Tillvägagångssättet för att få intervjupersoner kallas för 

“ändamålsenligt urval” (purposive sampling) vilket innebär att vi sökt personer med vissa 

kriterier (Palys, 2008). Våra kriterier var att intervjupersonerna alltså skulle vara 

socialsekreterare som arbetar med förhandsbedömningar. Urvalet av våra intervjupersoner 

kan även sägas ha varit en typ av “bekvämlighetsurval” då vi valt att kontakta socialtjänster 

som ligger i kommuner nära vår studieort. Ett “bekvämlighetsurval” består av de personer 

som för tillfället finns tillgängliga (Bryman, 2008). 

Inför intervjutillfällena genomfördes en pilotintervju. Enligt Bryman (2008) är 

pilotintervjuer bra att genomföra för att se om intervjufrågorna fungerar som väntat och för 

att bli bekant med metoden. En ytterligare anledning till vår pilotintervju var för att se 

ungefär hur lång tid intervjuerna skulle kunna ta så att vi inte överskred den tiden vi bett våra 

intervjupersoner avvara. Det enda som redigerades efter pilotintervjun var en fråga angående 

föreställningar om föräldrarnas omsorgsförmåga, som behövde förtydligas för att den skulle 

kunna tolkas på önskat sätt. Pilotintervjun genomfördes med en bekant som tidigare arbetat 

på en mottagningsenhet och därmed kunde hon bedöma hur verklighetstrogen studiens 

vinjett var. 

Uppsatsförfattarna genomförde intervjuerna tillsammans på intervjupersonernas 

arbetsplats. De fick först frågan om de samtyckte till att delta samt om det var okej att 

intervjun spelades in. De etiska forskningsprinciperna beskrevs kortfattat innan intervjun 

började. Innan de fick sin version av vinjetten ställdes några bakgrundsfrågor om deras 

utbildning och arbetsuppgifter. Intervjupersonerna fick läsa vinjetten, svara på frågor 

tillhörande denna och sedan på frågor om föreställningar om SES och omsorgsförmåga. Två 

av intervjupersonerna önskade få läsa studien när den är klar och vi kommer därför att sända 

den till dem efter att den färdigställts. 

5.2.1 Intervjuguide & vinjett 

Studiens undersökningsinstrument bestod av en vinjett i två olika versioner och en 

semistrukturerad intervjuguide (se bilagor). Tre intervjupersoner fick ta del av ett fall med 

låg SES och de tre andra av ett fall med hög SES. Vid konstruktionen av både intervjuguide 

och vinjett var information från bakgrund samt tidigare forskning vägledande och vi utgick 

från studiens syfte och frågeställningar. 

Studien undersöker föreställningar om SES och enligt Kullberg & Brunnberg (2007) sätter 

vinjettmetoden frågan i ett sammanhang och möjliggör att få kunskap om just professionellas 

föreställningar. Fallet i vinjetten konstruerades utifrån egen fantasi och kunskap om 

anmälningar om barn som far illa. Fallet var en anmälan till socialtjänsten och 

intervjupersonen fick därefter svara på frågor om bedömningen av föräldrarnas 

omsorgsförmåga i anmälan. Vi ansåg det viktigt att anmälan i vinjetten inte skulle handla om 

att barn bevittnar våld vilket innebär att utredning alltid inleds (Socialstyrelsen, 2015b) eller 

 



 

att anmälan skulle handla om brist på kläder då vi antar att det lätt kopplas till sämre 

ekonomi. Anmälan handlade i om subjektiva upplevelser av påvisad omsorgsbrist. Fallet i 

beskrivningen var kort och lätt att förstå, verklighetstrogen och innehöll “koder” som ansågs 

relevanta för vår studie, så beskrivs även hur innehållet i en vinjett bör vara av Kullberg & 

Brunnberg (2007). 

I intervjuguiden formulerades först bakgrundsfrågorna. De följdes av frågor tillhörande 

vinjetten där BBIC:s områden i sidan om föräldrarnas förmåga fanns med. Detta för att göra 

det möjligt att jämföra svaren gällande föräldrarnas omsorgsförmåga. Intervjuguiden 

innehöll även frågor om föreställningar om SES. I de frågorna användes de socioekonomiska 

faktorerna som används i fallet i vinjetten. De med vinjetten för låg SES fick frågor även om 

hög SES, och tvärtom. I intervjuguiden skrevs även förslag på eventuella följdfrågor trots att 

vi var beredda på att ställa ytterligare sådana i intervjun. 

5.3 Databearbetning & analysmetod 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) börjar analysen redan i intervjun. Detta när intervjuaren 

exempelvis “sänder tillbaka” (s.212) ett svar till intervjupersonen så denne får möjlighet att 

förklara sig ytterligare eller korrigera intervjuarens tolkning av svaret. Vår analys kan sägas 

ha börjat redan under intervjuerna då det ställdes följdfrågor. Efter genomförda intervjuer 

transkriberades de och det resulterade i 33 sidor material. Innehållet skrevs ut, lästes igenom 

för att få en helhetsbild och vissa yttranden och meningssammanhang som ansågs relevanta 

för våra frågeställningar valdes ut. Dessa s.k. meningsbärande enheter diskuterades sedan 

samt strukturerades och formulerades som olika teman. Det kallas “kvalitativ 

innehållsanalys” och enligt Bryman (2008) är det vanligt förekommande när det gäller 

kvalitativ forskning. De ursprungliga temana var: föreställningar/föräldrars förmåga, 

påverkan på bedömningen  och utifrån vinjetten . De redigerades och rubrikerna i vår 

resultatpresentation och analys blev sedan: föreställningar om familjers SES och föräldrars 

omsorgsförmåga, bedömningen av föräldrars omsorgsförmåga samt socialsekreterarnas 

sociala representationer.  De rubrikerna gör det enkelt för oss att strukturera upp resultat 

och analys på ett tydligt sätt för läsarna. Studiens resultat analyserades vidare med hjälp av 

Tidigare forskning samt teorin. 

5.4 Validitet & reliabilitet 

Enligt Bryman (2008) och Kvale & Brinkmann (2009) handlar validitet om huruvida 

metoden i studien undersöker det man säger sig undersöka. I studien finns det ett syfte och 

tydliga tillhörande frågeställningar och därefter har det presenterats forskning, teori samt 

intervjuresultat för att försöka besvara dessa. Intervjuguidens frågor formulerades med 

utgångspunkt i syftet och frågeställningar och det gjordes även en pilotintervju för att testa 

om intervjuguiden var begriplig. Barter & Renolds (1999) menar att vinjetter används för att 

 



 

komma åt föreställningar i en specifik situation och ger en möjlighet att undersöka olika 

tolkningar av en “enhetlig situation”. Alla avsnitt i studien har en koppling till 

frågeställningarna vilket skapar en genomgående logisk röd tråd. De nämnda åtgärderna 

anser vi har förbättrat studiens validitet. 

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning en studie kan upprepas; alltså reproduceras av 

andra forskare vid andra tillfällen (Kvale & Brinkmann, 2009 och Bryman, 2008). 

Vinjetterna och intervjuguiden bifogas med studien vilket kan anses höja reliabiliteten då 

andra forskare kan ta del av våra instrument. De är tydligt beskrivna i metodavsnittet och 

andra forskare har möjlighet att använda liknande instrument om de vill göra om studien. 

Dock så ställdes i intervjuerna olika typer av följdfrågor som inte finns med i intervjuguiden 

beroende på hur mycket som behövde förklaras för intervjupersonerna så därför kan det 

diskuteras om studien skulle ge liknande resultat av andra forskare vid andra tillfällen. 

Ytterligare något som gör det svårt att reproducera studien och som kan anses minska 

reliabiliteten är att intervjuerna genomfördes med socialsekreterare på fyra olika 

arbetsplatser vid sex olika tillfällen, vilket innebär fyra olika arbetsplatskulturer och sex olika 

samtal. Bryman (2008) tar även upp om den interna reliabiliteten som handlar om den 

överenskommelse som finns mellan forskarna om hur intervjuer ska tolkas. Den interna 

reliabiliteten har försökt tillgodoses genom att båda författarna reflekterade över intervjun 

tillsammans efter varje genomförd intervju. Efter transkriberingen diskuterades innehållet så 

att vi inte tolkat något annorlunda. Men då vi själva har tematiserat materialet samt värderat 

det innebär det att andra skulle kunna tolka materialet annorlunda och få fram annorlunda 

teman.  

5.5 Generaliserbarhet 

Då den här studien har en kvalitativ ansats där vi använt intervjuer som forskningsmetod och 

haft ett litet antal intervjupersoner kan vi inte säga att våra deltagare är representativa för 

alla socialsekreterare. Kritiker menar att det är nästintill omöjligt att generalisera resultat till 

andra kontexter än den studerade från kvalitativa studier då det oftast är ett mindre antal 

deltagare från ett specifikt område eller organisation (Bryman, 2008). Enligt Ahrne & 

Svensson (2011) är det dock inte helt irrelevant att argumentera för en generaliserbarhet i 

den kvalitativa forskningen. En generaliseringsfråga handlar om huruvida det är möjligt att 

överföra resultaten från exempelvis ett studerat kontor till ett annat kontor som inte varit 

med i studien. När mer än en miljö studeras kan det sägas att studien visar mer “allmänna 

tendenser” (Ahrne & Svensson, 2011, s.29). I vår studie har socialsekreterare från olika 

kontor i olika kommuner studerats så vår studie visar i viss mån allmänna tendenser. Det 

som även kan tala för en viss generaliserbarhet är att resultat från vår studie kan relateras till 

resultat från andra studier. Vi kan däremot inte konstatera att intervjuer med socialarbetare 

på andra typer av kontor med andra arbetsuppgifter skulle ge liknande resultat.  

 



 

5.6 Etik 

Innan intervjuerna genomfördes gjordes en etisk granskning (se bilaga A) tillsammans med 

vår handledare för att undersöka om det möjligtvis finns etiska problem med vår studie. Vi 

inhämtade samtycke till att delta via e-post och informerade deltagarna att deras deltagande 

är frivilligt och att det vid vilket tillfälle som helst kan avbrytas, detta i ett bifogat missivbrev 

till de tänkta deltagarna (informations- och samtyckeskravet ). Deltagarna fick även förklarat 

att alla uppgifter kommer att vara anonyma och att de endast kommer att användas i vår 

studie (konfidentialitets- och nyttjandekravet ). Vi har därmed informerat deltagarna om de 

forskningsetiska principerna som finns inom den humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningen som rekommenderas för att säkra en god etik (Vetenskapsrådet, 2002). För 

anonymitetens skull särskiljs intervjupersonerna med siffror och ordet “hen” används för att 

inte peka någon. 

6 RESULTAT & ANALYS 

Nedan följer en presentation och analys av intervjuresultaten. Samtliga intervjupersoner är 

socialsekreterare från individ- och familjeomsorgen. Till en början presenteras och 

analyseras föreställningarna om SES och föräldrarnas omsorgsförmåga, sedan hur de 

föreställningarna påverkar bedömningen av omsorgsförmågan och till sist analyseras 

resultaten med studiens teoretiska utgångspunkt. Intervjupersonerna som fick ta del av 

vinjettversionen med låg SES utmärks med bokstaven “L” och hög SES utmärks med “H”. 

6.1 Föreställningar om familjers SES & föräldrars omsorgsförmåga 

Samtliga intervjupersoner poängterade flertalet gånger att SES inte behöver påverka 

föräldrarnas omsorgsförmåga och att familjer från både låg och hög SES förekommer hos 

socialtjänsten. 

“Det har ingen betydelse vad de arbetar med tänker jag, det har absolut ingen betydelse. Inte 

ekonomiskt heller. Barn far illa i alla samhällsgrupper [...]” (intervjuperson 4H) 

Som framgår av citatet ovan lyfter intervjupersonen att det kan förekomma samma typ av 

missförhållanden i familjer med olika SES. Även resterande intervjupersoner sade samma 

sak och de uttryckte svårigheter med att specificera problem hos föräldrarna med låg och 

med hög SES. Intervjuperson 5L menade att våld, vårdnadstvister och beteendeproblem 

 



 

förekommer hos alla familjer. Intervjupersonernas uppfattningar om att problematiken i 

familjer inte är kopplat till SES kan relateras till en genomförd studie där resultaten visar att 

det finns mer likheter än skillnader mellan hur barn har det i familjer med låg och hög SES 

(Luthar & Ansary refererade i Luthar & Luthandresse, 2005). I tidigare forskning visas 

resultat där Ricketts & Anderson (2008) funnit att föräldrar från ekonomiskt missgynnade 

familjer har en lägre nivå av interaktion med sina barn. Luthar & Latendresse (2005) har 

även funnit brister hos föräldrar från mer ekonomisk gynnade föräldrar när det gäller den 

känslomässiga tillgängligheten. Det kan tolkas som liknande problem som dock uppstår av 

olika orsaker. 

6.1.1 Intervjupersonernas föreställningar om familjer med hög SES & föräldrars 
omsorgsförmåga 

Samtliga intervjupersoner uttryckte att deras erfarenhet är att personer av hög SES 

förekommer mindre ofta än familjer med låg SES hos socialtjänsten. De poängterade dock att 

hög SES inte är någon garanti för att barnen inte ska fara illa och intervjuperson 1L lyfte att 

ha mycket pengar och bo i ett fint villaområde inte är ett skydd mot sociala problem. 

Intervjuperson 3L sade att problematiken inte syns lika mycket i familjer med hög SES. Hen 

tog alkoholmissbruk som exempel och menar att föräldrar med missbruk från familjer med 

hög SES ”sitter med fina kaffekoppen med rödvin i”. Intervjuperson 3L sade att hen tror det 

är lätt att det förutsätts att föräldrar med hög SES har en god omsorgsförmåga men att det 

inte är så det alltid ser ut. Hen förklarade att det finns familjer med hög inkomst där 

föräldrarna har en egen problematik som gör det svårt för dem att ta hand om barnet. 

Fyra av intervjupersonerna ansåg att familjer med hög SES har en större ovilja att ta emot 

hjälp och de upplever det svårare att skapa relationer med föräldrarna. Två av 

intervjupersonerna berättade att de upplever att föräldrarna inte alls vill vara inblandade i 

barnavården och att det visar sig genom oviljan att samarbeta. 

“Det är jättesvårt att komma in i dom högstatusfamiljerna, dom släpper aldrig in 
socialtjänsten… det är under deras värdighet.” (intervjuperson 2H) 

Intervjuperson 5L lyfte, likt intervjupersonen ovan, att det är svårt att samarbeta med 

föräldrar från familjer med hög SES då intervjupersonerna upplever att de föräldrarna anser 

sig inte tillhöra den “grupp” som bör söka hjälp hos socialtjänsten. Två intervjupersoner lyfte 

att sociala problem är enklare att dölja i familjer med hög SES, eftersom att de sällan blir 

aktuella hos någon myndighet av andra skäl. De sade att det bidrar till att problemen inte 

upptäcks direkt och att de därför kan tänkas fara illa en längre tid. Det kan tolkas som att 

barn från familjer med hög SES även kan anses vara en grupp utsatt för risk att fara illa då de 

varken upptäcks av myndigheter eller har föräldrar som söker nödvändig hjälp. 

De föreställningar om att hög SES inte är ett skydd mot sociala problem, om att det är svårt 

att skapa relationer och samarbeta med föräldrar i familjer med hög SES samt att om det 

 



 

finns problem i omsorgen upptäcks det inte lika lätt hos dessa familjer stämmer överens med 

vad tidigare forskning visar. Resultat i forskning visar nämligen att problem som högt 

substansmissbruk, ångest och beteendeproblem är något som inte bara förekommer i 

familjer med låg utan även med hög SES (Luthar, 2003 och Luthar & Lutandresse, 2005). 

Vidare finns det resultat som visar att föräldrar med hög SES i mindre utsträckning söker 

hjälp såvida det inte handlar om fysiska åkommor, detta för att de vill upprätthålla en bild av 

att de sköter sig själva. Forskning visar även att barn från familjer med hög SES riskerar att 

inte uppmärksammas i skolhälsovården i lika stor utsträckning som andra barn på grund av 

att personal tvekar på att uttrycka sin oro för barnen (Luthar & Lutandresse, 2005). 

Om föräldrarnas omsorgsförmåga uttryckte tre intervjupersoner att de uppfattar att det är i 

den känslomässiga tillgängligheten det brister hos föräldrar med hög SES. 

“Då är det ju inte någonting runt ekonomin så... men genom åren har man ju sett att många 
gånger är det ju känslomässigt då istället som det brister.” (intervjuperson 3L) 

Det intervjupersonen lyfte är att de föräldrarna med hög SES inte har problem att ge sina 

barn det materiella men att det istället kan brista i den känslomässiga närvaron. I två av 

intervjuerna uttrycktes det att föräldrarna kompenserar den fysiska och känslomässiga 

frånvaron med materiella saker som barnen vill ha. Intervjupersonerna sade även att 

föräldrarna ofta är upptagna med egna intressen och att barnen blir lämnade ensamma. 

Brister i den känslomässiga tillgängligheten och närheten till barnen visas även i studien av 

Luthar & Lutandresse (2005) som menar att barnens behov av känslomässig närhet blir 

lidande på grund av föräldrarnas karriärer och att de istället för att ha egentid med familjen 

blir skjutsade på fritidsaktiviteter. 

6.1.2 Intervjupersonernas föreställningar om familjer med låg SES & föräldrars 
omsorgsförmåga 

Samtliga intervjupersoner poängterade flertalet gånger att låg SES inte behöver påverka 

föräldrarnas omsorgsförmåga. De menade dock att ekonomisk utsatthet kan vara en 

riskfaktor för att barn ska fara illa. Intervjuperson 1L sade att hen inte tycker att låg SES 

behöver påverka föräldrarnas omsorgsförmåga så länge det inte handlar om att de lever 

under existensminimum, ”i misär”. Hen menade då att det är självklart att barnet i familjen 

far illa om det saknas resurser till det mest grundläggande som hyra, el och mat. Det var två 

intervjupersoner i studien som pratade om detta och det kan tolkas som att riskfaktorn för att 

barn ska fara illa är hög framförallt när de lever i stor ekonomisk utsatthet. 

Trots att låg SES inte tycktes påverka föräldrarnas omsorgsförmåga var intervjupersonerna 

överens om att föräldrar med låg SES är överrepresenterade hos socialtjänsten. Två av 

intervjupersonerna påpekade att detta kan bero på att familjen i större utsträckning anmäls 

till socialtjänsten av exempelvis skolan men menade även att de i större utsträckning själva 

söker sig till socialtjänsten. Intervjuperson 4H berättade att de erfarenheter av problematik 

 



 

hos barn i familjer med låg SES som hen har är att de är barn som inte har en fungerande 

skolgång. Hen och ytterligare en av intervjupersonerna lyfte även att en annan riskfaktor hos 

familjer med låg SES är att de oftare bor i områden med mer kriminalitet. Intervjuperson 3L 

sade att det är en riskfaktor även om det inte brister i föräldrarnas omsorgsförmåga. Hen 

sade att när barnen blir gamla söker de sig till sådana grupper utanför hemmet vilket kan 

tolkas som att intervjupersonen menar på att familjens SES kan göra så att barn far illa trots 

att det inte är i omsorgen det brister. 

Den höga riskfaktorn hos barn som lever med lägre SES och överrepresentationen i 

barnavården återfinns i tidigare forskning. Enligt Ricketts & Andersson (2008) finns det 

nämligen en låg interaktion i samspelet mellan föräldrar med låg SES och deras barn, samt 

en koppling mellan låg interaktion och användningen av fysiskt våld mot barnen. Även i 

studien av Paxson & Waldfogel (2002) fann man att låg SES innebar en högre risk för 

misshandel i form av försummelse och sexuella övergrepp samt fysiskt våld. Resultat om att 

det finns en överrepresentation av barn från familjer med låg SES i barnavården och de 

barnen som anmälts förekommer i större utsträckning i andra register som 

ungdomsdomstolar och psykiatrisk vård återfinns hos Johnson-Reid, Drake & Kohl, (2009). 

Två av våra intervjupersoner påpekade att föräldrar med låg SES oftare drabbas av psykisk 

ohälsa och en av dem sade sig tro att det kan påverka omsorgsförmågan så till vida att 

föräldern blir mer passiv. Tre av intervjupersonerna pratade även om att bristfällig ekonomi 

kan göra föräldrar stressade och oroliga. 

“[...] men vara orolig för att man ska ha för lite hela tiden, och då är det ju ett känsloläge som 
påverkar en som förälder, om man går och grubblar på det.” (intervjuperson 1L) 

Intervjuperson 2H menade som intervjupersonen ovan att den stress och oro föräldrar med 

låg SES kan utsättas för blir ett slags känsloläge som påverkar omsorgsförmågan. 

Intervjuperson 2H lyfte att det finns en stress och oro över hur det ska finnas pengar för 

exempelvis fritidsaktiviteter och matsäck till skolutflykter. Det kan tolkas som att dessa 

föräldrar ständigt har tankarna på annat håll och inte är mentalt närvarande. Även fast 

intervjupersonerna sade att det kan påverka omsorgsförmågan tillade de att det inte behöver 

göra det. Intervjuperson 6H pratade även hen om stress hos föräldrar med låg SES. Hen sade 

att stressen kan leda till irritation som riskerar att mynna ut i konflikter, och kanske våld mot 

barnen eller sin partner i vissa fall. 

“Man har ju sett ja men herregud de här som verkligen lever jättetragiskt tycker en annan men 
känslomässigt så ger de sina barn allt det de behöver.” (intervjuperson 3L) 

Som framgår av citatet menade dock intervjuperson 3L att många föräldrar har förmågan att 

ge känslomässigt stöd trots bristande ekonomiska tillgångar. Hen nämnde att det i många fall 

finns en ökad känslomässig tillgänglighet hos de föräldrar som inte kan ge sina barn det 

materiella de vill ha eller behöver. Ricketts & Anderson (2008) visade tvärtom i sina resultat; 

att fattigdom och stressen över den påverkade föräldrars samspel med sina barn. De fattiga 

 



 

föräldrarna interagerade med sina barn i lägre utsträckning i form av att prata om känslor 

och intressen, uttrycka ömhet och aktivera sig tillsammans med barnen. 

En arbetslös förälder i familjen behöver enligt två av intervjupersonerna inte vara något 

negativt. De lyfte att det tvärtom kan vara bra för barnet, som då får tillbringa mer tid med 

föräldern om det inte är pga. ohälsa och missbruk samt medför ekonomisk utsatthet i 

familjen. I tidigare forskning visas det att andelen barn från familjer med arbetslösa fäder 

som blir dåligt behandlade ökar med ökad fattigdom. Här ökar även andelen barn från 

familjer med frånvarande fäder samt familjer med frånvarande fäder och arbetande mödrar 

(Paxson & Waldfogel, 2002). 

6.2 Bedömningen av föräldrars omsorgsförmåga 

6.2.1 Bedömningar av föräldrars omsorgsförmåga utifrån vinjetten 

Samtliga intervjupersoner sade att de egentligen inte kunde göra en bedömning av 

föräldrarnas omsorgsförmåga endast utifrån vinjetten. För att kunna få en rättvisande bild 

skulle de vara tvungna att träffa familjen i ett anmälningsmöte och ta reda på mer 

information, menade de. Tre av dem uttalade sig ändå om föräldrarnas omsorgsförmåga i 

fallet.  

På frågan om vad intervjupersonerna tänkte om föräldrarnas förmåga till grundläggande 

omsorg svarade intervjuperson 2H att hen inte kände sig spontant orolig över den. Även 

intervjuperson 1L och intervjuperson 3L svarade att de inte kunde peka på några klara 

föräldrabrister. 

De intervjupersoner som gjorde antaganden från båda versionerna av vinjetten pratade om 

föräldrarnas skrik som risker kring barnet i fallet. Intervjuperson 2H menade att skriket kan 

visa att det brister i föräldrarnas känslomässiga tillgänglighet. Intervjuperson 1L tolkade även 

hen att det brister i och med föräldrarnas skrik och tolkar det som att det är verbala gräl. Hen 

menade vidare att hen får en bild av att tonen är hård mot barnet och att det för lilla minsta 

blir skrik och att det därför brister i den känslomässiga tillgängligheten. Även intervjuperson 

3L tolkade skrikandet och ”ljudet från lägenheten” som bråk och våld. Hen menade att det 

blir en ytterligare risk att barnet i fallet bevittnar våld. 

När det gäller stimulans och vägledning sade intervjuperson 2H att hen spontant tänker att 

föräldrarna inte har så mycket tid pga. sina karriärer. Intervjuperson 1L sade att hen får en 

känsla av att familjen är väldigt isolerad då anmälaren i fallet skriver att barnet aldrig är ute i 

lekparken och att pappan är arbetslös. 

Samtliga intervjupersoner fick frågan om dem, utan att träffa familjen, fick någon spontan 

tanke om att inleda eller inte inleda utredning. Två intervjupersoner som fick vinjetten för 

hög SES svarade att de inte fick en sådan tanke och den tredje svarade att det var osäkert. 

 



 

Även två intervjupersoner som fick vinjetten för låg SES svarade att de inte fick någon 

spontan tanke om att inleda eller inte inleda utredning. Vidare sade intervjuperson 3L att det 

kändes som att det lutar mot en inledd utredning just för att det inkommit en liknande 

anmälan tidigare om familjen i fallet, men att hen egentligen vill träffa familjen innan det 

beslutet tas. Socialsekreterare i en studie som visas i tidigare forskning menar att ett möte 

med familjen i förhandsbedömningen är viktigt för att få en helhetsbild av situationen. Ett 

sådant möte skulle kunna leda till att något som till en början ser väldigt allvarligt ut inte 

leder till utredning (Gegner, 2009; 2010). 

6.2.2 Hur intervjupersonerna själva reflekterar över hur föreställningar om SES kan 
påverka bedömningar av föräldrars omsorgsförmåga 

Samtliga intervjupersoner uppgav att de inte tror sig ha fördomar om SES som påverkar 

bedömningen av föräldrars omsorgsförmåga i förhandsbedömningar. Intervjuperson 1L sade 

att den enda gången hen beaktar SES i förhandsbedömningen är om situationen är så pass 

illa att familjen riskerar avhysning eller att få elen avstängd. Hen menade att det då uppstår 

en farosituation för familjen och att föräldrarna då inte tagit ansvar för familjen. 

Intervjuperson 2H berättade att fördomarna om föräldrar med hög SES ibland kan påverka 

hen i möten med dem i förhandsbedömningen. Hen berättade att hen kan bli mer korrekt i 

det hen säger och gör då hen förväntar sig att familjen kommer att överklaga beslutet annars. 

Det kan tolkas som att föreställningar kan påverka hur intervjupersonen bemöter familjen 

även om det nödvändigtvis inte påverkar själva bedömningen. Samtliga intervjupersoner 

uppgav att de inte skulle låta deras eventuella föreställningar appliceras på nya ärenden. 

“Nej men jag skulle inte vilja se det som en fördom, alla har garanterat fördomar, jag också. 
[...] någon sorts förförståelse för hur det skulle kunna vara då är det ju en, snarare, då betyder 
det inte att jag applicerar det på nästa familj.” (intervjuperson 6H) 

Intervjupersonen ovan menade att oavsett om föreställningarna ses som fördomar eller en 

förförståelse ska det inte påverka hur de ser på ett nytt ärende. Hen sade även att hen 

definitivt inte utgår från att familjer med olika SES är på det ena eller andra sättet. 

6.3 Socialsekreterarnas sociala representationer 

För att kunna förstå och orientera oss i den värld vi lever i bildar vi kollektivt föreställningar, 

som i den sociala representationsteorin benämns som “sociala representationer” (Chaib & 

Orfali, 1995). Socialsekreterarnas gemensamma föreställningar om SES kan med denna teori 

som utgångspunkt ses som sociala representationer.   

En av socialsekreterarna i studien sade att hen i mötet med föräldrar med hög SES kan agera 

mer korrekt i det hen säger och gör då hen tänker sig att de kommer överklaga beslutet om 

hen går dem emot. Utifrån teorin om sociala representationer kan hennes ökade korrekthet 

 



 

inte ses som särskilt konstig eftersom att föreställningar om något påverkar hur vi förhåller 

oss till det (Chaib & Orfali, 1995). 

Förankring är ett viktigt begrepp i teorin om sociala representationer som kan hjälpa oss att 

förstå hur socialsekreterarnas föreställningar om SES uppstår och kommuniceras. Moscovici 

(2000) menar att människor för att kunna förstå och klassificera nya sinnesupplevelser 

försöker tolka och jämföra dem utifrån vad de redan vet. Med utgångspunkt i teorin menar vi 

att det, när intervjupersonerna läste vinjetterna, skedde en process där de förankrade den 

nya informationen i för dem bekanta sammanhang. När de läste om familjen i vinjetten kan 

de alltså ha kommit att tänka på liknande situationer de varit med om. 

Enligt Chaib & Orfali (1995) kan de sociala representationerna finnas omedvetet och vara 

motsägelsefulla. Detta kan exemplifieras genom socialsekreterarnas delvis motsägelsefulla 

föreställningar om SES. Trots att samtliga intervjupersoner sagt att familjernas SES inte har 

en påverkan på föräldrarnas omsorgsförmåga eller på bedömningen av den har de uttryckt 

specifika riskfaktorer hos familjer med låg SES och om familjer med hög SES. Samtidigt som 

socialsekreterarna hävdade att de inte låter föreställningar om SES påverka 

förhandsbedömningar (en person sa dock att hen beaktar detta i de fall situationen är så pass 

illa att familjen riskerar avhysning eller att få elen avstängd) skiljde sig alltså bedömningarna 

utifrån vinjetterna åt, även fast det enda som skiljde texten i vinjetterna åt var just SES hos 

familjen. 

7 DISKUSSION 

Syftet i den här studien har varit att undersöka socialsekreterares föreställningar om 

familjers socioekonomiska status i bedömningen av föräldrarnas omsorgsförmåga och hur de 

påverkar bedömningen i förhandsbedömningar i anmälningar om att barn far illa. De 

frågeställningar studien har utgått ifrån är: Vilka föreställningar om familjers 

socioekonomiska status har socialsekreterare i bedömningen av föräldrarnas 

omsorgsförmåga i förhandsbedömningar? Hur påverkar föreställningar om familjers 

socioekonomiska status bedömningen av föräldrars omsorgsförmåga i 

förhandsbedömningar? 

 



 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Vilka föreställningar om familjers socioekonomiska status har socialsekreterare 
i bedömningen av föräldrarnas omsorgsförmåga i förhandsbedömningar? 

Teorin om sociala representationer kan hjälpa oss att förstå den sociala kontextens påverkan 

på socialsekreterarnas föreställningar om SES. Enligt Chaib & Orfali (1995) skapas de sociala 

representationerna i kommunikation med andra människor och avgör vilka föreställningar vi 

har. Med utgångspunkt i teorin kan vi alltså förstå varför socialsekreterarnas föreställningar 

om SES var relativt samstämmiga i denna studie. 

Av resultaten i studien framkommer att socialsekreterare anser att låg SES inte 

nödvändigtvis påverkar föräldrarnas omsorgsförmåga, samt att de anser att sociala problem 

förekommer hos alla familjer oavsett SES. Det framkommer att socialsekreterare har 

erfarenheter av att personer med låg SES förekommer oftare hos socialtjänsten än personer 

med hög SES. Barn till föräldrar med låg SES upplevs oftare bli föremål för orosanmälningar 

av skolan men föräldrarna kan även upplevas söka hjälp självmant oftare än föräldrar med 

hög SES. Den här studien visar även att socialsekreterare anser att ekonomisk utsatthet är en 

riskfaktor för att barn ska fara illa. Föräldrar med låg SES upplevs av socialsekreterare oftare 

vara drabbade av psykisk ohälsa än föräldrar med hög SES, vilket de anser gör föräldern mer 

passiv och på så sätt påverka föräldraförmågan. Bristfällig ekonomi anses skapa stress och 

oro vilket även kan anses påverka föräldraförmågan.  Arbetslöshet hos en förälder kan anses 

som något inte nödvändigtvis negativt. Barn till föräldrar med låg SES upplevs oftare ha 

problem med skolgång och det kan anses som en risk att de oftare bor i områden med 

kriminalitet än barn i familjer med hög SES. 

Det framkommer även i studien att socialsekreterare upplever att sociala problem är lättare 

att dölja i familjer med hög SES än i familjer med låg SES. Familjer med hög SES anses vara 

mer negativt inställda till och mindre villiga att ta emot hjälp från socialtjänsten. 

Socialsekreterare anser även att föräldrar med hög SES ofta inte är lika fysiskt och 

emotionellt tillgängliga för sina barn som föräldrar med låg SES. 

Med utgångspunkt i teorin kan vi förstå socialsekreterarnas sociala representationer som 

historiskt betingade (Chaib & Orfali, 1995). I barnavården kring det förra sekelskiftet fanns 

föreställningar om att arbetarklassföräldrar hade bristande moral (Lundström & Sallnäs, 

2003). De föreställningar om SES socialsekreterare har idag skulle alltså kunna vara 

sprungna ur de föreställningar om klass som historiskt funnits. 

Eftersom att de sociala representationer vi människor har om något påverkar hur vi förhåller 

oss till det (Chaib & Orfali, 1995) är det viktigt att medvetandegöra eventuella fördomar hos 

socialsekreterare som vi med utgångspunkt i teorin tolkar annars skulle kunna påverka deras 

bemötande av klienterna. För att arbeta för ökad jämlikhet inom socialt arbete föreslår vi att 

 



 

socialsekreterare så långt det är möjligt medvetandegör sina sociala representationer om SES 

(och inom andra områden där fördomar kan finnas som exempelvis kön och etnicitet), 

exempelvis genom reflektionsgrupper på arbetsplatser. 

7.1.2 Hur påverkar föreställningar om familjers socioekonomiska status 
bedömningen av föräldrars omsorgsförmåga i förhandsbedömningar? 

Utifrån vinjetterna gjorde socialsekreterarna delvis olika antaganden om brister i 

föräldraförmågan beroende på familjernas SES. I familjen med låg SES såg de även något 

oftare behov av utredning än i familjerna med hög SES. Enligt Chaib & Orfali (1995) hjälper 

sociala representationer människor att värdera och förstå ny information och avgör om vi tar 

den till oss. De sociala representationer socialsekreterarna redan tillägnat sig om föräldrar 

med låg respektive hög SES och omsorgsförmåga, till exempel genom yrkeserfarenhet, 

speglades alltså i deras tolkningar av vinjetterna. I Enosh & Bayer-Topilsky studie (2015) 

tyder resultaten på att det finns fördomar i socialsekreterarnas beslutsfattande, speciellt i fall 

med tvetydig information. Fördomar om SES skulle alltså kunna vara en förklaring till 

socialsekreterarnas tendenser att bedöma vinjetterna olika. I denna studie framkommer att 

familjer med låg SES enligt socialsekreterare oftare förekommer hos socialtjänsten än 

familjer med hög SES, något som även framkommer i Johnson-Reid, Drake och Kohls studie 

(2009). Om fördomar om SES och föräldraförmåga finns hos socialsekreterare kan det alltså 

förklara den överrepresentation som finns av familjer med låg SES i socialtjänsten. 

Johnson-Reid, Drake & Kohl (2009) menar att barn som far illa i familjer med hög SES 

riskerar att inte uppmärksammas, något vi tänker skulle kunna vara en konsekvens av 

socialsekreterares fördomar om SES i bedömningar. 

Socialsekreterare menade att sociala problem är enklare att dölja i familjer med hög SES, 

eftersom att de sällan blir aktuella hos någon myndighet av andra skäl. De söker även hjälp 

mer sällan, samt har ofta en negativ bild av socialtjänsten enligt socialsekreterarna. Detta 

menar vi skulle kunna vara andra förklaringar till att de i mindre utsträckning förekommer 

hos socialtjänsten. Johnson-Reid, Drake & Kohl’s (2009) menar att överrepresentationen av 

familjer med låg SES snarare beror på att det finns en faktiskt ökad risk att dessa barn ska 

fara illa än att det skulle finnas en större mängd påverkande fördomar hos socialsekreterare. 

De föreställningar socialsekreterare i denna studie uttryckte om familjernas SES kopplade till 

föräldraförmågan har vi i stor mån funnit har stöd i forskning. Vi kan av detta inte dra 

slutsatsen att socialsekreterare inte har fördomar om familjers SES kopplade till 

föräldraförmågan. Vi menar dock att denna avsaknad av fördomar i studien åtminstone i viss 

mån talar emot att det i någon större utsträckning finns påverkande fördomar finns hos 

socialsekreterarna. 

Faktum kvarstår dock att samtliga socialsekreterare i studien sa att de inte kunde göra en 

rättvisande bedömning av föräldrarnas omsorgsförmåga utifrån vinjetten i denna studie. De 

menade att det är nödvändigt att träffa familjen i ett anmälningsmöte och ta reda på mer 

information för att kunna göra en bedömning. Hälften av dem ville överhuvudtaget inte 

 



 

spekulera i föräldrarnas omsorgsförmåga utifrån vinjetten. De resterande tre 

socialsekreterarna gjorde relativt få antaganden. De få svar vi fick utifrån vinjetterna måste 

alltså betraktas som osäkra tendenser. Utifrån de små tendenserna till skillnader i 

bedömningar som socialsekreterare gjorde utifrån vinjetterna kan vi inte uttala oss om hur 

föreställningar om familjers socioekonomiska status påverkar bedömningen av föräldrars 

omsorgsförmåga. Inte heller kan vi uttala oss om denna fråga utifrån de uttalanden 

socialsekreterarna gjorde som inte rörde vinjetterna utan familjernas SES i allmänhet. Vi kan 

alltså inte säga att vi har fått svar på denna frågeställning. 

7.2 Metoddiskussion 

Vi valde att använda vinjettmetod i studien och enligt Barter & Renolds (1999) är två 

användningsområden för vinjetter att komma åt föreställningar och attityder hos personer i 

specifika sammanhang samt att undersöka olika tolkningar hos grupper av en “enhetlig” 

situation. Vi valde att genomföra intervjuer med vinjetten. Intervjuguiden är 

semistrukturerad och innehåller frågor formulerade med utgångspunkt i studiens syfte och 

frågeställningar vilket ger oss goda chanser att få svar på dem. Det anser vi är rätt metod för 

att undersöka studiens syfte trots att vi inte lyckats besvara studiens andra frågeställning. 

Trots att vi anser att vinjettmetoden var den rätta metoden att använda kan konstruktionen 

av vår vinjett diskuteras. Vi valde att ha en vinjett med vaga beskrivningar av omständigheter 

som kunde tyda på att ett barn far illa. Till en början sågs det som en fördel att ha vaga 

beskrivningar så att intervjupersonerna fick utrymme att tolka informationen själva. Våra 

förhoppningar var att det skulle visas så pass olika tolkningar i de olika versionerna av 

vinjetten att det tydligt skulle framgå vilka föreställningar om SES det finns utan att direkt 

fråga intervjupersonerna efter dem. Vi ville inte heller använda oss av omständigheter som 

innefattade våld eller övergrepp eftersom sådana alltid leder till att utredning inleds 

(Socialstyrelsen, 2015b) vilket för oss inte är relevant då studien syftar till att undersöka 

förhandsbedömningar. Samtliga intervjupersoner påtalade att omständigheterna i vinjetten 

var för vaga för att kunna göra en bedömning av föräldrarnas omsorgsförmåga och därmed 

var många svar kring vinjetten oanvändbara. Det visades alltså i efterhand att vi inte uppnått 

det vi önskat med vaga beskrivningar och att vi istället skulle ha konstruerat vår vinjett på ett 

annorlunda sätt med omständigheter som tydligare visade på att ett barn far illa. Med en 

sådan konstruktion kan det antas att studiens validitet hade förbättrats ytterligare. 

Det som även kan diskuteras är att vi valde att ha enskilda semistrukturerade intervjuer. Vi 

var öppna för att frågorna kunde tolkas annorlunda än önskat och därför var den möjligheten 

nödvändig för eventuella förtydliganden. Anledningen till att intervjuerna var 

semistrukturerade var för att det innebär en möjlighet att ställa följdfrågor. Den möjligheten 

finns inte med en helstrukturerad intervju vilket gör att det inte skulle fungerat. Inte heller en 

 



 

ostrukturerad intervju skulle fungerat då det krävs en viss struktur i intervjuer när två fall ska 

jämföras med varandra, vilket var syftet med vår vinjett (Bryman, 2008). 

En metod som skulle kunna ha använts istället för enskilda intervjuer är 

fokusgruppsdiskussioner. Deltagarna kan diskutera deras gemensamma erfarenheter av ett 

område samtidigt som de kan bidra med skillnader. Metoden kan tänkas skapa en mer 

naturlig miljö än vid enskilda intervjuer (Dahlin-Ivanoff, 2011). Med 

fokusgruppsdiskussioner hade vi kunnat höra och få en bild av hur socialsekreterare som 

grupp pratar om och har för föreställningar om SES. Dock förutsätter metoden att det är en 

miljö som är tolerant och tillåtande, enligt Dahlin-Ivanoff (2011), vilket med våra deltagare 

skulle vara svårt då det kan antas att deltagarna då bör vara från samma arbetsplats. Ett 

annat alternativ till metod istället för att endast använda intervjuer skulle kunna vara att 

kombinera dem med postenkäter. Bryman (2008) menar att en kombination av dessa 

metoder kan bidra med ökad trovärdighet och fullständighet. Det kan tänkas att resultaten 

skulle bli mer heltäckande och att vi med enkäter kommer åt föreställningar som kan anses 

vara känsliga för intervjupersonen att prata om i ett intervjusammanhang. De nackdelar som 

finns med att kombinera de två metoderna är att det kräver mer tid av våra deltagare vilket i 

sin tur kan påverka hur många som vill delta samt att vi inte kan garantera att enkäten blir 

gjord och därmed försvinner den önskade effekten av kombinationen. 

Dessa två förhållanden anser vi inte har en påverkan på studiens reliabilitet. Oavsett metod 

tror vi det hade varit svårt att reproducera studien trots våra metodbeskrivningar. Varför vi 

tror det är på grund av att vi fortfarande hade varit i behov av följdfrågor och säkerligen 

behövt vara på olika arbetsplatser vilket fortfarande innebär olika arbetsplatskulturer och 

erfarenheter så resultaten hade blivit annorlunda. 

7.3 Etikdiskussion 

Då studien syftar att undersöka föreställningar diskuterades det om det var ett alternativ att 

dölja syftet under hela intervjun från intervjupersonerna då det ansågs finnas risk för att 

svaren skulle kunna bli tillrättalagda och anpassade efter rådande normer. Efter en vidare 

diskussion om huruvida det kunde bli ett etiskt problem att helt dölja syftet bestämdes det att 

det inte skulle bli så. Istället valde vi att förklara för intervjupersonerna att vi valt att studera 

förhandsbedömningar samt diskutera kring olika förutsättningar hos familjer kopplade till 

just förhandsbedömningarna och föräldrarnas omsorgsförmåga. På det sättet presenterades 

studiens syfte med andra ord och vi valde att till en början undvika att berätta om att 

föreställningar om SES även skulle studeras. Det framkom dock under andra halvan av 

intervjuerna att begreppen föreställningar och SES skulle undersökas. I och med att studiens 

syfte inte doldes under hela intervjun ansågs det inte vara ett etiskt problem. Det har även 

gjorts en etikgranskning med vår handledare innan intervjuerna genomfördes (se bilaga A). 

 



 

8 SLUTSATS 

Studien visar att socialsekreterare i arbetet med förhandsbedömningar har föreställningen 

att en familjs SES generellt inte påverkar föräldrarnas omsorgsförmåga. Dock så uttrycks 

vidare om hög SES att föräldrarna i de familjerna i större utsträckning har en bristande 

känslomässig tillgänglighet, inte vill ha hjälp av socialtjänsten samt att problem är svårare att 

upptäcka hos dem. De föreställningar som uttryckts om låg SES är att de föräldrarna många 

gånger lider av psykisk ohälsa och att deras ekonomiska utsatthet kan vara en riskfaktor. I 

socialsekreterarnas bedömningar av föräldrarnas omsorgsförmåga utifrån vinjetterna 

tenderade de att vilja starta utredning oftare i vinjetterna där familjen hade låg SES än i 

vinjetterna där familjen hade hög SES. Skillnaderna i bedömningarna var dock så små att vi 

inte kan uttala oss om hur föreställningar om familjers SES påverkar bedömningen av 

föräldrars omsorgsförmåga i förhandsbedömningar. Ett förslag till vidare studier är att 

utifrån de tendenser vi funnit att bedöma föräldrars omsorgsförmåga olika beroende på 

familjers SES vidare utforska socialsekreterares föreställningar om SES. Dessa 

föreställningar skulle dock behöva studeras i betydligt större omfattning än i denna studie för 

att kunna generaliseras att gälla socialsekreterare i allmänhet. Det är viktigt att säkerställa att 

behov inte missbedöms på grund av eventuella fördomsfulla föreställningar om SES hos 

socialsekreterare då vi anser att det är viktigt och nödvändigt att resurserna som finns 

tillägnas familjer utifrån deras faktiska hjälpbehov. Ett annat förslag till vidare studier är att 

närmare undersöka den negativa inställning familjer med hög SES enligt socialsekreterarna i 

denna studie tenderar att ha till socialtjänsten. 
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BILAGA A: ETIKGRANSKNING  

 



 

 

 

 



 

BILAGA B: MISSIVBREV 
Hej! 

 

Vi är två studenter från Socionomprogrammet på Mälardalens Högskola som skriver på vårt 

examensarbete. Vi har valt att studera förhandsbedömningar i anmälningar om att barn far 

illa och vi vill undersöka och diskutera kring olika förutsättningar hos familjer kopplade till 

just förhandsbedömningarna och föräldrars omsorgsförmåga. Vi vill intervjua 

socialsekreterare som arbetar med dessa bedömningar då er kunskap och era erfarenheter är 

värdefulla för vårt arbete och kommande arbetsliv. 

Vi kommer att använda oss av vinjetter (en text om ett fiktivt fall) och semistrukturerade 

intervjuer. Medverkan förväntas inte överskriva en timme. 

Deltagandet är anonymt, frivilligt och kan avbrytas när som helst. Alla uppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt och kommer enbart att användas i vår studie. Detta enligt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för mer 

information. 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni vill hjälpa oss! Hoppas vi ses! 

 

Med vänliga hälsningar 

Natalie Haddad & Åsa Welin 

natalie.haddad@live.se 

awn08003@student.mdh.se 

 

 

 

 

  

 



 

BILAGA C: VINJETT 1 OCH 2 

Vinjett 1 - låg SES 

Familjen Svensson 

Det har inkommit anmälan via mejl av en anonym granne angående William Svensson, 5 år. 

Williams föräldrar heter Anna och Johan Svensson, och familjen bor på Björkhultsvägen i 

Fröslunda, Eskilstuna. Anmälaren uppger att hen känner oro över att hans föräldrar skriker 

mycket på honom när de möts ute och hen tycker att William ser blek och allt magrare ut 

varje gång de ses. I mejlet framkommer det även att anmälaren aldrig tycker sig se William 

ute i lekparken med sina föräldrar, vilket hen tycker är synd för att “föräldrar ska faktiskt leka 

med sina barn” och uttrycker oro för att William säkert känner sig ensam då han inte har 

några syskon. 

När du mottagit anmälan görs en omedelbar skyddsbedömning, enligt 11 kap 1a§ första 

stycket SoL, och bedömningen att William inte behöver omedelbart skydd görs. Du har inga 

kontaktuppgifter till anmälaren och innan du eventuellt tar kontakt med familjen går du 

tillbaka till kronpärmen för att se om du hittar information om familjen sedan tidigare. 

I kronpärmen finner du en orosanmälan som inkommit via brev sju månader tidigare. Brevet 

är anonymt och i detta skriver någon att hen är orolig för barnet i familjen, William. Enligt 

anmälaren ser han ut att vara ledsen och må dåligt. På vilket sätt han ser ut att vara ledsen 

och må dåligt framkommer inte. Anmälaren påpekar att pappan är arbetslös och att familjen 

verkar ha det svårt ekonomiskt. Det står även att anmälaren är orolig över att mamman är 

borta så mycket i sitt jobb som städerska i en annan stad. Anmälaren skriver även att det 

“låter mycket” från lägenheten. 

 

 

 



 

Vinjett 2 - hög SES 

Familjen Svensson 

Det har inkommit anmälan via mejl av en anonym granne angående William Svensson, 5 år. 

Williams föräldrar heter Anna och Johan Svensson, och familjen bor på Köpmangatan i 

Gamla Staden, Eskilstuna. Anmälaren uppger att hen känner oro över att hans föräldrar 

skriker mycket på honom när de möts ute och hen tycker att William ser blek och allt 

magrare ut varje gång de ses. I mejlet framkommer det även att anmälaren aldrig tycker sig 

se William ute i lekparken med sina föräldrar, vilket hen tycker är synd för att “föräldrar ska 

faktiskt leka med sina barn” och uttrycker oro för att William säkert känner sig ensam då han 

inte har några syskon. 

När du mottagit anmälan görs en omedelbar skyddsbedömning, enligt 11 kap 1a§ första 

stycket SoL, och bedömningen att William inte behöver omedelbart skydd görs. Du har inga 

kontaktuppgifter till anmälaren och innan du eventuellt tar kontakt med familjen går du 

tillbaka till kronpärmen för att se om du hittar information om familjen sedan tidigare. 

I kronpärmen finner du en orosanmälan som inkommit via brev sju månader tidigare. Brevet 

är anonymt och i detta skriver någon att hen är orolig för barnet i familjen, William. Enligt 

anmälaren ser han ut att vara ledsen och må dåligt. På vilket sätt han ser ut att vara ledsen 

och må dåligt framkommer inte. Anmälaren påpekar att pappan jobbar som rektor och 

familjen verkar ha det bra ekonomiskt. Det står även att anmälaren är orolig över att 

mamman är borta så mycket i sitt jobb som överläkare i en annan stad. Anmälaren skriver 

även att det “låter mycket” från huset.  

 

 



 

BILAGA D: INTERVJUGUIDE 

Informera kort om syftet och vinjetten. Fråga om det är okej att vi spelar in, och om 

intervjupersonen har några frågor innan start. Upprepa de forskningsetiska principerna. 

Vi har valt att studera förhandsbedömningar i anmälningar om att barn far illa och vi vill 

undersöka och diskutera kring olika förutsättningar hos familjer kopplade till just 

förhandsbedömningarna och föräldrars omsorgsförmåga . 

Bakgrundsfrågor 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du varit socialsekreterare? 

Hur länge har du arbetat här med förhandsbedömningar? 

Förhandsbedömningen i fallet Familjen Svensson 

Bedömer ni föräldrarnas omsorgsförmåga i förhandsbedömningar? Isåfall, hur? 

(BBIC-triangeln?) 

Används BBIC-triangeln i förhandsbedömningarna? Isåfall, hur? 

Vad tänker du om föräldrarnas förmåga till grundläggande omsorg utifrån fallet? 

Vad, mer precist, är det i fallbeskrivningen som får dig att tänka så? (vilket ord, mening 

t.ex.) 

Vad tänker du om föräldrarnas förmåga att ge barnet säkerhet utifrån fallet? 

Vad, mer precist, är det i fallbeskrivningen som får dig att tänka så? (vilket ord, mening 

t.ex.) 

Vad tänker du om föräldrarnas känslomässiga tillgänglighet utifrån fallet? 

Vad, mer precist, är det i fallbeskrivningen som får dig att tänka så? (vilket ord, mening 

t.ex.) 

Vad tänker du om föräldrarnas förmåga att ge barnet stimulans och vägledning utifrån fallet? 

Vad, mer precist, är det i fallbeskrivningen som får dig att tänka så? (vilket ord, mening 

t.ex.) 

Vad tänker du om risker för barnet i fallet? Vad, mer precist, är det i fallbeskrivningen som 

får dig att tänka så? (vilket ord, mening t.ex.) 

 

Har den tidigare anmälan en påverkan på förhandsbedömningen av den nya anmälan? 

Är det en prioritering att träffa familjen i ett anmälningsmöte? Varför/varför inte? Vad, mer 

precist, är det i fallbeskrivningen som får dig att tänka så? (vilket ord, mening t.ex.) 

 



 

Vad är din spontana tanke om att inleda/inte inleda utredning? 

Vad, mer precist, är det i fallbeskrivningen som får dig att tänka så? (vilket ord, mening 

t.ex.) 

Föreställningar och socioekonomisk status 

Hur tänker du kring föräldrarnas arbete/arbetslöshet i fallet? Hur tänker du att det 

påverkar föräldrarnas omsorgsförmåga? 

Hur tänker du kring att mamman verkar vara borta mycket? Hur tänker du att det påverkar 

föräldrarnas omsorgsförmåga? 

Hur tänker du kring familjens ekonomiska situation i fallet? Hur tänker du att det påverkar 

föräldrarnas omsorgsförmåga? 

Hur tänker du kring familjens bostadssituation och bostadsområde i fallet? Hur tänker du 

att det påverkar föräldrarnas omsorgsförmåga? 

Om vi vänder på fallet, skulle du tänkt annorlunda om familjen och förhandsbedömningen? 

(Förklara vinjetten med motsatt SES) 

I vår studie tittar vi alltså på SES som förutsättningar hos familjen, definiera, och vill prata 

lite om föreställningar hos socialsekreterare om SES, definiera föreställningar. 

Har du några uppfattningar/erfarenheter av föräldrarnas omsorgsförmåga i familjer med låg 

SES? 

Har du några uppfattningar/erfarenheter av föräldrarnas omsorgsförmåga i familjer med hög 

SES? 

Hur tror du isåfall dessa uppfattningar/tankar/erfarenheter påverkar din bedömning av/dina 

tankar kring föräldrarnas omsorgsförmåga i förhandsbedömningen? 

Tror du att du har några föreställningar om låg SES som kanske inte stämmer? (alltså 

fördomar) 

Tror du att du har några föreställningar om hög SES som kanske inte stämmer? (alltså 

fördomar) 

Hur tror du isåfall att dessa föreställningar (fördomar) påverkar din bedömning av/dina 

tankar kring föräldrarnas omsorgsförmåga i förhandsbedömningen? 

Avslutning 

Återkoppla och “sammanfatta” intervjun. 

Vi har inga fler frågor, vill du ta upp eller fråga något innan vi avslutar? 

Tacka och ge present 

 



 

  

 



 

 

  

 



 

 

 


