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Förord 

Vårt intresse för barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer har uppstått genom att vi tittat 

tillbaka på vår studietid och kommit fram till att utbildningen sällan har uppmärksammat denna 

målgrupp. Som blivande socionomer vill vi vara rustade med kunskap om social problematik i olika 

sammanhang. Med denna studie vill vi koppla ämnet, barn som far illa i ekonomiskt resursstarka 

familjer, närmare det sociala arbetet.   

 

Vi vill rikta ett stort tack till intervjupersonerna som deltagit i studien och bidragit med sin kunskap. 

Ett tack till vår handledare Lars-Erik Olsson som har hjälpt oss med sina råd och tips.  Vi tackar 

även varandra för en rolig, hysterisk och utvecklande resa mot ett färdigt examensarbete. Slutligen 

vill tacka våra familjer för allt stöd.  

 

 

Stockholm, maj 2013  

 

Lina Al-Zaibari och Ulrika Andersson 
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Abstrakt  

Syftet med studien är att utifrån socialarbetares erfarenheter öka kunskapen om barn som far illa i 

ekonomiskt resursstarka familjer. Vi har använt oss av en kvalitativ metod bestående av semi-

strukturerade intervjuer med fyra socialarbetare som har erfarenhet av att arbeta med ovannämnda 

målgrupp. De fyra teman som har behandlats under intervjuerna är: aktualisering av och arbete med 

barn och ungdomar som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer, dominerande problematik, mötet 

mellan socialarbetare och familj samt socialarbetarens möjligheter.  

Enligt de intervjuade socialarbetarna har det framkommit att barn som far illa i ekonomiskt 

resursstarka familjer många gånger inte kommer till socialtjänstens och/eller fältteamets kännedom. 

Det finns flera anledningar till mörkertalet, bland annat att ekonomiskt resursstarka familjer har 

flera strategier att dölja missförhållanden. Även skola och grannar har en tveksam inställning inför 

att göra en orosanmälan när det gäller barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer. Samtliga 

intervjuade socialarbetare var noga med att poängtera att deras arbetsrutiner och förberedelser är 

lika oavsett vilken socioekonomisk grupp barnet tillhör. I resultatet redogörs vilka arbetsrutiner 

socialarbetarna har i arbetet med barn som far illa. Resultatet visar även att inte heller mötet 

påverkas av familjens socioekonomiska status. Däremot förekommer att ekonomiskt resursstarka 

familjer anlitar advokater vid mötet med socialarbetarna. De dominerande ärendetyperna i 

socialtjänst och fältteam som gäller barn och ungdomar i studiens målgrupp är: relationskonflikter, 

alkohol-och drogproblem, prestationsångest och psykisk ohälsa. Problematiken som framkommer i 

studien drabbar nödvändigtvis inte bara ekonomiskt resursstarka barn och ungdomar. Dock kan 

familjens ekonomi ha en inverkan på hur problematiken utformas och utvecklas.  

Materialet har sedan analyserats med hjälp av tidigare forskning om barn som far illa i 

ekonomiskt resursstarka familjer. Slutligen har författarna besvarat frågeställningarna och diskuterat 

om barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer, utifrån ett socialarbetarperspektiv.  

 

 

Nyckelord: Ekonomiskt resursstark, barn som far illa, socialt arbete, familj 

Keywords: Affluent, neglected children, social work, family  
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1. Inledning  

Studien går ut på att utforska barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer utifrån 

socialarbetares erfarenheter. I en tidigare publicerad utredning (SOU, 2001) skriver Jonsson att 

ekonomiska resurser har betydelse för levnadsstandarden och att goda ekonomiska tillgångar kan 

leda till att förebygga ohälsa och minska social isolering (a.a.s. 103). Exemplet ovan illustrerar 

tydligt hur forskning framställer barn i ekonomiskt resursstarka familjer som en lågriskgrupp. Så 

är dock inte fallet utan barn i ekonomiskt resursstarka familjer en riskgrupp (Luthar & Barkin, 

2012, s. 429). Barn i ekonomiskt resursstarka familjer far alltså illa, men hur? Detta är en fråga 

som denna studie kommer att behandla utifrån socialarbetares erfarenheter av att arbeta med 

denna målgrupp.  

Den tidigare forskning som behandlar ämnet barn som far illa i ekonomiskt resursstarka 

familjer har främst ett amerikanskt perspektiv och är därför inte direkt överförbar till svenska 

förhållanden. Denna studie bidrar därmed till att undersöka hur barn far illa i ekonomiskt 

resursstarka familjer i den svenska kontexten och analysera resultatet utifrån tidigare forskning. I 

denna studie behandlas ämnet utifrån socialarbetares erfarenheter, vilket saknas i tidigare 

forskning men bedöms särskilt relevant då socialt arbete är en stor del av välfärden i Sverige. 

Bidraget med denna studie blir därmed att öka kunskapen om barn som far illa i ekonomiskt 

resursstarka familjer, dels utifrån svenska förhållanden men även utifrån ett 

socialarbetarperspektiv. 

1.1 Problemformulering 

I diskursen om vilka barn som far illa har gruppen barn i ekonomiskt resursstarka familjer framstått 

ha en låg risk att drabbas av sociala problem. I sin studie skriver Racz, McMahon och Luthar (2011) 

att “Children of affluent parents are often excluded in psychological research as they are considered 

to be at “low risk”” (a.a.s. 120). Detta kan förklaras med att det som Swärd och Egerö (2006) 

skriver i sin bok ligga till last ”Välfärdspolitiken växte fram ur otrygghet och beroende. Att komma 

bort från fattigdom, osäkerhet, orättvisor, tacksamhet och krökta ryggar var en viktig drivkraft 

bakom 1900-talets välfärdsbygge.” (a.a.8). Citatet illustrerar tydligt hur tanken om välfärdstanken 

började och därav har diskursen kring ekonomiskt resursstarka i samband med psykologiska och 

sociala problem hamnat i skymundan. Samtidigt skriver Börjesson (2010) att alla människor kan 

hamna i social problematik som kräver socialarbetares insatser. Det finns alltså ett glapp mellan den 

verklighet som Börjesson beskriver och hur diskursen länge har förmedlat verkligheten.  

Kunskapsluckan om barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer kan leda till att 
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målgruppen inte uppmärksammas eller får adekvat hjälp om de far illa. Enligt FN:s konvention om 

barns rättigheter artikel 19 första stycket, framgår att: 

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga (...) åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla 

former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, 

misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena 

förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård. (Regeringskansliet, 2006, s.7) 

I en konventionsstat som Sverige har forskare därför ett ansvar att se till att kunskap finns för att 

möjliggöra att FN:s principer om barns psykiska och fysiska välbefinnande uppnås. Vidare i FN:s 

artikel 19 andra stycket framgår att skyddsåtgärdernas former skall bland annat ske genom 

identifiering, rapportering, undersökning, behandling och uppföljning av barn som far illa på det 

sätt som beskrivs i FN:s artikel 19 första stycket (Regeringskansliet, 2006, s.7). Att denna studie i 

sin tur behandlar en fråga där det finns en kunskapslucka kan innebära att barn som far illa i 

ekonomiskt resursstarka familjer identifieras och uppmärksammas av socialtjänst och fältteam, för 

att därefter få adekvat hjälp och stöd.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utifrån socialarbetares erfarenheter öka kunskapen om barn som far illa i 

ekonomiskt resursstarka familjer. 

 Hur arbetar socialarbetare med barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer? 

 Hur ser mötet ut mellan socialarbetare och en ekonomiskt resursstark familj?  

 Hur far barn illa i ekonomiskt resursstarka familjer utifrån socialarbetares erfarenheter?  

1.3 Begrepp och förtydliganden  

För att definiera vad som avses med barn i denna studie används lagen som utgångspunkt. Enligt 1 

kap. 2 § SoL anses varje människa under 18 år vara ett barn. Begreppet ungdomar används också i 

studien men med tanke på att socialtjänstlagen inte har en motsvarande definition på denna grupp 

används begreppet särskilt på individer mellan 13-18 år. De begrepp som kommer att användas i 

studien är alltså barn och ungdomar.     

Begreppet barn som far illa eller riskerar att fara illa har däremot inte en enhetlig definition och 

används på ofta på ett likvärdigt sätt som barn i riskzon, barn med särskilda behov, barn i behov av 

särskilt stöd (Germundsson, 2011, s.23). Socialstyrelsen (2012) menar också att det inte finns en 

klar definition av vad som menas med ”att fara illa” men relaterar till den juridiska användningen 

där missförhållanden i hemmet, vårdnadshavarnas bristande omsorg samt destruktiva beteenden hos 

barnet själv anses ligga till grund för att barnet far illa (a.a.s.11). I denna studie används begreppet 
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barn som far illa därför på ett likvärdigt sätt som Socialstyrelsens hänvisning till hur begreppet 

används juridiskt.    

I denna studie används begreppet ekonomiskt resursstark. Statistiska centralbyrån skriver att det 

finns olika sätt att redovisa vilka som är ekonomiska resursstarka och att det därmed saknas en 

officiell och entydig gräns för vem som anses tillhöra denna grupp (SCB, 2004, s. 22). Det är i 

vilket fall som inte av intresse för vår studie att använda hårddata som definition då vi inte har 

utgått från exakta inkomstgränser under intervjuerna eftersom det inte är möjligt för socialarbetarna 

att veta hur mycket varje familj tjänar. I studien har vi däremot utgått från socialarbetarnas 

subjektiva definition på vilka klienter de anser är ekonomiskt resursstarka.   

1.4 Bakgrund 

1.4.1 Socialtjänsten – barn- och familjeenheten 

Socialtjänstens uppgift är att se till att rättvisa råder för alla barn genom att de har samma rättigheter 

och ges lika värde. Därför uppfyller socialtjänsten en funktion som en gör att barnens välbefinnande 

ska garanteras genom insatser från samhället. Inget barn ska behöva befinna sig i en otrygg och 

osäker miljö, utan alla barn skall skyddas mot samtliga former av utnyttjande, övergrepp, 

kränkningar och diskriminering. (Socialstyrelsen, 2006, s.92-94).  

1.4.2 Fältteamet 

Fältarbete utgör den uppsökande verksamheten i socialt arbete som det anges av SoL 3 kap 1§. 

(Riksförbundet för fältarbete [RiF], 2010, s.8) Konkret innebär fältarbete att man under olika tider 

på dygnet befinner sig i miljöer där barn vistas exempelvis på torg, fritidsgårdar och internet. Att 

fältarbetare finns närvarande i områden där barn vistas sker i syfte att etablera en god relation med 

barnen. Fältarbetaren ska även vara insatt i vad som kan förebyggas så att barn inte far illa. Det är 

främst barn i tonårsålder som ligger i fokus för den uppsökande verksamheten. Fältarbete bygger på 

frivillighet, förtroende och flexibilitet. (RiF, 2010, s. 4)  

1.4.3 Antal barn som far illa  

Som tidigare konstaterats är begreppet barn som far illa inte entydigt, detta medför svårigheter i att 

göra exakta beräkningar. Socialstyrelsen (2012) skriver att det däremot finns statistik om olika typer 

av utsatthet och social problematik. Exempelvis är 15 procent av barn i Sverige utsatta för fysiskt 

våld, där två till fem procent av dessa anses vara av allvarlig art. Mörkertalet gällande sexuella 

övergrepp uppskattas vara stort. Dessutom har det vid en undersökning som besvarades av 15 och 

16-åringar framkommit att tio procent av dessa har bevittnat våld.  

Kriminalitet, aggressivitet, missbruk eller annan självdestruktivitet tillhör det som kallas 
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beteendeproblem eller normbrytande beteende. Även här finns svårigheter med att redovisa statistik 

för hur många barn som anses ha beteendeproblem, då definitionen varierar och en omfattande 

nationell svensk studie saknas. Ser man till studier genomförda i andra länder visar sig förekomsten 

av beteendeproblem skifta mellan en och tio procent, där pojkar är överrepresenterade i statistiken. 

(Socialstyrelsen, 2012, s. 11-12)  

1.4.4 Mäta socioekonomisk status 

Bradley & Corwyn (2002) skriver i sin studie om socioekonomisk status och barnutveckling att de 

vanligaste faktorer som man tar hänsyn till vid mätningen av barns socioekonomiska status har varit 

genom att räkna familjens inkomst samt värdera föräldrarnas utbildnings- och yrkesstatus. 

Socioekonomisk status brukar ofta studeras i samband med barnets hälsa, intellektuella kompetens 

(exempelvis skolprestationer) samt psykiska välmående. Barnets välbefinnande påverkas av 

familjen och grannskapet, men effektgraden styrs även av barnets och familjens egenskaper samt 

barnets nätverk (a.a.s.371).  

1.5 Disposition  

I studiens andra kapitel redovisas vilken metod som valts och hur man gått tillväga med 

materialinsamlandet, även andra metodfrågor redovisas i detta kapitel. Tredje kapitlet tar upp vad 

befintlig forskning om barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer har kommit fram till. 

Denna del används även som underlag till analysen. Fjärde kapitlet handlar om vilket resultat som 

kommit fram i studien. I detta kapitel redovisas anledningar till att varför barn som far illa i 

ekonomiskt resursstarka familjer inte uppmärksammas, hur socialarbetarna får kännedom om barn 

som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer, socialarbetarnas arbetsrutiner, mötet mellan 

socialarbetarna och familjerna, problematikens omfattning samt hur barnen far illa. I femte kapitlet 

analyseras resultatet utifrån tidigare forskning. Det sjätte, och sista, kapitlet för författarna en 

diskussion kring forskningsfrågan. Även bilagor, informationsbrev, samtyckesbrev och 

intervjuguide finns tillgängliga i slutet av studien.   

1.6 Ansvarsfördelning  

Båda författarna har tillsammans arbetat med alla kapitel och avsnitt i studien, vissa delar har 

författarna skrivit gemensamt medan andra delar har skrivits enskilt. Dock har författarna läst 

varandras delar och kommenterat kontinuerligt. De delar som författarna har gemensamt ansvar för 

är abstrakt, inledning, problemformulering, syfte och frågeställningar samt metodproblem. Båda 

författarna har även skrivit tidigare forskning tillsammans men Ulrika Andersson har det 
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huvudsakliga ansvaret för den delen. Ulrika Andersson har dessutom huvudansvaret för innehållet i 

rubrikerna procedur, urval och bortfall, datainsamlingsmetod, sökord för tidigare forskning, 

reliabilitet, validitet, vem gör orosanmälan, rutiner och arbetsprocess och diskussion. Lina Al-

Zaibari har i huvudsak haft ansvar för innehållet i rubrikerna begrepp och förtydliganden, bakgrund, 

disposition, ansvarsfördelning, forskningsansats, bearbetning av material och analys, etiska 

överväganden, mötet med en ekonomiskt resursstark familj, barn i ekonomiskt resursstarka familjer 

som far illa utan att uppmärksammas av socialtjänst och fältteam, problematikens och utsatthetens 

omfattning, hur barn far illa i ekonomiskt resursstarka familjer samt analys.  

Båda författarna har deltagit i alla, fyra, intervjuer men var och en har enskilt fått transkribera två 

av intervjuerna. Tillsammans har författarna även skrivit informationsbrevet, intervjuguiderna och 

samtyckesbrevet.   

2. Metod och material 

2.1 Forskningsansats  

I denna del redovisas hur författarna kommit fram till studiens forskningsansats gällande en 

kvalitativ forskningsstrategi och studiens angreppssätt. Det kommer även att förklaras varför både 

explorativ och deskriptiv forskningsdesign gör sig gällande i studien.  

För att uppnå studiens syfte, att öka kunskapen om barn som far illa i ekonomiskt resursstarka 

familjer utifrån socialarbetares erfarenheter, är det relevant att ha en kvalitativ forskningsstrategi för 

att intervjupersonernas erfarenheter ska kunna undersökas. Bryman (2009) skriver att det som 

utmärker kvalitativ forskning är att intervjupersonerna upplevelser, förståelse och tolkning av 

världen är i fokus (a.a.s. 249). Den kvalitativa forskningsstrategin ger alltså möjlighet för 

socialarbetarna att berätta om sina erfarenheter av att arbeta med målgruppen på ett fördjupat sätt. 

Vidare skriver Bryman att kvalitativ forskning även utmärks av sin flexibilitet och betoning på 

ordens betydelse vid emperiinsamling och analys (a.a.s. 249). Denna studie är i behov av flexibilitet 

vid emperiinsamling. Dessutom behövs en datainsamlingsmetod som möjliggör att 

intervjupersonerna kan uttrycka sig fritt men att det ändå finns struktur. Valet av 

datainsamlingsmetod har därför utgått från dessa krav och därmed blivit semi-strukturerade 

intervjuer med öppna processfrågor (se närmare på avsnittet datainsamlingsmetod för att hur 

författarna har resonerat).  

I denna studie förekommer inslag av både ett induktivt och ett deduktivt angreppssätt. Med tanke på 

att kunskap om barn som far illa i ekonomiska resursstarka familjer utifrån socialarbetares 
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erfarenheter är begränsad bedömde författarna att forskningsvärlden gynnas av att generera mer 

generell kunskap inom detta område. Generell kunskap kan lämpligast uppnås genom att ett 

induktivt angreppssätt används. Med ett induktivt angreppssätt börjar forskningsprocessen med 

observationer och slutar med en teori som genereras utifrån resultatet (Bryman, 2009, s. 22).  

Författarna valde att låta observationerna vara fria från en prövbar teori i det inledande stadiet.  

Författarna har valt att samla in empirimaterialet först för att sedan se vilka och hur olika teorier kan 

förklara resultatet. När empirimaterialet var insamlat och resultatet färdigställt valde författarna att 

använda tidigare forskning som förklaringsmodell då en relevant och heltäckande teori saknas inom 

ämnet. Med tanke på att den tidigare forskningen var skriven innan empiriinsamlingen genomfördes 

har studien även ett deduktivt inslag. Författarna vill här påpeka att det är viktigt att ha i minnet att 

den tidigare forskningen inte har styrt empiriinsamlingen. Författarna har efter empiriinsamlingen 

tagit del av fler tidigare forskningsresultat för att kunna analysera resultatet. Bryman (2009) skriver 

att den deduktiva processen vanligtvis har en linjär och logisk ordningsföljd men att undantag kan 

förekomma. Ett deduktivt undantag kan exempelvis vara att analysverktyget bestäms efter att 

empiriinsamlingen är genomförd (a.a.s.22), vilket är fallet i denna studie.   

Både explorativ och deskriptiv forskningsdesign finns med i studien. Då författarna med denna 

studie angriper ett forskningsområde med begränsad tidigare kunskap har en explorativ design varit 

lämplig. Med en explorativ design ges författarna möjlighet att öka kunskapen och få en 

övergripande bild av vad det innebär för barn att fara illa i en ekonomiskt resursstark familj. På det 

viset får man med andra ord lära känna området men kan även upptäcka framtida strategier och 

metoder för vidare forskning (Neuman, 2005). Det deskriptiva inslaget är däremot märkbart 

eftersom man genom intervjuerna får en innehållsrik bild av studiens olika teman gällande hur 

aktualisering sker, hur mötet ser ut och vad för eventuell typ av social problematik som dominerar 

samt vilka möjligheter det finns att hjälpa dessa barn. Genom den deskriptiva forskningsdesignen 

kan författare besvara frågeställningen på ett flertydigt sätt, då motsägelser och paradoxer kan lyftas 

fram (Neuman, 2005).  

2.2 Procedur  

Mål har varit att komma i kontakt med socialarbetare som har erfarenhet av att arbeta med barn som 

far illa i ekonomiskt resursstarka familjer i Stockholms län. Genom att mejla ett informationsbrev 

(se bilaga 1) till enhetschefen på individ- och familjeomsorg i en stadsdel i Stockholms stad fick 

författarna kontakt med en av socialsekreterarna, Eskil, som ville ställa upp på en intervju. 

Författarna kontaktade fler enhetschefer på individ- och familjeenheten i Stockholms stad, men 
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strategin gav inte ytterligare intervjuer. Därför kontaktade författarna personer som kan tänkas ha 

erfarenhet eller vet någon som kan tänkas ha erfarenhet av att arbeta med barn som far illa i 

ekonomiskt resursstarka familjer. Först kontaktade författarna en kvinna som i sin tur hänvisade till 

en yrkesverksam socionom, Sofia, på barn- och ungdomsenheten i en kommun belägen i 

Stockholms län, som ville ställa upp på en intervju. Sofia namngav ytterligare en yrkesverksam 

socialsekreterare, Annika, som ville ställa upp på en intervju. En förfrågan om ytterligare tips på 

intervjupersoner skickades ut, via E-post, till studenter och lärare på Ersta Sköndal högskola. En 

klasskamrat hjälpte till med att komma i kontakt med ytterligare en intervjuperson, Alexander. 

Författarna har under studiens gång kontinuerligt kontaktat nya potentiella intervjupersoner utan att 

detta gav fler intervjuer.  

 För att spara tid vid intervjutillfället kontaktades intervjupersonerna några dagar innan intervjun 

och fick då besvara ett antal bakgrundsfrågor (se bilaga 3 och 4). Samtliga intervjupersoner fick 

själva välja plats för intervjun. Tre av de fyra intervjupersonerna valde då att genomföra intervjun i 

avskilda rum utan några störande moment, medan den fjärde intervjupersonen valde ett café som 

intervjuplats. Innan intervjuns genomförande skrev samtliga fyra intervjupersoner på en 

samtyckesblankett (se bilaga 2). Ingen av intervjupersonerna hade i förväg fått se intervjuguiden (se 

bilaga 3 och 4, samt datainsamlingsmetod för vidare information om tematiken) utan det enda de 

hade blivit informerade om var studiens syfte. Under intervjuerna användes intervjuguiden som 

utgångspunkt och utifrån intervjuguidens frågor samtalade författarna med intervjupersonen och 

ställde följdfrågor beroende på hur intervjupersonen svarade. Följdfrågorna ställdes i syfte att få 

fördjupad information och även för att rikta tillbaka samtalet till intervjuguidens tematik. När 

författarna märkte att intervjupersonen upprepande sina svar och författarna ansåg att svaren varit 

nog uttömmande påbörjades nästa tema. Intervjuernas var varierande, den första intervjun varade i 

cirka 20 minuter, den andra intervjun var cirka 60 minuter, den tredje intervjun cirka 80 minuter och 

den fjärde intervjun varande i cirka 40 minuter.   

Samtliga intervjuer spelades in på två ljudupptagningsenheter där den ena fungerade som 

säkerhetskopia vid eventuellt förlust av ljudupptagaren eller om tekniska problem skulle uppstå. 

Båda författarna var med under alla fyra intervjuer och vid två av tillfällena hade den ena författaren 

huvudansvaret för intervjuerna och vid de resterande två tillfällena hade den andra författaren 

huvudansvaret för intervjuerna. Den som inte höll i intervjun antecknade utifall att något tekniskt 

fel med inspelningarna skulle uppstå. Författarna hade i förväg kommit överens om att den som inte 

intervjuade ändå hade möjlighet att ställa följdfrågor till intervjupersonen om den som hade 



12 
 

huvudansvaret skulle missa att be om förtydliganden eller fördjupningar. I varje intervju inleddes 

temat med de nedskrivna frågor som finns i intervjuguiden. Varje intervju avslutades med en 

öppnare fråga för att ge intervjupersonen möjlighet att aktualisera ämnen som var relevanta för 

syftet men som intervjufrågorna inte hade berört.  

Efteråt transkriberades intervjun ordagrant av den författare som inte haft huvudansvaret för 

intervjusamtalet. När transkriberingarna var färdigställda lästes materialet igenom och därefter 

kodade författarna materialet var för sig (se bearbetning av material och analys). Efter kodningen 

som skedde enskilt jämförde författarna kodningarna med varandra och försökte diskutera fram 

teman för resultatet som båda var överens om. Därefter analyserades resultatet utifrån tidigare 

forskning. 

2.3 Urval och Bortfall  

Den valda urvalsmetoden för studien är kriterieurval och snöbollsurval. Kriteriurval innebär att 

författaren väljer intervjupersoner utifrån valda kriterier som de skall uppfylla (Marlow, 2001). I 

studien har de valda kriterierna varit att intervjupersonerna ska vara socialarbetare som har 

erfarenhet av att arbeta med barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer.  

Snöbollsurval innebär att författarna tar kontakt med personer som är relevanta för studiens syfte 

och genom dessa personer får kontakt med ytterligare intervjupersoner. Snöbollsurval är lämpligt att 

använda om det är svårt att definiera hur stor populationen som ska undersökas är. Eftersom ramen 

för denna studie är tidsbegränsad är snöbollsurval, som är en typ av bekvämlighetsurval, att föredra 

då det är tidssparande (Bryman, 2009, s. 115-117). Utifrån studiens syfte är definitionen av urvalet, 

socialarbetare som har erfarenhet av barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer, i det 

närmaste omöjligt då författarna skulle behöva kontakta alla socialarbetare i Stockholms län för att 

få en bild av hur många av socialarbetarna som upplever att de har erfarenhet av detta område.  

Totalt har 15 personer kontaktats i tre kommuner i Stockholms län och sex stadsdelar i 

Stockholms stad. Utöver de 15 personerna som författarna själva tagit har kontakt med så har 

informationsbrevet skickats vidare från de kontaktade enhetscheferna till deras socialsekreterare och 

därför blir urvalsgruppen något större. I urvalsgruppen är det fyra personer som ställt upp på en 

intervju. En anledning till bortfall har varit att flera av enhetscheferna uppgivit att deras anställda 

redan är så hårt belastade på sin arbetsplats att de inte har möjlighet att ställa upp på intervjuer. 

Andra anledningar till bortfall är att flera intervjupersoner inte har hört av sig eller upplevt att de 

har tillräcklig erfarenhet. De intervjupersoner som har ställt upp har fått sina namn fingerade och 

kan kort beskrivas på följande sätt: Annika är född 1954, är utbildad socionom och har arbetat med 
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barn och ungdomar i 30 år.  Sofia är född 1954 och är utbildad socionom, tolk och har även en 

pedagogisk utbildning. Hon har 27 års erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. Alexander, 

född 1952 är från början utbildad till medicintekniker men har även studerat en rad kurser om att 

möta barn och ungdomar i svåra livssituationer. Han har arbetat med barn och ungdomar i 23 år.  

Den fjärde intervjupersonen, Eskil är född 1982, har en socionomutbildning och har arbetat med 

barn och ungdomar i 2 år. Samtliga intervjupersoner arbetar i områden där en hög andel av 

invånarna är ekonomiskt resursstarka.  

2.4 Datainsamlingsmetod  

Den valda metoden för datainsamlingen är semi-strukturerade intervjuer. Enligt Bryman tillåter 

semi-strukturerade intervjuer diskussionen om forskningsfrågan att röra sig i olika riktningar 

beroende av vad deltagarna upplever är värdefullt. Även författarna får möjlighet att påverka vilken 

riktning intervjun tar då de kan ha olika teman att fråga om eller be om mer detaljerade svar när de 

anser att det är relevant (a.a.301). Semi-strukturerade intervjuer har valts att göras av två skäl. Det 

första skälet är att flexibilitet krävs i intervjuprocessen för att komma närmare socialarbetarnas 

erfarenheter av att arbeta med barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer. Den tidigare 

forskningen är begränsad och därför kan inte författarna utgå från den för att formulera frågor med 

angivna svarsalternativ. Författarna kan inte heller spekulera i vilka eventuella svar som kan anges 

och utifrån spekulationerna ställa ledande frågor som intervjupersonerna ska besvara. Det andra 

skälet är att en viss struktur bedöms nödvändig för att kunna få en förståelse för hur de olika 

socialarbetarna tänker om samma frågor, i syfte att kunna urskilja mönster samt underlätta kodning 

och kategorisering vid bearbetning av material och analys. Med semi-strukturerade intervjuer 

uppnås alltså struktur till en viss grad men strukturen behåller fortfarande sin flexibla karaktär.      

 Eftersom öppna frågor ger de mest fullständiga svaren, (Kvale, 2009 s. 150) har öppna 

processfrågor använts. Frågorna är ställda på ett sådant sätt att de inte ska vara ledande utan skall ge 

intervjupersonerna en möjlighet till reflektion och själva kunna välja vad de anser är viktigt att ta 

upp. Intervjupersonerna får dessutom möjlighet att uttrycka sina erfarenheter med egna ord. Tanken 

med processfrågorna har även varit att ge intervjupersonerna en ingång till ämnet.  

Intervjuguiden i den här studien är utformade utifrån fyra teman. Det första temat handlar om hur 

socialarbetarna får kännedom om barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer. I första temat 

får socialarbetarna möjlighet att berätta om hur de arbetar. I det andra temat, den dominerande 

problematiken, var syftet att diskutera med intervjupersonerna om och hur de upplever att barn far 

illa i ekonomiskt resursstaka familjer. Det tredje temat, mötet, behandlar socialarbetarnas inställning 
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och förberedelser inför ett möte med en ekonomiskt resursstark familj. I det fjärde och sista temat 

ville författarna diskutera hur socialarbetarna upplever sina möjligheter att hjälpa barn som far illa i 

ekonomiskt resursstarka familjer. Motiveringen till de valda fyra temana är att skapa en 

helhetstäckande bild från dess att barnet som far illa aktualiseras tills dess att en hjälpinsats inleds.     

Med tanke på att det är två olika professioner, socialsekreterare och fältarbetare, som intervjuas 

har två intervjuguider utformats för att kunna ställa frågorna på ett relevant sätt till båda 

professionerna. Den utsatta tiden för varje intervju var ca 60 minuter. Tiden bedömdes vara 

tillräcklig för att intervjupersonerna skulle ges möjlighet att kunna diskutera intressanta teman mer 

djupgående. Det var också den tidslängd som författarna bedömde att både intervjuperson och 

intervjuare klarade av att hålla koncentrationen.  

2.5 Bearbetning av material och analys  

Bearbetningsprocessen av materialet började med att de fyra genomförda intervjuerna 

transkriberades ordagrant.    

Med tanke på att det är två författare som utför studien bestämde författarna sig för att läsa alla 

transkriberingar och förda anteckningar enskilt, därefter sammanfattades intervjupersonernas 

huvudpoäng med det de berättade. Vidare upprepade författarna samma procedur, men under andra 

läsningen förde författarna kommentarer om vilka nyckelord beskriver olika stycken som framkom i 

intervjuerna. Enligt Kvale (2009) är kodning ett sätt att bryta ned materialet för att lättare urskilja 

uttalanden (Kvale, 2009, s.217-218). När kodningen var klar satte författarna sig tillsammans för att 

kontrollera om det finns en konsensus och komma överens om kategorier och strukturer. Det 

framkom att det finns en god överensstämmelse mellan varandras kodningar, vilket innebär att 

materialet uppfattats på ett relativt liknande sätt. Kvale (2009) menar att kategorisering möjliggör 

”en mer systematisk begreppsbildning” (a.a. 217) Anledningen till att kodningen skedde enskilt 

skedde i syfte att minska risken för att författarna påverkar varandras bedömning av vad som 

framkom i intervjuerna. De slutgiltiga kategorierna som författarna bestämde sig för att använda 

blev: vem gör orosanmälan, socialarbetares rutiner och arbetsprocess, mötet mellan socialarbetare 

och en ekonomiskt resursstark familj, ouppmärksammade barn, problematikens/utsatthetens 

omfattning samt hur barn far illa, där denna sista kategori inkluderar skilsmässor 

(vårdnadstvister/bodelningar), infekterade relationer mellan barn och föräldrar, alkohol- och 

drogmissbruk, prestationspress och psykisk ohälsa. Alla dessa kategorier har barn som far illa i 

ekonomiskt resursstarka familjer i fokus.  
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För att kunna analysera resultatet har den tidigare forskningen använts som förklaringsmodell 

eftersom att en heltäckande och avgränsad teori saknas. Tidigare forskningen bedömdes utgöra en 

givande förklaringsmodell vid analysen. Nackdelen med en sådan strategi att analysera utifrån är att 

i vår studie har vi kommit fram till en del nya resultat som inte finns med i den tidigare forskningen, 

vilket försvårar vår möjlighet att analysera den nya kunskapen.  

2.6 Sökord för tidigare forskning  

För att få fram tidigare forskning har en rad olika databaser, både internationella och nationella, 

använts. Eftersom ämnet, barn som far illa i ekonomiskt resurstarka familjer, har en begränsad 

forskningsbredd, har författarna valt att göra så breda sökningar som möjligt. Ingen hänsyn har 

tagits till åtal. För att öka möjligheten att få maximalt antal relevanta sökträffar användes en engelsk 

och en svensk synonymordbok, Wordfinder. Synonymer användes eftersom ordet ekonomiskt 

resursstark inte gav relevanta sökträffar. De svenska ord som användes vid sökningen var, rik* och 

välbärgad*. De engelska ord som användes var, rich och affluent. Studien har en avgränsad 

målgrupp, barn som är 0-18 år, och för att avgränsa sökningen till målgruppen har begreppen barn, 

unga, ungdomar samt child* och youth använts. Eftersom det är de sociala problemen bland barn i 

ekonomiskt resursstarka familjer studien fokuserar på har även sökorden sociala problem och social 

problem använts. Sökorden riskfaktor, risktagande, riskbeteende, risk factor, risk-taking, risk 

behavior har använts för att social problematik kan medföra en riskfyllt beteende. Sökorden socialt 

arbete och social work har använts men inte gett några sökträffar. I samtliga artiklar har hänsyn 

tagits till att artiklarna behandlar ämnet barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer i Europa 

och Nordamerika för att komma så nära svensk kontext som möjligt. Författarna har endast tittat på 

de artiklar som utgår från ett psykologiskt eller sociologiskt perspektiv eftersom dessa perspektiv 

har gett en sammanfattande och bild av ämnet barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer. 

De sökträffar som har varit av relevans är följande:  

Stockholms universitetsbiblioteks databas  

 Sökord: rika OCH sociala problem (totalt 7 träffar). Av dessa sju träffar var en träff relevant.  

Databas SOCindex  

 Sökord: risk-taking AND affluent (totalt 4 träffar). Av dessa fyra träffar var en träff relevant.   

Databas Academic Search Premier  

 Sökord: affluent AND children AND youth (totalt 165 träffar). Varav en träff var relevant.  
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Eftersom sökningarna inte gav tillräckligt många relevanta träffar använde författarna 

referenslistorna i de redan funna artiklarna för att hitta ytterligare artiklar med relevans för studien. 

2.7 Reliabilitet  

I en kvalitativ studie bedöms reliabiliteten, som forskningsresultatets tillförlitlighet och konsistens 

(Kvale, 2009 s.163). Studien är byggd på fyra intervjuer med socialarbetare och intervjuerna syftar 

till att öka kunskapen om barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer, utifrån fyra 

socialarbetares erfarenheter. Socialarbetares erfarenheter och uppfattning om vad som klassas som 

sociala problem bland barn i ekonomsikt resursstarka familjer, kan se olika ut. Dessutom kan de 

sociala problemen som förknippas med barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer ändras 

över tid. Därför menar Bryman (2009) att möjligheten att replikera en kvalitativ studie är begränsad 

eftersom sociala miljöer och betingelser förändras (Bryman, 2009 s.257). Författarna var medvetna 

om att socialarbetarnas erfarenheter inte kan vara identiska och att vad en socialarbetare klassar som 

ett socialt problem bland barn i ekonomiskt resursstarka familjer, kanske inte en annan gör.  

Innan genomförandet av intervjuerna gjordes pilotintervju utifrån intervjuguiden. Pilotintervjun 

gjordes med avsikt att minimera risken för obegripliga frågor eller att intervjupersonerna inte 

besvarar frågorna utifrån studiens syfte. Pilotstudier är ett sätt för författaren att säkerställa att 

intervjufrågorna fungerar utifrån studiens syfte och att frågorna efterföljer i en logisk ordning 

(Bryman, 2009 s.170-171). En oberoende person som är socionom till yrket har fått läsa igenom 

intervjuguiden och fått göra en bedömning av om innehållet är begripligt. Det framkom då att 

intervjuguiden krävde förtydliganden i form av att ordet resursstark var vagt och kan syfta till skilda 

resurser. Författarna valde därför att använda ekonomiskt resursstark för att det ekonomiska 

perspektivet skall vara i fokus. Dessa definitioner skrevs inte ner i själva intervjuguiden men finns 

beskrivna under rubriken begrepp och förtydliganden.   

 Vid samtliga intervjutillfällen som utfördes i studien närvarade båda författarna, vilket ledde till 

en ökad flexibilitet då båda författarna hade möjligt att ställa relevanta följdfrågor. Detta kan ses 

som en styrka då Bryman (2009) talar om att flexibilitet är viktigt under en intervju, för att kunna 

följa upp intressanta teman och reda ut oklarheter (a.a.s.312). Var något av det som diskuterades 

under intervjuerna oklart för författarna användes upprepande frågor och följdfrågor för att 

ytterligare öka möjligheten att få en tydlig bild av intervjupersonernas tolkningar. I slutet av varje 

intervju gavs möjlighet för intervjupersonerna att fritt tillägga tankar och erfarenheter som var av 

relevans för syftet, utifall att intervjupersonerna hade något att tillägga som inte fanns med i 

intervjuguiden. 
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En svårighet som kan uppstå vid transkribering som både Bryman (2009, s.312) och Kvale (2009 

s.201) pekar på är att det är problematiskt att föra över talspråk till skriftspråk. Punkters och 

kommateckens placering kan ha en avgörande betydelse för meningens innebörd (Kvale, 2009 

s.201). Problemet med överföringen från talspråk till skriftspråk är något som kan ha haft en 

påverkan på vårt resultat. Har intervjupersonernas svar i transkriberingarna framstått som 

mångtydiga har vi diskuterat detta sinsemellan för att komma fram till en gemensam tolkning, men 

risken kvarstår ändå att båda kan ha misstolkat meningen i det intervjupersonerna säger. Samtidigt 

menar Bryman (2009 s.310) att transkriberingar är nödvändigt för att kunna analysera materialet, då 

författaren vill få fram vad intervjupersonerna säger och hur de säger det.  

Bryman talar om interbedömarreliabilitet, som innebär att när flera författare ska göra en 

tolkning av ett intervjumaterial finns det en risk att deras tolkningar inte överensstämmer (2009 s. 

183) . För att minska risken för två olika tolkningar av intervjupersonernas svar, valde författarna 

vid kodningen att först göra det var för sig för att sedan jämföra varandras kodningar. Detta gjordes 

för att se i vilken utsträckning intervjupersonernas svar hade tolkats och kategoriserats lika av båda 

författarna. De kategoriseringar som författarna inte var eniga om diskuterades och fick på så vis 

fram kategorier som båda var ense om.  

2.8 Validitet  

Validitet handlar om huruvida studien har mätt det som avsetts att mätas (Kvale, 2009, s.264). I 

denna studie innebär det en fråga om författarna har ökat kunskapen om barn som far illa i 

ekonomiskt resursstarka familjer, utifrån socialarbetares erfarenheter. För att säkerställa att 

socialarbetarna besitter kunskap inom ämnet har studien utgått från ett kriterierurval. Innan bokat 

möte har intervjupersonerna därför blivit tillfrågade om de har erfarenhet av att arbeta med barn 

som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer.  

För att uppnå syftet har författarna använt de teman som beskrivs i avsnittet 

datainsamlingsmetod. Utifrån tematiken har en inledande öppen processfråga använts för att 

intervjupersonerna skall få en ingång till temat. Intervjupersonerna har tillfört både relevant och 

icke-relevant kunskap i förhållande till studiens syfte. Under bearbetning av empirimaterialet har 

författarna i sin tur valt bort de resonemang som bedömts icke-relevanta. Studien kan ha gått miste 

om kunskap och erfarenheter som intervjupersonerna inte kommit att tänka på under intervjun.  

En annan fråga att diskutera är mättnadspunkten i empiriinsamlingen. Kvale (2009 s. 129) skriver 

att mättnadspunkten uppnås när empirin upphör att tillföra ny kunskap. Kopplat till denna studie har 

författarna kunnat urskilja att intervjupersonerna i viss mån fört liknande resonemang. Dock kan 
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inte hävdas att en mättnadspunkt har uppnåtts. 

Slutligen diskuteras antalet intervjuer i studien. Antalet intervjuer bestäms utifrån studiens syfte 

(Kvale, 2009 s. 129.) Syftet med den här studien är att utifrån socialarbetares erfarenheter öka 

kunskapen om barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer. Studien är inte ute efter att ge en 

generaliserad bild av eller hävda en sanning om vilka erfarenheter socialarbetare har av att arbeta 

med målgruppen, utan vill öka kunskapen inom detta område. Kvale skriver även ”Intervjua så 

många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta” (2009 s.129) Det finns en 

möjlighet att fler intervjupersoner hade gett ett annorlunda resultat men författarna bedömer att 

intervjuerna gav ett innehållsrikt resultat. Enligt Bryman (2009) är inte mätning i fokus för 

kvalitativa studier (Bryman, 2009, s. 257) istället är intervjupersonernas subjektiva upplevelse och 

tolkning central.  

2.9 Metodproblem  

I detta avsnitt diskuteras de metodproblem som inte har tagits upp tidigare i kapitlet. Det första 

problemet är att den tidigare forskningen främst behandlar problematik bland ungdomar i 

ekonomiskt resursstarka familjer. Den redovisade tidigare forskningen har alltså inte behandlat 

yngre barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer i lika stor utsträckning. För den här 

studien innebär bristande tidigare forskning om yngre barn att författarna främst kan analysera 

problematiken bland ungdomar, medan analys om yngre barn blir begränsad. Författarna är även 

medvetna om att det psykologiska perspektivet dominerar i den redovisade tidigare forskningen 

medan ett socialarbetarperspektiv saknas. Socialt arbete är en tvärvetenskaplig profession där bland 

annat psykologi ingår. Den tidigare forskningen täcker därmed det psykologiska perspektivet men 

den är inte representativ för andra vetenskaper som ingår i socialt arbete.   

Andra metodproblemet gäller längden på den första intervjun, med Eskil, som endast är 20 

minuter. De resterande tre intervjuerna har varit cirka en timme var och därför kan det diskuteras 

hur informativ första intervjun var. En möjlig förklaring till den kortare intervjulängden kan vara att 

det var studiens första intervju och att författarna därför inte var lika rutinerade i intervjuteknik 

ännu. En annan möjlig förklaring kan handla om att Eskil har kortare arbetslivserfarenhet (2 år) 

jämfört med de andra tre intervjupersonerna (25-30 år). Författarna har dock bedömt att intervjun 

med Eskil har bidragit med givande och relevant kunskap. 

2.10 Etiska överväganden  

Som forskare gäller det att ha en ödmjuk hållning i förhållande till det grundläggande 

individskyddskravet, vilket innebär att fyra allmänna huvudkrav på forskningen skall beaktas. Krav 
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ställs på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2011). Författarna 

har tagit del av Vetenskapsrådets forskningskrav och har försökt ta kraven i beaktande i studien.   

2.10.1 Information och samtycke  

Intervjupersonerna i studien har via mail eller telefon informerats om studiens syfte samt att det 

som framkommer under intervjun kommer att antecknas och spelas in. Intervjupersonerna upplystes 

även om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan.  

Utöver detta kommer författarna för att kunna påbörja intervjun kräva ett informerat samtycke 

som kan medges genom att intervjupersonerna undertecknar ett samtyckeskonrakt där det framgår 

vad studien handlar om, studiens syfte och metodval, dokumentations- och arkiveringsförvaring, 

konfidentialitetsgrad samt eventuella följder och risker. I samtyckeskontaktet framgår även att 

intervjupersonen när som helst, innan redovisning 28/5/2013, har rätt att avbryta sin medverkan 

samt att han/hon på begäran kan läsa resultatet innan redovisning för allmänheten sker. I 

samtyckeskontraktet informeras intervjupersonerna även om vilken huvudman författarna står under 

och att examinator/handledare har rätt att ta del av vårt empiriska material.  

2.10.2 Konfidentialitet 

Dokumentationen kommer att bestå av ljudupptagningar och transkriberingar av dessa 

upptagningar. Författarna kommer även att skriftligen anteckna under intervjuerna. Ljudfilerna 

kommer att förvaras på ett sådant sätt att åtkomst av utomstående inte är möjlig eftersom ljudfilerna 

är kodlåsta. Det skriftliga materialet kommer att förvaras i en mapp så att utomstående inte ska 

kunna ta del av det. När studien är godkänd och inskickad på DIVA kommer författarna att radera 

det empiriska materialet.     

Intervjupersonerna namn kommer att fingeras i studien. Intervjupersonernas korrekta namn 

används dock i det empiriska materialet som endast författarna och eventuellt 

examinator/handledare har tillgång till, detta för att under skrivprocessen underlätta hantering av 

materialet. Detta sker även i syfte att hålla isär vem som har gjort vilket uttalande om en 

intervjuperson vill avbryta sin medverkan. Intervjupersonernas yrkesroll samt den sociala kontexten 

de utövar sin yrkesroll i kommer att beskrivas i studien då dessa två variabler är av central betydelse 

för syftet. Dock kommer dessa att beskrivas allmänt det vill säga utan att arbetsplats och dess 

geografiska område namnges eller detaljerat beskrivs. Det kvarstår trots vidtagna åtgärder en liten 

risk att intervjupersonerna kan identifieras av framförallt arbetskamrater och andra inom domänen 

då områdets sociala kontext kommer att beskrivas och då denna kontext kan förknippas med vissa 

geografiska områden. Men i och med att det är intervjupersonernas yrkesroll som är i fokus för 
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studien bedömer författarna att känslighetsgraden är relativt låg. När det gäller uppgifter rörande 

tredje person kommer författarna att be intervjupersonerna att vara noggranna med att inte namnge 

barn eller andra familjemedlemmar som blivit aktuella för barnavårdsutredningar. Om 

personuppgifter om tredje person ändå skulle råka avslöjas väljer författarna att själva se till att 

sådana uppgifter anonymiseras i studien för att skydda konfidentialiteten för tredje person.  

2.10.3 Nyttjande 

Uppgifter som samlas in under intervjun används endast i forskningssammanhang. Insamlade 

personuppgifter kommer inte att användas för beslut eller åtgärder som direkt kan påverka 

intervjupersonen. All material används endast i forskningssyfte.  

3. Tidigare forskning och teoretisk referensram 

Den tidigare forskningen har delats upp i fyra avsnitt. Det första avsnittet handlar om effekterna av 

familjens höga socioekonomiska status. Det andra avsnittet tar upp vilka sociala problem som 

tidigare forskning visat drabbar barn i ekonomiskt resursstarka familjer. De två avslutande avsnitten 

handlar om vilka hinder som finns för ekonomiskt resursstarka familjer att söka hjälp och när 

familjerna söker hjälp.  

Forskningen som redogörs i detta avsnitt bygger framförallt på studier om ungdomar som far illa 

i ekonomiskt resursstarka familjer i den amerikanska kontexten. Författarna vill poängtera är att 

problemen som redovisas under tidigare forskning kan ibland te sig motsägelsefulla men det är 

viktigt att ha i minnet att problemen inte behöver uppkomma i en och samma familj.    

3.1 Effekter av familjens höga socioekonomiska status  

Det finns en rad olika effekter, både positiva och negativa, till följd av en familjs ekonomiska 

oberoende. När det gäller de positiva effekterna skriver Bradley och Corwyn (2002) att bo i 

områden med hög socioekonomisk status har positiva effekter på barnens skolprestation (a.a.s.388-

389). Det framgår dock inte på vilket sätt som dessa områden påverkar skolprestationen. 

Ekonomiskt resursstarka föräldrar är i hög grad benägna att hjälpa sina barn med språkutvecklingen 

genom att samtala med och läsa för dem. Pittman (1985) hävdar att förutom att många ekonomiskt 

resursstarka barn besitter en god läsförmåga så har de även stora möjlighet att få ökad kunskap och 

förståelse då de ekonomiska tillgångarna medför att de har råd med till exempel resor och höga 

utbildningar. Vid sidan om att barn i ekonomiskt resursstarka familjer har möjlighet att tillgodose 

sig kunskap och erfarenheter kan även deras föräldrars väletablerade sociala kontaktnät påverka 

deras skolprestationer i en positiv bemärkelse (a.a.s. 382). Det de stora ekonomiska tillgångarna kan 
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även innebära en hög grad av autonomi och valfrihet, vilket gör att många ekonomiskt resursstarka 

familjer kan leva exakt det liv de vill (Luthar, 2003, s.1586).  

När det kommer till de negativa effekterna beskriver Luthar och Latendresse (2005) att många 

ekonomiskt resursstarka föräldrar är både fysiskt och känslomässigt frånvarande från sina barn. Den 

första faktorn till är att ekonomiskt resursstarka barn kan ha många fritidsaktiviteter och spenderar 

så mycket tid i skolan att utrymmet för familjetid och rutiner nästan är obefintligt. Bristen på tid 

med familjen leder till en avsaknad av gemensamma middagar och kvällsrutiner kan få en negativ 

inverkan på barnets skolprestationer och orsaka anpassningsproblem (a.a.s.50-51). Den andra 

faktorn är att många ekonomiskt resursstarka ungdomar i mellanstadieålder blir lämnade ensamma 

flera timmar i veckan eftersom föräldrarna spenderar mycket tid på sina arbeten och gör affärsresor. 

Det finns också en tanke hos föräldrarna att ensamheten ökar barnets självständighet (a.a.s 50) 

Eftersom ekonomiskt resursstarka föräldrar många gånger är frånvarande kan inte de själva ge sina 

barn trygghet och skydd. Enligt Bradley och Corwyn (2002) ser dessa föräldrar därför till att köpa 

materiella saker och tjänster såsom inbrottslarm och barnflicka, som kompenserar tryggheten från 

föräldrarna. Många ekonomiskt resursstarka föräldrar använder dessutom sina ekonomiska resurser 

till bra boenden i trygga områden, vilket i sin tur även ger en större trygghet för deras barn (a.a.s. 

385-386).  

När det gäller föräldrar som kompenserar sin fysiska och känslomässiga frånvaro genom 

materiella saker benämner Alderman, Stanford & Friedman (1995) det som The Silver Spoon 

Syndrome (Silverskedssyndromet, egen översättning). Barn som lider av The Silver Spoon 

Syndrome bygger upp en fasad av självsäkerhet för att dölja den dåliga självkänslan som 

föräldrarnas bristande omvårdnad kan leda till. Konsekvenserna blir att barnen får en skev 

verklighetsuppfattning, känner sig överflödiga och värdelösa vilket i sin tur leder till att de blir 

deprimerade, börjar använda droger och utvecklar ett kriminellt beteende.  

Pittman (1985) redogör vidare ett antal tankar om varför ekonomiskt resursstarka barn inte alltid 

lyckas i livet. Det första han pekar på är att stora ekonomiska och materiella tillgångar inte leder till 

någon långvarig tillfredsställelse, men för att uppleva en kort stund av tillfredsställelse konsumerar 

personen ännu mer, ”mycket vill ha mer”. Det finns en risk hos ekonomiskt resursstarka barn att om 

de inte ser en väg som smidigt leder dem till framgång så kan det leda till att barnet tappar 

motivationen att arbeta mot målet och börjar istället konsumerar för att trösta sig själv. En annan 

faktor som kan orsaka att ekonomiskt resursstarka barn inte alltid lyckas är att föräldrarna hindrar 

sina barn från att göra karriär i ett medelklass yrke. En del föräldrar menar att dessa yrken inte är 
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bra nog för sina barn och istället för att låta barnen arbeta så försörjer de själva sina barn. Bristen på 

självständighet och självtillit, som föräldrarnas försörjning av barnet kan leda till, gör att barnet kan 

tappa motivationen till utmaningar i livet och det ekonomiska oberoendet kan leda till att barnet får 

en skev verklighetsbild. Dessa faktorer som Pittman (1985) beskriver benämner han och Alderman, 

Stanford & Friedman, (1995) som The Rich Kids Syndrome (Rika barn syndromet, egen 

översättning). Syndromet är en beskrivning vad som händer när ekonomiskt resursstarka barn har 

för mycket fritid, materiellt överflöd och en låg grad av uppfostran. The Rich kids syndrome kan 

utöver drog- och alkoholmissbruk leda till en tidig sexuell debut. Dessa barn kan dessutom få 

problem med att anpassa sig till givna strukturer och regler eller andra moraliska problem senare i 

livet, vilket även kan pågå i vuxen ålder. 

3.2 Problem bland barn i ekonomiskt resursstarka familjer 

Många gånger förknippas barn i ekonomiskt resursstarka familjer med en låg risk att drabbas av 

psykosociala problem. Ekonomiskt resursstarka barn är en riskgrupp med liknande problem som 

barn med annan socioekonomisk status (Luthar & Barkin, 2012 s. 429) och Racz et al. (2010 s.120)  

menar dessutom att ekonomiskt resursstarka barn kan riskera att utveckla multipla 

problembeteenden, vilket innebär att ett problembeteende existerar parallellt med ett annat 

problembeteende. Den vanligaste kombinationen är att alkohol- och droganvändning uppkommer 

samtidigt som utåtagerande beteendestörningar eller uppmärksamhetsproblem. Multipla 

problembeteenden kan jämföras med Problem Behavior Theory (PBT) (problembeteende teorin, 

egen översättning). (a.a.s.120) Studien syftade till att undersöka i vilken utsträckning ungdomar i 

ekonomiskt resursstarka familjer led av PBT och dessa ungdomar visade sig tillhöra en 

högriskgrupp. Varav 2,5 procent av ungdomarna i urvalet uppvisade sig ha fler än två 

problembeteenden samtidigt. Dessutom undersöktes om de samexisterande problembeteendena 

ledde till konkreta negativa konsekvenser. Hälften av ungdomarna uppgav att de upplevde att detta 

fått negativa konsekvenser, exempelvis hade de blivit dömda för brott eller gjort annat som de 

senare ångrat. (a.a.s.127) 

Luthar (2003) framhåller att barn vars föräldrar som betonar barnets prestationer framför den 

egna personligheten tenderar att uppfatta prestationsmisslyckanden som personliga misslyckanden. 

Barn vars självkänsla sitter i prestationerna kan lätt uppleva att de är vad de presterar och att de inte 

är någonting utan sina prestationer (Luthar, 2003, s. 1586). Prestationspress och isolering från 

föräldrarna är två potentiella faktorer som orsakar de vanligaste problemen bland barn i ekonomiskt 

resursstarka familjer, nämligen droganvändning, ångest och depression (Luthar, 2003, s.1581). 
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Utöver dessa problem menar Alderman, Stanford & Friedman (1995) att andra framträdande 

problem bland ekonomiskt resursstarka barn är ätstörningar, isolering från omvärlden och 

brottslighet. Många av barnen utvecklar även stressrelaterade symptom såsom insomnia, magbesvär 

och huvudvärk (Luthar, 2003, s. 1584).  Luthar refererar till en av de första empiriska studierna som 

hade ekonomiskt resursstarka ungdomars problem i fokus, Luthar och D’Avanzo (1999). Studien 

visade att ekonomiskt resursstarka ungdomar i årskurs tio hade en signifikant högre och mer 

frekvent användning av cigaretter, alkohol, marijuana och andra olagliga droger än innerstads-

studenter som har en låg socioekonomisk status. I likhet med Luthar & D’Avanzo visade en studie 

av Way, Stauber, Nakkula, and London (1994) att ungdomar med hög socioekonomisk status 

använder droger och alkohol i syfte att mildra känslomässigt lidande (Luthar, 2003, .s.1582-1583; 

Luthar & Latendresse, 2005). Luthar & Barkin (2012) visade ett samband mellan drog- och 

alkoholintag samt internaliserande problem såsom depression, ångest och externaliserande problem 

såsom kriminalitet, aggressivitet och annat utåtagerande problembeteende. I deras undersökning av 

tre övre medelklassmiljöer uppvisade resultatet att kohorten ungdomar som hade lägst intag av 

alkohol och droger var mest sårbara för ångest- och depressionssymptom samt begick flest brott. 

Denna grupp hade även visat högsta signifikanta förhöjningar på självskadebeteende och minst 

hängivenhet för föräldrar. Resultatet visade alltså att ungdomar som använde droger och alkohol i 

högre utsträckning klarade av att dämpa påfrestande känslor (Luthar & Barkin, 2012, s. 444). 

Alkoholbruksmönstren bland ekonomiskt resursstarka barn i Sverige liknar i viss utsträckning den 

som förekommer i den amerikanska kontexten. Barn till föräldrar med stora ekonomiska resurser 

och som bor i socialt stabila områden bedöms vara högkonsumenter av alkohol. Den höga 

alkoholkonsumtionen beror dock på andra orsaker än de som tagits upp ovan. Sundells (1997) 

studie visade att orsaken till den höga alkoholkonsumtionen bland ungdomar beror på att 

tillgängligheten på alkohol i hemmet var större om man har ekonomiskt resursstarka föräldrar samt 

att alkoholattityden i dessa hem är liberal. Vad gäller droganvändning ser situationen annorlunda ut 

i Sverige; föräldrarnas ekonomiska resurser påverkar inte droganvändningen bland barn generellt 

sett. Dock förekommer högre droganvändning bland barn vars föräldrar har högre utbildning och 

om dessa barn går i skolor som anses ligga i socialt stabila områden.(Sundell, Colbiörnsen & 

Ågren, 1997, s.25). Vidare skriver författarna att i socialt homogena områden visade sig pressen 

från skolkamrater till droganvändning svår att motstå. Detta kan jämföras med Luthar & 

Latendresses (2005) studie som menar att det finns en koppling mellan droganvändning och 

popularitet, framförallt bland pojkar i ekonomiskt resursstarka familjer i USA.    
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3.3 Vad hindrar ekonomiskt resursstarka familjer från att söka eller få hjälp 

Utöver det motstånd som många föräldrar kan uppleva när de söker professionell hjälp för sina barn 

finns även ytterligare barriärer som är specifika för ekonomiskt resursstarka familjer. Pittman 

(1985) menar att familjens ekonomiska ställning kan göra problemen mer komplicerade. Dessutom 

kan problem ekonomiskt resursstarka familjer vara svårare att avslöja eller uppmärksamma 

(a.a.s.461). Luthar och Latendresse (2005) skriver att familjer med hög socioekonomisk status är 

måna om att hålla familjens eventuella problem privat då deras misslyckanden tenderar att generera 

skadeglädje bland individer med lägre socioekonomisk status. Ett annat argument som gör det 

svårare för ekonomiskt resursstarka familjer att få hjälp är att myndigheter och barnomsorg 

särbehandlar dem i den bemärkelsen att problemen undermineras även om fallet kräver en insats. 

Skolpersonal i allmänhet och skolpsykologer i synnerhet tvekar ofta att kontakta resursstarka 

föräldrar när problem uppstår eftersom de inte vill riskera försämrad relation med föräldrarna och är 

oroliga för motstånd. (Luthar & Latendresse, 2005, s. 51-52).   

Som konstaterats i avsnittet om effekterna av familjens socioekonomiska status, söker 

ekonomiskt resursstarka familjer sig till områden där andra med hög socioekonomisk status bor, 

vilket innebär en segregation både socialt och geografiskt. Många läkare och psykologer är både  

bosatta och yrkesverksamma i ekonomiskt resursstarka områden. Om andra familjer i området 

någon gång  behöver söka professionell hjälp för sina barn vid psykiatriska och medicinska 

institutioner, kan det då uppstå en problematik eftersom sannolikheten är stor att det är deras 

närmaste granne som är läkaren eller psykologen. Det kan då  uppstå en dubbel skam för dessa 

föräldrar då de dels kan skuldbelägga sig själva för barnets svårigheter och dels att deras granne ska 

ta del av dem i egenskap av profession. (Alderman, Stanford & Friedman, 1995,s. 190)  

3.4 När söker ekonomiskt resursstarka familjer hjälp 

Samtidigt som Alderman, Stanford & Friedman (1995) menar att familjer med hög socioekonomisk 

status kan känna en skam över att söka hjälp för sina barn så menar Luthar (2003) att ekonomiskt 

resursstarka familjer tenderar att köpa olika psykologiska och medicinska tjänster istället för att 

vända sig till sina vänner. I studien menar man att detta beror på att ekonomiskt välstånd medför att 

behovet av vänner minskar, då ekonomiskt resursstarka familjer istället kan köpa stöd och hjälp. 

(a.a.s.1586)  

En annan faktor till att ekonomiskt resursstarka föräldrar söker professionell hjälp för deras barn 

är, enligt Luthar & Latendresse (2005), att situationen börjar bli obekväm för dem som föräldrar 

genom att barnen exempelvis har beteendeproblem. Ekonomiskt resursstarka föräldrar söker alltså 
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inte hjälp förrän deras barn har allvarliga problem då de helst undviker genererande situationer 

(Luthar & Latendresse, 2005). Pittman (1985) menar dock att resursstarka familjer tenderar att söka 

hjälp för mindre problem och ignorera allvarliga problem, till exempel beskriver han att en mamma 

sökte professionell hjälp eftersom hennes son blev kompis med en svart flicka men ignorerade det 

faktum att hennes son hade drogproblem och ett dysfunktionellt beteende. (Pittman, 1985, s. 465) 

Pittman tar upp ytterligare ett exempel som illustrerar en annan dimension av föreställningarna om 

stödinsatser, nämligen att ekonomiskt resursstarka föräldrar är benägna att tro att pengar och 

terapisamtal löser deras barn riskbeteende eller psykiska ohälsa. I ett fall hade en pappa uttryckt sin 

ilska på följande vis "I've spent $350,000 on treating that kid already, and he's still not fit to show 

around. How the hell much money do you need to make him normal?" (a.a.s. 467) Knitzer (2000) 

förklarade att terapi och andra stödinsatser inte kan få goda resultat om barnets vardagliga liv och 

problemkällorna kvarstår, vilket ofta är fallet med ekonomiskt resursstarka barn som får 

professionell hjälp.  

3.5 Sammanfattning av kunskapsläget  

Sammanfattningsvis säger den tidigare forskningen att barn i ekonomiskt resursstarka familjer är en 

riskgrupp när det gäller sociala problem. En faktor som kan vara en bakomliggande orsak till att 

barn i ekonomiskt resursstarka familjer utvecklar ett problembeteende är fysiskt och känslomässigt 

frånvarande föräldrar som inte har tid att ge barnen den trygghet och kärlek de behöver. Bristen på 

fysisk och känslomässig närhet från föräldrarna kan leda till att barnen blir deprimerade och 

använder stora mängder alkohol och droger för att dämpa det känslomässiga lidandet. Även 

prestationer som ses som personliga misslyckanden får en negativ inverkan för barnet. En annan 

faktor som kan leda till att barnen kan få problem senare i livet är att de får en skev 

verklighetsuppfattning då barens liv kretsar i pengar och materiella saker. Den tidigare forskningen 

tar även upp att det finns barriärer för ekonomiskt resursstarka familjer att söka hjälp eftersom det 

många gånger är en bekant som arbetar på psykologiska och medicinska institutioner, vilket kan 

leda till en dubbel skam hos föräldrarna. Det finns också ett vilja att upprätthålla en fasad utåt för att 

uppfattningen finns att ekonomiskt resursstarka familjer inte ska ha några problem. När ekonomiskt 

resursstarka familjer väl söker hjälp för sina barn gör det oftast för mindre allvarliga problem som 

kan skada deras anseende utåt, men det kan även vara eftersom föräldrarna själva börjar lida av att 

deras barn har ett problembeteende.  
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4. Resultat  

Resultat avsnittet innehåller sex olika delar. Den första delen handlar om svårigheterna med att 

uppmärksamma barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer. Den andra delen handlar om 

hur socialarbetarna får kännedom om barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer. Medan 

den tredje delen beskriver hur socialarbetarnas arbetsstruktur att en anmälan har mottagits. Den 

fjärde delen handlar om mötet mellan socialarbetaren och en ekonomiskt resursstark familj. Femte 

delen beskriver kort hur pass allvarlig problematiken är. Den sjätte, och sista, delen berör vilken 

problematik som förekommer hos barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer.  

Författarna vill här påminna om att intervjupersonernas namn har fingerats och att de i studien 

kommer att benämnas Eskil, Annika, Alexander och Sofia.  

4.1 Barn i ekonomiskt resursstarka familjer som far illa utan att uppmärksammas av 
socialtjänst och fältteam 

Samtliga intervjuade socialarbetare påpekade att mörkertalet bland barn som far illa i ekonomiskt 

resursstarka familjer som inte kommer till socialtjänstens eller fältteamets kännedom är 

oroväckande. Under intervjuerna uppkom en rad olika förklaringar till varför en del barn som far 

illa i ekonomiskt resursstarka familjer inte uppmärksammas. Socialarbetarna, Sofia, Alexander och 

Annika, lyfte fram att ekonomiskt resursstarka familjer många gånger är måna om sin höga status 

och starka samhällsförankring, vilka är viktiga orsaker till att barnen inte uppmärksammas trots att 

de far illa. Av tradition så förknippas socialtjänsten ofta med fattigdom och missbruk eller 

kriminalitet hos föräldrarna berättade Sofia, vilket är något ekonomiskt resursstarka inte vill 

förknippas med. Annika, Alexander och Sofia förde alla resonemanget att ekonomiskt resursstarka 

familjer inte vill att någon utanför familjen, till exempel grannar, ska veta att det finns bekymmer 

och problem av olika slag utan allt ska verka fint för andra.  

Sofia: Status är oerhört viktigt, status och fasaden är mycket mycket viktiga vilket innebär att folk 

kämpar, alltså in i det sista, behålla bilden utåt och fasaden, så det kan hända väldigt mycket innanför 

murarna, det kan vara missbruk, det kan vara psykiska sjukdomar, det kan vara våld, det förekommer 

våld, relationssvårigheter och så vidare.  

Det förekommer exempelvis att familjer som trots att de blivit aktuella hos socialtjänsten ber 

socialsekreterarna att inte komma på hembesök, då de inte vill att kommunens bil ska parkera 

utanför deras hus, berättade Annika. Ett annat fall som illustrerar hur viktigt det är att framstå som 

en lycklig familj, är då en mamma som hade varit aktuellt hos socialtjänsten berättat för media om 

det idylliska livet i bostadsområdet och den goda kontakten med grannarna. Socialsekreteraren, 
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Sofia som själv varit handläggare för ärendet, visste att verkligheten i den här familjen präglades av 

det våld som försiggick bakom gardinerna och som man hade dolt för omgivningen. Familjernas 

högt prioriterade status gör att de upprätthåller olika strategier för att dölja missförhållanden vilket 

försvårar sannolikheten att upptäcka att det finns barn som far illa. Familjerna vet att om 

missförhållanden upptäcks så kommer det att vara svårt att dölja problemen. Alexander förklarade 

svårigheterna med att dölja problem med att kretsen som ekonomiskt resursstarka vistas i är liten 

och att alla har koll på varandra. 

En annan orsak till varför barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer inte kommer till 

socialtjänstens kännedom är pengarnas makt. Pengar kan göra att familjen står ut med 

missförhållanden. Sofia berättade om en mamma med en hög samhällsposition som hade blivit 

misshandlad av maken i 15 år. De två barnen i familjen hade bevittnat våldet och därför blivit 

aktuella i individ- och familjeenheten. När Sofia vid ett tillfälle frågat mamman hur hon kunnat 

hålla tyst om våldet blev mammans svar: ”Vet du hur mycket pengar vi pratar om?”. Detta är ett fall 

som illustrerar hur pengar och anseende utåt ibland kan vara mer prioriterat än barnens 

välbefinnande och goda utveckling.               

Sofia som även har arbetat i kommuner med en mindre andel invånare med höga inkomster 

berättade att hon vid en jämförelse har kommit fram till att barn i andra kommuner oftare 

aktualiseras i individ- och familjeenheten som ett led i att föräldrarna exempelvis har ett ärende i 

ekonomiskt biståndsenheten. Det framgick dock inte i hur hög grad detta har betydelse för att 

uppmärksamma barn som far illa. Det råder delade meningar i denna aspekt då socialarbetaren, 

Eskil, menar att barn ibland kommer till socialtjänstens kännedom på grund av att föräldrarna är 

aktuella i missbruksenheten. Det kan dock konstateras att familjernas kontakt med olika enheter i 

socialtjänsten kan ha betydelse för om barn som far illa uppmärksammas eller inte.                

För att undvika att komma i kontakt med socialtjänsten och fältteamet försöker ekonomiskt 

resursstarka familjer i så stor utsträckning som möjligt att dölja problemen. Samtliga socialarbetare 

berättade att familjerna lyckas dölja problemen genom att antingen inte söka hjälp alls utan försöker 

parera problemen sig emellan alternativt vända sig till privata psykologer och terapeuter. Den delen 

av familjer som väljer att gå till privata psykologer får alltså hjälp och stöd men på annat håll än via 

offentliga insatser. Eskil nämnde även något som han kallar för ”timeout” som går ut på att familjen 

använder sina ekonomiska resurser till att vid jobbiga livssituationer åka iväg för att återhämta sig. I 

citatet nedan berättade Eskil om när ekonomiskt resursstarka familjer söker privat hjälp och om en 

så kallad timeout.   
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Eskil: De går till privata psykologer, de går till privata terapeuter... 

Lina: Aa okej 

Eskil: ...de kan åka iväg till sin sommarstuga i fjällen om barnet...om ungdomen skulle ha det jobbigt. 

Lina: mmm 

Eskil: Här kan du ta en timeout och åka till din sommarstuga på Gotland eller åka till fjällen. Åka 

utomlands. 

 Två av socialarbetarna, Annika och Sofia, berättade att utifrån deras erfarenhet har de märkt att 

familjens höga ekonomiska resurser och samhällsposition kan ha en hämmande effekt på 

anmälningsbenägenheten. Den ena socialarbetaren, Annika, tyckte att grannar i en miljö med 

ekonomiskt resursstarka familjer har en lägre benägenhet att anmäla än grannar som befinner sig i 

ett område där problem förekommer och uppmärksammas oftare. Medan den andra socialarbetaren, 

Sofia, menar att anmälningsbenägenheten är bristande på dagis och i skolor. Dagis- och 

skolpersonal känner en viss rädsla och tveksamhet inför att anmäla sin oro för ett barn vars föräldrar 

är ekonomiskt resursstarka. Sofia berättade att det ibland förkommer att dagis- och skolpersonal, 

efter att en orosanmälan har inkommit till socialtjänsten, motiverar sin obenägenhet att anmäla med 

att de hade misstänkt att barnet far illa men inte kunnat föreställa sig att dessa barn kan ha 

missförhållanden hemma och därför låtit bli att anmäla. Sofia menar att skolpersonal, vid misstanke 

om att ett barn i en ekonomiskt resursstark familj far illa, tänker ”aa njaa de kanske... det är inte 

möjligt, det är inte möjligt att den och den personen, så stora potentat gör så”.  Alltså spelar föräldrarnas 

starka sociala ställning och stora makt roll i skolpersonalens bedömning av orosgrad och huruvida de 

anmäler oro eller inte. En annan dimension, som Sofia berättade om, är dagis och förskolas rädsla att 

en orosanmälan ska leda till att föräldern flyttar barnet till ett annat dagis eller en annan skola.   

En orsak till att barn inte uppmärksammas i lika hög grad idag som förr, menar fältarbetaren 

Alexander, har att göra med att barn i dagens läge är inomhus i större utsträckning vilket i sin tur 

gör att fältteamets möjligheter att komma i kontakt med barn som far illa minskar. Kopplingen 

mellan familjernas ekonomiska resurser och barnens vistelseplats är oklar, men Alexander hade två 

förklaringar. Dels har omvandlingen av grönområden till bostadsområden gjort att det finns färre 

platser för barnen att vistas på. Den andra anledningen till att barn visas mindre utomhus, menar 

Alexander, är att dataspel- och underhållningsartiklar av olika slag gör att barnen håller sig 

inomhus.  

4.2 Vem gör orosanmälan  

En väsentlig del är att få kunskap om hur socialarbetarna får kännedom om barn och ungdomar som 

far illa i ekonomiskt resursstarka familjer.  
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De fyra intervjupersonerna har alla beskrivit att det vanligaste sättet de får kännedom om barn 

och ungdomar som riskerar att fara illa är via en anmälan. Gäller anmälningarna yngre barn, som 

ännu inte har börjat skolan, kommer de främst från barnavårdscentralerna, sade Sofia. De flesta 

anmälningar till Socialtjänsten som gäller äldre barn, kommer från skolan men det kommer även in 

anmälningar från polis, sjukvård, grannar och släktingar. Skälet till att det främst är förskolan eller 

skolan som gör anmälningarna är för att socialarbetarna har ett nära samarbete med dem och 

framför allt socialsekreterarna motiverar förskolor/skolor att anmäla och kontakta socialtjänsten för 

rådfrågning.  

Något som inte är lika vanligt förekommande och som alla intervjupersoner har berättat är att 

familjen eller barnet själva hör av sig och ber socialarbetarna om hjälp, råd och stöd.   

Alexander menar att han upptäcker barn och ungdomar som far illa eller som riskerar att fara illa 

tillsammans med skolan, vårdnadshavare, polis och barnets/ungdomens kompisar eller att 

ungdomen själv kommer till honom och ber om hjälp. Han berättade att oftast så vet han innan 

någon har hänt eller någon berättade för honom att den här ungdomen inte mår bra eller att 

ungdomen behöver hjälp.  

Alexander: (…) när de går i skolan så vet man vilka det är och oftast så kanske jag får av föräldrarna eller 

av barnet själv, som säger att nu är det jobbigt och det jag ser ute, så brukar jag försöka träffa de här 

ungdomarna och så då efteråt så ser man hur de mår och så.  

Eskil nämnde också att om till exempel en av vårdnadshavarna är aktuell på missbruksenheten så 

kan även barnet komma att bli aktuellt för utredning hos socialtjänsten.   

4.3 Rutiner och arbetsprocess 

För att få en uppfattning om hur socialarbetarna arbetar med barn, ungdomar och deras familjer och 

om de arbetar annorlunda med ekonomiskt resursstarka familjer kommer följande avsnitt att handla 

om socialarbetarnas arbetsrutiner. Avsnittet kommer i första hand att beskriva intervjupersonernas 

berättelser av rutiner och arbetsprocesser, men kommer även att kompletteras med Socialstyrelsens 

generella riktlinjer för hur en utredning ska bedrivas för att skydda barnet.  

4.3.1 Arbetsstruktur, Socialsekreterare  

Vid de tillfällen då socialsekreterarna talade om sina arbetsrutiner utgick de till stor del från de 

riktlinjer som gäller vid utredningar av barn och ungdomar och finns återgivna i socialtjänstlagen 

(SoL). För att ge läsaren en tydligare bild av vilka lagar intervjupersonerna pratar om redogörs en 

kort sammanfattning av vad SoL säger om barn- och ungdomsutredningar. När det gäller 

socialsekreterarnas riktlinjer regleras de enligt 11 kap. 2 § SoL. I den lagen framgår att:  
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 Den som berörs av utredningen ska underrättas om att en utredning inleds, 

 nämnden får konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs, 

 en utredning ska bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för skada eller olägenhet, 

 en utredning ska inte vara mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet, och 

 en utredning ska bedrivas skyndsamt och vara avslutad inom fyra månader. 

När ett ärende har kommit till socialtjänstens kännedom måste en utredning göras enligt svensk lag, 

SoL 11 kap. 1 § första stycket, om ärendet kan leda till någon åtgärd av socialnämnden. För att 

avgöra om ett ärende är av sådan art att socialnämnden kan bidra med insatser görs en 

förstahandsbedömning (SoL 11 kap. 1 §).  

Tre av intervjupersonerna berättade att Socialtjänsten har olika rutiner beroende på vad anmälan 

berör. Det första Socialtjänsten måste ta ställning till när en anmälan kommer in är hur allvarlig 

anmälan är. Om det handlar om misshandel eller övergrepp av barn måste Socialtjänsten ta kontakt 

med familjen samma dag för att barnet ska kunna skyddas så fort som möjligt. Är ärendet av mindre 

allvarlig art tas ärendet upp på ett möte och fördelas i arbetsteamet och därefter tar Socialtjänsten 

kontakt, oftast med den som har gjort anmälan. Annika poängterar också att familjen måste vara 

informerad innan Socialtjänsten hör av sig till den som gjort anmälan i synnerhet om det är skolan. 

Socialtjänsten uppmuntrar anmälaren att kontakta familjen så att de är förberedda på att 

Socialtjänsten kommer att ringa. Därefter kontaktar socialtjänsten familjen, oftast via telefon 

eftersom det har kommit en ny lag (SoL 11 kap. 1 a § andra stycket) på att en förhandsbedömning 

och beslut om att utredning ska inledas måste ske inom två veckor och då tar brevkontakt för lång 

tid. Många kommuner har en så kallad mottagningsgrupp som sköter den första kontakten men det 

saknas i den kommun som Annika arbetar eftersom det inte finns behov av det då kommunen är 

liten. Därför är det socialsekreterarna själva som tar den första kontakten och på så vis slipper ett 

ärende bollas mellan flera olika personer.  

När familjen är kontaktad så försöker socialtjänsten boka in ett första möte med familjen så fort 

som möjligt. Vid det första mötet träffar man familjen och barnet och även den som har gjort 

anmälan. Är det skolan som gjort anmälan brukar socialtjänsten åka till skolan och hålla 

anmälningsmötet där och skolan får berätta själv vad det är som har gjort dem oroliga för att det inte 

ska komma som en chock för vårdnadshavarna, berättade Annika och Eskil. Även uppföljnings- 

eller återkopplingsmöte kan hållas på skolan om familjen känner bekväma med det, berättade 

Annika. Eftersom socialtjänsten använder sig av modellen barns behov i centrum (BBIC)
1
 är det 

                                                 
1
 BBIC är ett evidensbaserat verksamhetssystem för socialarbetare, som används i syfte att systematisera socialtjänstens 

utredning, planering och uppföljning vid arbete med barn och ungdomar (Socialstyrelsen, 2006, s. 9). BBIC-triangeln 
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vanligt att skolan kontaktas även om det inte är de som gjort anmälan.        

Annika: Om det inte är specifikt att det rör sig om oro i skolan så kan det hända att vi ibland bara ringer 

till kuratorn till exempel och höra om det finns någon oro för det barnet och finns det inte det så kanske vi 

inte, om det inte rör specifikt skolan så kanske vi inte gör det besöket. Det handlar lite om vad det handlar 

om.  

Om socialtjänsten bestämmer sig för att utreda ärendet upprättas en utredningsplan som innehåller 

vilka i barnets omgivning som kommer att kontaktas och vad socialtjänsten hoppas på att få ut av de 

samtalen så att vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga i processen. När en familj kommer till 

Sofia använder hon en personligt arbetssätt där riktlinjerna hela tiden finns med. Såhär beskriver 

hon en del av sin arbetsprocess med en familj:  

Sofia: Jag har min funktion här och jag har lagarna framför eller ovanför i huvudet som jag behöver rätta 

mig efter, men sen hur jag jobbar utifrån det har vi rätt mycket frihet och alltså jag kollar av lite med dem 

(familjen, egen anmärkning) och när vi bestämmer oss för vad det är för frågor som man ska jobba med, 

okej vi är överens om att vi ska jobba med de här frågorna, så okej vem gör vad, vem kan hjälpa till med 

vad? Och då har jag om vi säger en slags samordnande roll, att jag ser till att de (familjen, egen 

anmärkning) samlat in information, jag samlar in information, att vi kontaktar de som kan lämna relevant 

information. (…) Om vi inte hittar ett sätt att samarbeta så kommer vi ingen vart.  

Uppe på socialkontoret träffar socialsekreteraren barnet, vårdnadshavare och andra närstående till 

barnet som kan vara av värde för utredningen, till exempel moster, kusiner, farmor och farfar. Sofia 

beskriver speciellt att när hon möter barnet tillsammans med vårdnadshavarna ser hon till barnet i 

första hand. Om föräldrarna är oense och talar om saker som inte sätter barnet i första rummet ber 

hon dem att sluta prata om sina egna problem och säger ”nu kan vi inte snacka massa skit, vi har 

inte tid med det och framförallt den har lilla varelsen har inte tid med det”.  

Vid de senare mötena brukar socialtjänsten dela upp vilka de träffar, det vill säga skolan för sig, 

barnet, föräldrarna och där beslutas hur ärendet ska fortskrida, berättade Annika. När Sofia ska 

träffa barnet ensamt, ber hon vårdnadshavarna att informera barnet i förväg om mötet och varför 

mötet ska hållas så att barnet får ett sammanhang. I själva mötet med barnet brukar Sofia inte sitta 

vid ett bord utan hon samtalar med barnet i en soffa som finns i ett av mottagningsrummen. Det 

första Sofia gör är att samtala om något som väcker barnets intresse.  

Sofia: (…) Jag brukar skrämma framförallt 12-13 åringar som läser om häxor och science-fiction och den 

typen så säger jag att jag är från Transsylvanien. (…) Jag brukar också ha lite bilder som jag sitter och 

                                                                                                                                                                  
ger ett helhetstäckande perspektiv på barnet med dennes behov, vilket sätts i förhållande till föräldrarnas förmåga samt 

familj- och miljö faktorer. De faktorer som anges i BBIC-triangeln anses påverka barnets utveckling (a.a.s.27). 



32 
 

visar, de blir nyfikna ”vadå finns det på riktigt?  Vadå fanns det Dracula, finns det slottet?” frågar de. Sen 

kan vi ha en dialog för det är många som är intresserade av det här och historierna och såhär. 

När Sofia har väckt barnets intresse berättade hon för barnet vem hon är, vad hon jobbar med och 

frågar barnet vad barnet har för förväntningar på mötet. Därefter kan Sofia börja prata om den 

problematik som barnet är där för att berätta om, men hon försöker hela tiden att involvera lek i 

samtalet för att barnet ska känna sig tryggt.  

I de allra flesta fall görs ett hembesök hos familjen då Annika menar att man ser mycket vid ett 

sådant möte och barnet känner sig mer avslappnat. Det går lättare att se vad det är för typ av miljö 

som barnet bor i.  

Hela utredningsprocessen bygger till stor del på vad familjen känner sig bekväm med, sade 

Annika. Familjen ges också utrymme att få berätta sin syn på det hela och utredningarna pågår inte 

längre än vad som är absolut nödvändigt. Säger familjen att ”nu är vi benägna att att få hjälp” så för 

Socialtjänsten så fort som möjligt över dem till en resursenhet där de kan få hjälp med sina problem 

men då handlar det förstås om att familjen är benägna och villiga att ta emot hjälp. 

4.3.2 Arbetsstruktur, fältarbetare    

Alexanders sätt att arbeta skiljer sig från de tre andra intervjupersonernas eftersom han arbetar som 

fältarbetare. Som tidigare nämnts arbetar fältarbetare uppsökande, förebyggande samt med 

relationsskapande. För att komma i kontakt med ungdomarna och möta dem i deras naturliga miljö 

till exempel i skolan, på stan och på fester, berättade Alexander att en stor det av arbetspasset 

används till att promenera ute på fältet och se så att ungdomarna mår bra. Hans uppgift är att vara 

en stödperson åt ungdomarna och han samtalar med ungdomarna om tonårsproblem som till 

exempel kärlek, skola och fritid och sådant som inte kräver någon professionell hjälp. Han menar 

att det många gånger räcker med en pratstund eller en fokusering på de positiva bitarna hos barnet.  

Alexander: Jag vill se den här positiva biten. Vad är det du är bra på...okej nu kör vi på det. Det dom 

(ungdomen, egen anmärkning) är bra på alltså där folk säger åå vad duktig eller alltså eller att man 

försöker hitta någonting som det här barnet skulle tycka är kul (...)  Det är kul att träffa ungdomar när man 

pratar tonårsbiten för det behövs för dom här barnen. För de blir bortglömda på något sätt. Och sen att 

man inte skapar..problem. Asså ibland så känner jag att man, när ungdomen kommer och berättar 

någonting om den här tonårsbiten, så gör man ett problem utav det, alltså som är större än vad det 

egentligen är.  

Är det så att ungdomen behöver ytterligare hjälp eller stöd som inte Alexander själv kan ge, hjälper 

han ungdomarna att komma i kontakt med professionella aktörer, så som psykologer och 

socialsekreterare. Alexander är också noga med att poängtera att han inte vill vara någon 
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hobbypsykolog då han menar att det kan göra mer skada än nytta för ungdomarna. Är ungdomen i 

behov av professionell hjälp, till exempel om ungdomen har problem hemma för att 

vårdnadshavarna har missbruksproblem, kontaktar Alexander socialtjänsten som bokar in ett möte 

med ungdomen snarast möjligt. När ungdomen ska besöka Socialtjänsten brukar Alexander följa 

med som moraliskt stöd men han berättade att under själva mötet lämnar han socialsekreteraren och 

ungdomen så att ungdomen själv ska kunna berätta sig historia då Alexander tror att ungdomen 

öppnar upp sig mer då. Möter Alexander en kraftigt alkohol- eller drogpåverkad ungdom ute på ett 

av sina arbetspass ser han till att ungdomen blir omhändertagen av kunnig personal på Maria 

ungdom.
2
 Beroende på vad ungdomen har problem med så kontaktar Alexander även föräldrarna 

men kommer det till hans kännedom att ungdomen till exempel får bevittna eller själv blir utsatt för 

våld i hemmet kontaktar han aldrig föräldrarna utan vänder sig direkt till Socialtjänsten som får 

följa upp ärendet. Alexander och de övriga i fältteamet har nära samarbete med skolorna i 

kommunen. Kurator, skolsyster, ledningsgruppen på skolan och fältteamet träffas regelbundet 

diskuterar hur det går för ungdomarna i kommunen.   

4.4 Socialarbetarnas möte med en ekonomiskt resursstark familj     

4.4.1 Socialarbetarens förberedelse inför ett möte  

Samtliga socialarbetare uttryckte att deras förberedelse inte skiljer sig beroende på familjernas 

ekonomiska ställning. Eskil och Alexander sammanfattade sig kort med att säga att de förbereder 

sig på samma sätt när mötet gäller en ekonomiskt resursstark familj som när mötet gäller andra 

socioekonomiska grupper. Medan Annika valde att besvara frågan med att hon hoppas att det inte 

finns någon skillnad i varken förberedelserna eller inställningen inför ett möte med en ekonomiskt 

resursstark familj, vilket hon tycker är så en socialarbetare bör agera. Hon berättade vidare att hon 

inte brukar vara mer eller mindre nervös eller artig beroende på familjens ekonomiska ställning. 

Sofia däremot berättade att hon alltid förberedde sig utifrån frågeställningen. Samtidigt tyckte hon 

att man som socialarbetare aldrig kan förbereda sig tillräckligt, då man kan läsa om ärendet på 

papper och informationen kan verka givande men när man möts så kan situationen visa sig var helt 

annorlunda. Detta förutom att livet innehåller många förändringar på kort tid, vilket kan ändra på 

ärendets förlopp och problematik. Sofia menar även att om man tror att man är förberedd kan man 

hamna i en sorts prestige som förhindrar att man kan hantera nederlag. Det är viktigt att 

socialarbetaren och familjen att inse att alla har en viktig funktion för att man ska kunna hantera 

                                                 
2
 Maria ungdom är en akutmottagning dit ungdomar (upp till 20 år) i Stockholms län kan vända sig som har ett riskbruk, 

missbruk eller beroendetillstånd (www.mariaungdom.se) 
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frågan tillsammans. Både Sofia och Annika betonade dessutom vikten av respekt och uppriktighet 

oavsett vem det är som mötet gäller.        

4.4.2 Familjens inställning inför ett möte  

Tre av socialarbetarna, Annika, Alexander och Eskil berättade närmare om hur familjer brukar 

uttrycka sina känslor under ett möte med socialtjänsten eller fältteamet. Eskil tror att i möten med 

familjer som har en stark ekonomi känner sig familjerna mindre utsatta i mötet med socialtjänsten i 

jämförelse med familjer som är mindre bemedlade. Detta kan, enligt honom, bero på att de kan 

mobilisera sina resurser för att få hjälp från annat håll, exempelvis via privata psykologer, om de 

skulle vara missnöjda med socialtjänstens insatser, vilket innebär en trygghet och större 

valmöjlighet. Många familjer är misstänksamma mot socialtjänsten, detta är dock vanligt oavsett 

vilken ekonomisk ställning familjen har. Under intervjun med Annika framkom dock en annan bild, 

nämligen att ekonomiskt resursstarka familjer ofta uttrycker att det känns konstigt och obekvämt för 

dem att behöva besöka socialtjänsten, vilket förändras över tid men för en del förblir kontakten med 

socialtjänsten skamfylld. Många av dessa familjer vill många gånger inte att socialtjänsten gör 

hembesök. Alexander däremot som är igenkänd i området som fältarbetare, sedan många år tillbaka, 

känner att föräldrar oftast har ett stort förtroende för honom och att deras inställning inför ett samtal 

med honom brukar vara neutral.  

4.4.3 Har familjens ekonomiska ställning effekt på hur man hanterar problemlösning?  

Med tanke på att ekonomiskt resursstarka familjer oftast har en hög utbildningsnivå minskar kraven 

på att socialarbetaren ska vara informationskanalen för dem samt dessa familjers förväntningar på 

socialarbetaren minskar också, berättade Sofia. Detta synsätt håller Annika inte med om, utan hon 

menar att ekonomiskt resursstarka familjer är ovana att ha kontakt med myndigheter på grund av att 

deras barn far illa, dock kunde hon hålla med om att föräldrarna är insatta när det gäller 

vårdnadstvister samt brukar begära ut journaler och anteckningar.  

Annika: man måste vara lika noga där med respekten till exempel som för andra, de kanske är mer ovana 

vid att ta kontakt med myndigheter av det skälet och också en del kanske är mera, för en del kan det vara 

mera skamfyllt att ta kontakt med myndigheter av den här anledningen 

Dessutom ser ekonomiskt resursstarka familjer ofta till att ha rättshjälp tillgängligt och helst 

närvarande på plats, vilket ökar deras möjlighet att vara insatta och därmed få sin vilja igenom, 

berättade Alexander, Annika och Sofia. Vidare berättade Sofia att ekonomiskt resursstarka familjer 

inte har ett speciellt sätt att hantera sina problem på, utan oavsett hur belästa och beresta människor 

är sjunker deras handlingsförmåga eftersom de inte tänker klart i en överstressad konfliktsituation. 
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Eskil däremot berättade att den starka ekonomiska ställningen inte ändrar familjens sätt att hantera 

sina problem på i konkret bemärkelse men abstrakt kan familjernas starka ekonomi minska deras 

känsla av maktlöshet. Alexander tycker att ekonomiskt resursstarka föräldrar som blir kontaktade av 

fältteamet känner ofta stor besvikelse på barnet och är inte sällan arga. Av erfarenhet beror 

besvikelsen på att föräldrarna tycker att det är pinsamt när polisen eller fältteamet knackar på dörren 

eftersom grannarna kan se att man har bekymmer.  

4.5 Problematikens omfattning  

Det råder en varierande uppfattning bland socialarbetarna om ärendenas svårighetsgrad när de väl 

har uppmärksammats av socialtjänsten och/eller fältteamet. Eskil valde att beskriva fallen bland 

ekonomiskt resursstarka familjer som lindrig och att den inte innehöll den misär som han såg i 

mindre bemedlade familjer. Utifrån hans erfarenhet har han även lagt märke till att ekonomiskt 

resursstarka familjer inte kommer tillbaka till socialtjänsten i flera omgångar efter att deras ärenden 

har avslutats men undantag förekommer, dock sällan. Vid en annan intervju framkom en liknande 

uppfattning, där Sofia berättade att det kan kännas tungt och svårt för barn att vid ett år inte kunna 

åka på en skidresa som var planerad som rutin varje år eftersom familjens företag har gått i konkurs, 

dock är enligt henne denna typ av mindre allvarliga fall inte den vanligast förkommande. Både 

Sofia och Annika berättade att med tanke på att ekonomiskt resursstarka familjer lyckas dölja sina 

problem så hinner även problematiken intensifieras och bli väldigt stor tills den kommer till 

socialtjänstens kännedom. Sofia, Annika och Alexander lyfte dessutom upp att brukar barnens 

mående försämras ytterligare under utredningens gång särskilt när det gäller vårdnadstvister, vilket 

kommer beskrivas mer genomgående längre fram i studien.  

Sofia: eftersom man är så väldigt mån om att behålla det här så blir bekymren här innanför murarna större 

och större och större och större. Så det är mycket svårare att tränga igenom de här murarna (...) så att när 

vi kommer i kontakt med dem många gånger så är det väldigt väldigt stora svårigheter och det är alltså 

relationsproblematik. 

Alexander nämnde dessutom att problemen ibland kan förvärras på grund av att de samexisterar, det 

är inte ovanligt att en ungdom kan ha begått ett brott och samtidigt känna aggression.  

Alexander: ofta så vill ju inte barn vara någon form av fånge... eller aa brottsling. De vill ju vara duktiga... 

vilja lära sig men ibland har man svårigheter och då... ehh... att man inte klarar av det så att säga. Man blir 

snarare arg 

4.6 Hur barn far illa i ekonomiskt resursstarka familjer  

I den här delen av studien kommer olika problematik som lyfts upp under intervjuerna att redovisas, 
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men innan dess vill författarna betona att problematiken inte är typisk för endast ekonomiskt 

resursstarka familjer utan den kan förekomma bland familjer som tillhör andra socioekonomiska 

grupper. Dock kommer i denna del att redovisas vilka typer av ärenden som dominerar bland 

ekonomiskt resursstarka familjer när de är aktuella hos socialtjänsten och fältteamet. Även om 

problemen kan te sig vanliga går det att i viss mån utläsa hur familjens starka ekonomi har effekt på 

att utforma eller utveckla problematiken.  

Sofia: problematiken kan vara lika här som i andra kommuner men skillnaden, stora skillnaden är att det 

är mycket svårare att komma in i familjen, det är en väldigt viktig aspekt... Och en skillnad är att de har 

egna resurser som de kan använda sig utav.  

Även Annika, Eskil och Alexander utryckte att problematikens art inte skiljer sig beroende på hur 

ekonomiskt resursstark familjen och därmed barnet är utan skillnaden handlar ofta om att 

problematiken i vissa avseenden påverkas av familjens starka ekonomiska ställning. 

  Generaliseringar kan förekomma i detta avsnitt i syfte att underlätta läsningen, det är dock 

viktigt att som läsare ha i minnet att generaliseringar endast gäller barn som far illa i ekonomiskt 

resursstarka familjer. 

4.6.1 Skilsmässor – vårdnadstvister och bodelningar     

Samtliga socialarbetare nämnde att i samband med skilsmässor förekommer många konflikter 

framförallt om vårdnaden men även om bodelningen. Vårdnadstvister kan pågå i långa perioder, 

enligt Sofia kan föräldrar till och med strida i åratal för att få sin vilja igenom. Både Sofia och 

Annika angav föräldrarnas ekonomiska möjligheter att anlita advokater under längre perioder som 

en viktig anledning till varför vårdnadstvisterna kan fortgå.  

Annika: det kan märkas mera i vårdnadsutredningar när föräldrar, föräldrar kan strida om vårdnaden, då 

har ju många tillgång till det har man ju kanske ändå genom rättshjälp men många har advokater och kan 

strida väldigt. (...) människor kan strida mera (...) för att de har tillgång till advokater och ekonomisk 

hjälp.  

Sofia nämnde att hon av erfarenhet har lagt märke till att advokater ibland utnyttjar föräldrarnas 

position och starka ekonomi åt att intensifiera konflikten ytterligare. Hon menar att advokaterna 

upptäcker ett bra tillfälle att tjäna pengar men även att sprida sitt rykte om dem skulle vinna 

rättsfallet eller som hon uttryckte det ”plocka både ryktesstjärnor och kronor”. Detta var särskilt 

märkbart om föräldern/föräldrarna är kända personer. Annika berättade att i samband med att 

lagändringen om gemensam vårdnad har gjort det lättare att kräva enskild vårdnad har 
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vårdnadstvisterna ökar. För att förtydliga vilken lag som Annika syftar på har författarna valt att 

presentera den här nedan.  

Föräldrabalken 6 kap. 5 § Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och vill någon av 

dem få ändring i vårdnaden, skall rätten besluta att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtro 

vårdnaden åt en av föräldrarna. 

Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna skall rätten 

fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten får inte 

besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det. 

Vidare berättade Annika att vårdnadskonflikterna dessutom har ökat i samband med att pappornas 

engagemang i barnens uppväxt har blivit större. Alexander tyckte dock att prestige spelar roll i 

vårdnadstvistsprocessen; föräldrarna är ibland rädda för misslyckandet lika mycket som de är rädda 

för att förlora vårdnaden om sina barn.     

Under den långa striden mellan föräldrar om vårdnaden fortsätter blir barn inte sällan bortglömda 

i konflikten påpekade samtliga socialarbetare. Ett vanligt inslag i denna strid är att föräldrar anmäler 

och stämmer varandra för bristande omsorgsförmåga av olika slag, bland annat för att den andre har 

alkoholmissbruk eller att den utsätter barnet för våld, berättade Eskil. Även under utredningsmötena 

förekommer, enligt Sofia och Annika, att föräldrarna bråkar och anklagar varandra för 

missförhållanden. Då barnen är närvarande under utredningsmötena befinner dem sig i en svår 

situation mellan två föräldrar som de vanligtvis älskar lika mycket. Det är dessutom påfrestande för 

barnen att höra föräldrarna hånfullt använda glåpord för att beskriva varandra, men även eftersom 

de känner sig omärkbara och maktlösa. Sofia berättade att barnen används ofta som medel i syfte att 

få igenom sin vilja vid vårdnadstvister, men det framgick inte på vilket sätt de används.  

Sofia lyfte upp ytterligare en aspekt som är bundet till skilsmässor, nämligen bodelningen. Hon 

beskrev den traditionella ekonomiskt resursstarka familjen består av en pappa som är en stor 

företagsägare medan mamman ibland saknar utbildning eller åtminstone saknar tillräcklig 

arbetslivserfarenhet. Mamman har ofta det huvudsakliga ansvaret för att ta hand om barnen, se till 

att det finns representationsmiddagar, boka resor och har därmed inte en egen inkomst, dessutom 

ägs huset oftast av pappan. Utifrån denna beskrivning av den traditionellt ekonomiskt resursstarka 

familjen kan man konstatera att mamman ofta befinner sig i ett underläge.  

Sofia: många löser det vid skilsmässan att mannen köper något litet radhus eller lägenhet till mamma och 

aah där barnen kan vara växelvis eller inte, och då hamnar hon i väldiga svårigheter eftersom hon inte har 

någon erfarenhet av vare sig arbetsmarknaden, bostadsmarknaden eller något 



38 
 

Det är dock inte ovanligt att mamman förblir bostadslös om familjen inte lyckas lösa 

boendeproblematiken, vilket medför att hon hamnar i en vanmäktig situation då hon saknar 

erfarenhet av arbets- och bostadsmarknaden.  

4.6.2 Infekterade relationer mellan barn och föräldrar  

Alexander berättade att han som fältarbetare träffar en hel del ungdomar som är på rymmen. Det är 

ungdomar, oftast tjejer, som rymmer hemifrån och vägrar höra av sig till sina föräldrar eller till 

socialkontoret. Alexander funderar ofta på varför dessa ungdomar väljer att vara på gatan, inte ha 

någonstans att bo från natt till natt trots att de har ett hem, ett eget rum, egen teve och andra 

materiella artiklar och bekvämligheter. Det lyckas varken han eller ungdomarna alltid finna ett svar 

på. Alexander tror dock att det handlar om att dessa barn har olika slags familjeproblem såsom 

incest och att de blir känslomässigt försummade vilket gör de väldigt arga när ingen märker av vad 

som händer eller vad de känner. 

Sofia däremot ser en tendens hos ekonomiskt resursstarka föräldrar att ”köpa” sina barn, som hon 

väljer att uttrycka det. I ett av fallen som Sofia mötte handlade om två bröder, vars mamma dog när 

de var tio och elva år gamla och de hade bodde därför hos pappan som de inte har en god kontakt 

med. Pappan var väldigt mån om att barnen skulle vilja vara med honom och med tanke på att 

familjerelationerna var så pass infekterade att det hela tiden fanns en risk att barnen inte skulle vilja 

vara med honom såg han därför till att ösa barnen med presenter, pengar och dylik. Det kunde 

handla om att sönerna fick en yacht till 16-års present eller att de kunde göra av med tiotals tusen på 

en kväll. Enligt Sofia är det ovanbeskrivna fallet väldigt extrem men hon ville påpeka att det ofta 

förkommer att föräldrar försöker köpa till sig sina barns kärlek när relationen är dysfunktionell.  

När det är infekterade relationer mellan barn och föräldrar kan barn i ekonomiskt resursstarka 

familjer välja att stanna kvar för att få tillgång till föräldrarnas materiella resurser eller rymma trots 

att de materiella behoven är tillgodosedda. Det är alltså två sätt som barnen väljer att hantera 

situationen på.  

4.6.3 Alkohol- och drogmissbruk 

Tre av socialarbetarna, Annika, Alexander och Sofia, såg alkoholkonsumtion som ett vanligt 

förekommande problem bland ekonomiskt resursstarka familjer. Droganvändning förkom också 

men inte i lika stor utsträckning som alkoholkonsumtionen. När socialarbetarna berättade om 

alkoholproblematiken så gällde frågan både föräldrar och ungdomar som dricker alkohol i stora 

mängder.  
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Både Annika och Sofia ansåg att föräldrarnas frånvaro och den lätta åtkomsten till föräldrarnas 

välsorterade barskåp är bidragande faktorer till att ungdomarna får tillgång till alkohol. Även om 

ungdomarna inte kommer åt föräldrarnas barskåp så har de oftast så mycket fickpengar att de har 

råd att köpa alkohol genom så kallade langare eller äldre kompisar. Enligt Sofia handlar det 

framförallt om dyra varianter av whisky, vin och champagne.  

Sofia: ett stort bekymmer här att fältarna åker runt på fredag, lördag, skolloven och så vidare och ser att 

det är privata fester här och var, de kan knacka på eller skicka dit polisen och sådär, kan man komma åt en 

fest som består av 14 och 15- åringar som har ett antal flaskor champagne och ögonsviner och whisky och 

dyra saker som de har hittat hemma. 

Sofia berättade vidare att den starka ekonomiska ställningen gör att man tillgång till vad som helst, 

hur mycket som helst där en av sakerna är alkohol men även droger i viss utsträckning. Även 

Annika och Alexander tycker att droger förekommer i mindre utsträckning än alkohol.  

Både Sofia och Alexander berättade att ungdomar vars föräldrar har en hög position i samhället 

eller är kända blir insläppta på klubbar och barer trots att de är underåriga och får där dricka 

obegränsat. Det vanligaste scenariot är dock att fester med alkohol sker på hemmaplan där föräldrar 

är bortresta under helger och lov, berättade Sofia, Alexander och Annika. Det ligger mycket status i 

att ungdomarna kan ordna stora fester där det bjuds på alkohol, berättade Alexander. 

Alexander: man måste vara prins och prinsessa för en kväll i grundskolan för att eh..alla ska prata om din 

fest och så vidare. Och då lägger sig föräldrarna. De gör det. Platt på magen så att säga. Det är 

ungdomarna som bestämmer så att säga hur det ska va. Och det finns även, fast de är grundskoleelever 

alkohol, så att säga att tillgå. Ehh..både som man plockar in själv och som föräldrarna tycker att det är helt 

okej att de dricker. 

Om en ungdom har hamnat på Maria ungdom under helgen eller ska på behandlingshem på grund 

av sin alkoholanvändning skvallrar han/hon gärna om det framför kompisar, berättade Alexander. 

Ungdomarna pratar dock aldrig om föräldrarnas alkoholvanor, Alexander har som fältare aldrig hört 

en ungdom säga att hans/henne föräldrar dricker mycket alkohol, trots att man vet att det 

förekommer. När han har föräldramöten på skolor som har en hög andel elever med en resursstark 

ekonomisk bakgrund upplever han att föräldrarna undviker att prata om alkoholen, de frågar istället 

om droganvändningen bland barnen när han öppnar diskussionen om alkohol. Att föräldrarna 

försöker tysta ner alkoholdiskussionen, tror Alexander, har ett samband med att det finns en stark 

representation av alkoholanvändning hos föräldrarna själva.  

Annika och Alexander tycker att vuxna i miljöer med ekonomiskt resursstarka personer 

konsumerar stora mängder alkohol. Det är vanligt att föräldrarna dricker vin till maten, att de har 
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fester, middagar och liknande där alkohol är ett viktigt inslag i kvällen, vilket barnen ser och mår 

dåligt utav när föräldrarna inte lyckas hantera sin alkoholanvändning. Annika och Alexander menar 

att föräldrarnas livsstil förs över till barnen. Som fältarbetare har Alexander även träffat på 

ungdomar vars föräldrar tillåter de att dricka folköl eller cider, vilket sedan utvidgas till att även  

inkludera starkare alkoholvarianter. Sammantaget kan man alltså beskriva det som att det finns en 

tillåtande atmosfär och attityd till att dricka alkohol bland både bland barn och vuxna.         

4.6.4 Prestationsångest 

En annan problematik som kan leda till att barn i ekonomiskt resursstarka familjer mår dåligt, får 

ångest och kriser är prestationspress. Annika upplever att det ställs höga prestationskrav och 

förväntningar på barnens skolprestation samtidigt som föräldrarna inte ser sina barns 

inlärningsprocess då de spenderar många timmar i arbete, det de ser är oftast bara slutbetyget. 

Alexander som är ute på fältet och träffar barn som mår dåligt utan att behöva bli aktuella hos 

socialtjänsten har mött på många barn som lider av prestationsångest. Han upplever att barnen har 

det jobbigt när de har skrivningar och prov, då de oroar sig för misslyckanden.  

Alexander: man känner väl att man måste prestera så att säga (...). Dom leder ju.. toppar den här 

statistiken när det gäller både grundskolan och gymnasiet. Ehh...och det är klart ungarna är aldrig lediga. 

De är jättestressade. På gymnasiet frågar de mig ibland vafan har ni gjort med ungarna i grundskolan, de 

är ju slut när de ska börja. Ehh..och man pratar om betyg hela tiden. 

Barn i ekonomiskt resursstarka familjer är barn som har många framgångsrika och högutbildade 

vuxna i sin omgivning därför bryter hela världen ihop för de om de skulle misslyckas med en 

skrivning eller liknande. Alexander brukar trösta genom att säga att han tror att barnens föräldrar, 

mor- och farföräldrar älskar de oavsett hur man presterat, men det tonar inte ned stressen och 

prestationsångesten. Alla som vistas i kretar med ekonomiskt resursstarka personer måste prestera, 

oavsett om det är barn eller vuxna, sade Alexander. Ekonomiskt resursstarka barn är aldrig lediga, 

utan måste hinna med både skola och aktiviteter för att bli lika framgångsrika som de vuxna i sin 

omgivning. Det handlar om att vara barnen ska vara föreningsaktiva och det är inte sällan som de 

även har ett antal fritidsaktiviteter vid sidan skolan. Pressen är både från föräldrar men även bland 

kompisar då ett omdiskuterat ämne är just betyg. Enligt Alexander finns det en del som klarar av 

prestationspressen utan problem men för de allra flesta finns en ständig oro för att misslyckas och 

inte kunna få ett bra jobb eller tjäna bra.      
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4.6.5 Psykisk ohälsa     

Annika, Alexander och Sofia nämnde att psykisk ohälsa bland ekonomiskt resursstarka familjer 

förkommer i relativt stor utsträckning. Annika lyfte upp att hon upplever att det finns psykisk ohälsa 

bland föräldrar, hon menar att det finns mycket de egentligen mår sämre och är olyckligare än vad 

de ser ut att vara på utsidan. Dessutom berättade hon att det finns många ansökningar till BUP för 

barnen som tillhör ekonomiskt resursstarka familjer då många av de barnen mår psykiskt dåligt. 

Alexander berättade att många av barnen lider av djupa depressioner och använder därför 

psykofarmaka preparat. Dessa barn har dock en ständig kamp med sig själva och omgivningen, då 

deras kompisar inte förstår att de är sjuka. Kompisarna tycker att man blir tråkigare och tystare när 

man exempelvis tar lugnande preparat, vilket gör att de sjuka barn inte vill ta sin medicin för då är 

de inte sig själva och kompisarna vill inte vara med de. När de slutar ta sin medicin då inser de snart 

hur många oönskade beteenden som visar upp sig igen, så fortsätter den onda spiralen. Alexander 

tycker att självskadebeteende är särskilt dominerande när barnen är deprimerade, det kan handla om 

att man skär eller bränner sig och ibland har man självmordstankar. Det är inte heller ovanligt att 

dessa barn blir inskrivna i ett behandlingshem efter en lång och ostabil kamp med sin depression.   

5. Analys 

Det finns en god överensstämmelse mellan resultatet i denna studie och vad tidigare forskning har 

kommit fram till gällande ämnet barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer. Detta innebär 

tendenser på att barn i ekonomiskt resursstarka familjer far illa på liknande sätt i Sverige som i 

USA, där den tidigare forskningen har gjorts. Däremot ter sig barnens familjesituation, med dess 

goda ekonomiska tillgångar och känslomässiga avsaknad, ha en inverkan på barnens utveckling.  

5.1 Barn i ekonomiskt resursstarka familjer är en riskgrupp  

Ett resonemang som socialarbetarna har fört är att när barn föds in i ekonomiskt resursstarka 

familjer, är det omöjligt att föreställa sig att detta barn kan misslyckas eller fara illa. Familjer som 

har goda materiella förutsättningar och stark samhällsförankring garanteras inte välbefinnande bara 

för att de har goda ekonomiska tillgångar, vilket både tidigare forskning (Luthar & Latendresse, 

2005, Luthar, 2003 & Pittman, 1985) och resultatet i studien visar. Mönstren som går att utläsa i 

denna studie visar att ekonomiskt resursstarka barn precis som barn i andra socioekonomiska 

grupper kan fara illa. Skilsmässor med vårdnadstvister och bodelningsproblem, infekterade 

familjerelationer, alkohol- och drogmissbruk, prestationsångest och psykisk ohälsa är problem som 

inte endast förekommer i ekonomiskt resursstarka familjer. I likhet med tidigare forskning av Luthar 
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och Latendresse (2005), Luthar och Barkin (2012), Pittman (1985) så har även denna studie visat att 

barn i ekonomiskt resursstarka familjer är en riskgrupp och att deras problematik inte skiljer sig från 

barn som tillhör en annan socioekonomisk grupp. Dock kan man säga att familjens starka ekonomi 

kan ha en effekt på att dessa barn exempelvis inte uppmärksammas, eller att deras problematik 

intensifieras.  

5.1.1 En atmosfär som stimulerar ungdomarna till att dricka 

Enligt resultaten i denna studie konsumerar ungdomar i ekonomiskt resursstarka familjer i 

Stockholms Län stora mängder alkohol, vilket stämmer överens med den problembild tidigare 

forskning har redogjort för i Luthar (2003), Luthar och Latendresse (2005), Luthar och Barkin 

(2012) samt Sundell et al. (1997). När det gäller droganvändning bland dessa ungdomar så berättade 

de intervjuade socialarbetarna att detta inte är lika vanligt förekommande som alkoholanvändning. 

Resultatet i studien, gällande högre intag av alkohol än droger, stämmer inte överens med tidigare 

amerikanska studier om denna målgrupp men däremot redovisade Sundell et al. (1997) liknande 

resultat.  

Socialarbetarna i studien påpekade att föräldrarnas frånvaro och därmed bristande insyn i 

familjelivet bidrar till att ungdomarnas möjlighet att få tillgång till alkohol underlättas. Luthar 

(2003) bekräftar resonemanget och skriver att frånvarande föräldrar kan vara en potentiell faktor till 

alkoholproblemen bland ekonomiskt resursstarka ungdomar. Luthar (2003) skriver att även 

prestationspress kan bidra till ungdomarnas alkoholkonsumtion, men är inget som framkommit i 

denna studie. Det framkom heller inte, av de intervjuade socialarbetarna, om det fanns djupare 

förklaringar till varför ekonomiskt resursstarka ungdomar konsumerar alkohol men enligt Luthar 

och Latendresse (2005) och Luthar och Barkin (2012) används alkoholen i syfte att dämpa ångest, 

känslomässigt lidande och andra depressionssymtom. Resultatet i denna studie har dock en starkare 

överensstämmelse med Sundell et al. (1997). Både Sundell el al och den här studien visar att 

lättillgängligheten på alkohol i hemmet kan vara en bidragande faktor till ungdomarnas 

alkoholanvändning. De intervjuade socialarbetarna, Sofia och Annika, lyfte fram att ungdomarna 

ofta tar alkoholen från föräldrarnas barskåp och om inte det är möjligt så har ungdomarna pengar att 

själva köpa alkohol, genom langare eller äldre kompisar. Sundell et al (1997) skriver även att i 

kretsar med ekonomiskt resursstarka personer är alkoholattityden liberal vilket även Annika och 

Alexander redogör för. Alexander kunde konkret återspegla den liberala alkoholattityden när han 

berättade att vissa ekonomiskt resursstarka föräldrar själva tillåter sina tonåringar att dricka alkohol.   

På samma sätt som droganvändning och popularitet hade ett samband enligt Luthar & 
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Latendresse (2005) har denna studie kommit fram till att alkoholanvändningen och popularitet kan 

ha ett samband. Skillnaden är dock att i denna studie handlar det om kopplingen mellan alkohol och 

popularitet istället för droger och popularitet. Socialarbetarna berättade att ungdomar gärna skryter 

för sina kompisar om hur fulla de var under helgen eller när de har hamnat på Maria ungdom eller 

ett behandlingshem.    

5.1.2 Barnen som ska prestera  

Som framkommit tidigare i studien har barnen i ekonomiskt resursstarka familjer en ständig oro för 

deras skolprestationer och de är sällan lediga utan har oftast ett antal aktiviteter som de måste hinna 

med. Barnen fostras redan i tidig ålder att prestera för att senare i livet likna andra i framgångsrika 

och högutbildade kretsar. Luthar & Latendresse (2005) har sett liknande mönster när det gäller 

prestationspress. De skriver i sin studie att barnens fullt planerade schema leder till att utrymmet för 

familjetid försvinner, vilket i sin tur kan påverka skolprestationerna negativt. Bradley & Corwyn 

(2002) lyfter dock upp ett annat perspektiv att se på skolprestationer bland barn i ekonomiskt 

resursstarka familjer. Perspektivet innefattar nämligen att föräldrarna har förmågan och kunskapen 

att samtala med sina barn och läsa för dem vilket påverkar barnens språkutveckling positivt. 

Socialarbetaren Alexander berättade dessutom att barnens främsta motiv till att vilja prestera är för 

att de är rädda för att misslyckas. Om barnen i ekonomiskt resursstarka familjer inte lyckas med en 

skrivning kan dessa barn reagera väldigt starkt och känna att hela världen rasar, berättade 

Alexander. Luthar (2003) har en möjlig förklaring, nämligen att när föräldrar inte accepterar sitt 

barns brister kan barnet istället börja överprestera. Överpresterandet kan i sin tur leda till att barnet 

likställer prestationen med den egna personligheten.   

5.2 Hur skolpersonal och grannar agerar vid misstanke  

I resultatdelen redovisades att socialarbetarna tyckte att orosanmälningar som gäller barn i 

ekonomiskt resursstarka familjer inte var tillfredsställande, då exempelvis grannar och skolpersonal 

kunde misstänka att barnet far illa utan att göra en orosanmälan. I Luthar och Latendresses studie 

(2005) såg man en liknande tendens hos myndigheter men särskilt i skolomsorgen, där skolpersonal 

och skolpsykologer inte kontaktar ekonomiskt resursstarka föräldrar trots att de känner en oro för 

barnet. I den här studien handlade det inte om att kontakta föräldrarna, utan att ta kontakt med 

socialtjänsten som i sin tur skall agera för att skydda barnet. Den främsta anledningen till att 

anmälningsbenägenheten inte är tillräcklig beror, enligt Sofia, på att skolpersonal inte kunnat 

föreställa sig att barn med så välutbildade, framgångsrika och samhällsförankrade föräldrar kan ha 

missförhållanden hemma. En annan anledning till att dagis eller skola tvekar att anmäla är att de 
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inte vill att deras orosanmälan leder till att föräldrarna flyttar barnet till ett annat dagis eller annan 

skola. Den sistnämnda anledningen påminner i viss utsträckning om det som Luthar och 

Latendresse (2005) redovisade nämligen att skolpersonal tvekar eftersom de är rädda att relationen 

med föräldrarna förstörs på något sätt, alternativt att föräldrarna gör motstånd. Med tanke på att 

bostadsområdet och skolan är miljöer som barnen mest sannolikt spenderar majoriteten av dagen i 

är det ett allvarligt problem att anmälningsbenägenheten bland skolpersonal och grannar inte är 

tillräcklig.          

5.3 Familjens ekonomi kan påverka problemsituationen och självbilden 

Något som observerats i denna studie och som även Pittman (1985) beskrivit, är att familjernas 

starka ekonomi kan förvärra problematiken och ibland göra att problematiken förblir olöst. 

Konkreta exempel på det som Pittman beskrivit och som framkommit i den här studien är att vid 

skilsmässor kan vårdnadstvister pågå i väldigt långa perioder eftersom det händer att föräldrar inte 

kommer överens. De ekonomiska resurserna gör att föräldrarna kan anlita advokater under lång tid 

för att vinna ärendet. Enligt socialarbetarna i den här studien blir barnen bortglömda i 

vårdnadskonflikterna och advokaterna har ibland intentionen att både tjäna pengar och sprida sitt 

rykte istället för att agera medlare, vilket kan förvärra konfliktsituationen.  

Ett annat konkret exempel där man kan fråga sig hur familjernas ekonomiska resurser spelar roll, 

gäller mörkertalet av olösta problem, vilket alla intervjupersoner i studien påpekade. Som studien 

redogör för i resultatdelen så har dessa familjer ofta en hög status och är starkt samhällsförankrade, 

vilket har en indirekt effekt på hur de mörkar sina bekymmer och problem då de inte vill uppfattas 

på ett negativt sätt. Vad detta beror på är oklart men en möjlig förklaring är att problem förknippas 

med misslyckanden, vilket är något som i den typen av miljö där ekonomiskt resursstarka vistas i, 

leder till att deras anseende utåt minskar. Enligt Pittman (1985) finns det i en sådan typ av miljö en 

ständig kamp vad som förväntas av individen och hur verkligheten ser ut. I ekonomiskt resursstarka 

miljöer ska verkligheten likna förväntningarna, annars har man misslyckats. Luthar (2003) förklarar 

detta med att man förväntas vara framgångsrik och därför är det otänkbart att misslyckas fastän 

verkligheten kan medföra motgångar ibland. Vidare skriver Luthar (2003) att när misslyckanden 

uppmärksammas så går de sällan att dölja och det går ännu mindre att förklara för andra vad som 

har gått illa. Som de intervjuade socialarbetarna nämnde, verkar ekonomiskt resursstarka familjer 

väldigt måna om att exempelvis grannar inte ska veta att socialtjänsten eller fältteamet har kontakt 

med dem för att de vet att deras ”misslyckande” kommer att spridas vidare. Alexander säger att 

kretsen som ekonomiskt resursstarka personer vistas i är liten, om ett problem kommer till 
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kännedom hos någon i samma krets kommer familjens problem spridas vidare.  

Problem kan även påverka självbilden hos de individer som är inblandade i problemet. Ett 

exempel framkom av intervjun med Alexander, som menar att ekonomiskt resursstarka föräldrar 

ofta känner en stor besvikelse på sig själva och är inte sällan arga på sitt barn. I sådana miljöer 

gäller inget annat än perfektion. Luthars studie (2003) förklarar att personer som är ekonomiskt 

resursstarka snarare tillskriver sig själva misslyckandet istället för att skylla på yttre omständigheter. 

Det som går att konstatera är således att personer med stark ekonomisk ställning tillskriver sig 

själva både framgång och misslyckanden; man är vad man presterar eller snarare åstadkommer.  

5.4 När pengar finns, finns även makt att välja och påverka 

Samtliga intervjuade socialarbetare berättade att ekonomiskt resursstarka familjer hellre söker hjälp 

hos privata psykologer, än blir aktuella hos socialtjänsten. Den tidigare forskningen kan ge en 

antydan på vad detta beror på, exempelvis skriver Bardley och Corwyn (2002) att ekonomiskt 

resursstarka familjer använder sina resurser för att köpa tjänster som kan påverka barnets 

utveckling. Ett exempel på en tjänst i denna studie är att barnen besöker privata psykologer och 

terapeuter, även om de har möjlighet att få dessa tjänster via socialtjänstens insatser. Luthar (2003) 

skriver att familjernas goda ekonomi medför en hög grad av autonomi och valfrihet, vilket i denna 

studie kan utläsas genom att familjerna väljer att tillgodose den hjälp som behövs åt sina barn på ett 

annat sätt än genom socialtjänstens insatser. De intervjuade socialarbetarna förklarade att 

ekonomiskt resursstarka familjer söker hjälp åt sitt barn hos privata psykologer när de märker att 

barnet behöver professionell hjälp, men att detta återigen är ett sätt för dem att inte behöva komma 

till socialtjänsten då det ökar riskerna att problemen avslöjas för andra i samma krets. Luthar (2003) 

däremot har en annan förklaring till varför föräldrar söker professionell hjälp överhuvudtaget, detta 

gäller allt från hjälp i hemmet till medicinsk och psykologiskt hjälp. Förklaring är att ekonomiskt 

resursstarka familjer har materiella tillgångar som minskar deras behov av vänner eller andra 

bekanta när svåra omständigheter uppstår, menar Luthar (2003) Familjerna gör här ett medvetet val 

för att minska beroendeförhållandet till sina vänner och bekanta. Luthar skriver vidare att detta val 

bottnar i att ekonomiskt resursstarka egentligen inte upplever en trygghet i de sociala kontakterna, 

då den sociala samhörigheten saknas eller åtminstone saknas en rutinmässig kontakt i kretsar där 

ekonomiskt resursstarka befinner sig. 

Hur familjer använder sina resurser för att ha mer makt över sina liv kan även exemplifieras 

genom att familjerna anlitar advokater i sina ärenden hos socialtjänsten. Som framkommit i 

resultatet ser familjerna helst till att advokaterna finns närvarande i mötet med socialtjänsten men 
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även med fältteamet. Med tanke på att dessa advokater besitter kunskap om lagarna som 

socialtjänsten utgår ifrån vid beslutsfattande, innebär det att föräldrarna i sin tur får en ökad 

möjlighet att påverka rättsfallets utfall. Ekonomiskt resursstarka familjers känsla av underläge i 

förhållande till, i synnerhet, socialtjänsten minskar. Sofia såg även själv en nytta med att advokater 

finns tillgängliga från familjernas sida, då hon kunde konsultera med och lära sig av advokaterna. 

Eskil däremot menar att familjernas möjlighet att kunna kalla in advokater om de själva skulle vilja, 

minskar deras känsla av maktlöshet. Ekonomiskt resursstarka familjer kan göra val och använda 

sina resurser för att öka makten över sina egna liv. Luthar (2003) skriver i sin studie att personer 

med stora ekonomiska tillgångar har en möjlighet att välja. Utifrån socialarbetarnas redogörelser 

gör familjerna alltså ett val, ett medvetet val som ökar deras chanser att kunna påverka ärendet i den 

riktning de vill.   

5.5 Föräldrar som kompenserar sin fysiska och känslomässiga frånvaro med gåvor  

De intervjuade socialarbetarna har flera gånger under intervjuerna påpekat att i ekonomiskt 

resursstarka familjer är föräldrarna ofta frånvarande både fysiskt och känslomässigt. Samtidigt har 

socialarbetarna berättat att föräldrarna ser till att deras barn alltid har pengar och tillgång till olika 

materiella saker som barnen vill ha. Den ovan beskrivna problembilden är inte ovanlig och kan 

jämföras med vad tidigare forskning av bland annat Alderman et al (1995) och Pittman (1985) har 

kommit fram till. Ekonomiskt resursstarka föräldrar tenderar att tro att gåvor och annat materiellt 

som barnen får tillgång till kan kompensera deras frånvaro eller kan läka de infekterade 

relationsproblemen de har med sina barn. Både Alexander och Sofia kunde bekräfta att så inte är 

fallet, utan pengar kan inte leda till att barnet nöjer sig känslomässigt. Ett exempel i denna studie 

som påminner om Aldermans (1995) silver spoon syndrome är fallet om de två bröderna vars 

mamma dog när de var små och där deras relation med pappan var väldigt infekterad. Pappan i det 

fallet hade en ständig rädsla att hans söner inte skulle vilja vara med honom då deras relation inte 

fungerade.  Samtidigt ville pappan att hans söner inte skulle lämna honom och använde sig därför 

av samma strategi som beskrivs av Alderman (1995), nämligen att han försökte ge kompensera sin 

oförmåga genom att ge barnen gåvor och annat materiellt. Enligt Sofia förekommer många liknande 

fall som brödernas men graden av den fysiska och känslomässiga frånvaron varierar och även om 

den materiella kompensationen kan variera. Utifrån det empiriska materialet som samlats in för 

denna studie kan inte man med säkerhet påstå att barnen lider av silver spoon syndrome men 

kännetecken på syndromet kan identifieras. Alexander däremot berättade om ungdomar som 

rymmer hemifrån, blir känslomässigt försummade trots att de har sina materiella behov 
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tillgodosedda. Att de rymmer hemifrån kan återigen förklaras med Aldermans (1995) studie som tar 

upp silver spoon syndrome, han menar att konsekvenserna av syndromet blir att dessa barn känner 

sig överflödiga. Konkret kan en möjlig förklaring till att ungdomarna rymmer hemifrån därför vara 

att de känner sig överflödiga och letar sig därför vidare till andra platser.  

Pittman (1985) skriver att ekonomiskt resursstarka föräldrar tenderar att ibland tro att pengar kan 

lösa deras barns problem och psykiska ohälsa. I ett exempel tar han upp ett fall om en pappa som 

frågar terapeuten som behandlar hans son hur mycket mer pengar som behövs för att göra sonen 

normal igen. En liknande parallell kan dras till de exempel som redovisade ovan fastän exemplen 

inte tog upp aspekten om terapi så kan man se att föräldrarna tror att pengar ju mer pengar de ger 

sina barn desto bättre relation får de till barnet. Föräldrar som agerar på det viset förknippar alltså 

välmående med pengar istället för att förknippa sin känslomässiga närvaro med barnets välmående. 

När ekonomiskt resursstarka föräldrar investerar med pengar istället för exempelvis trygghet, 

anknytning, närvaro kan inte barnet må bättre. Knitzer (2000) förklarar detta med att källorna till 

problemet behöver förändring för att barnet ska må bättre. I studiens fall är handlar det om 

föräldrarnas bristande förmåga att tillgodose sina barns känslomässiga behov, vilket gör att 

problemet fortsätter trots att barnen får hjälp. Insatser i form av terapi fungerar därmed som ett 

ytterligare hjälpmedel i processen enligt Knitzer (2000). 

6. Diskussion 

Studien har genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med socialarbetare som har erfarenhet 

av att arbeta med barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer, försökt besvara följande tre 

frågeställningar: Hur arbetar socialarbetare med barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer, 

hur ser mötet ut mellan socialarbetare och en ekonomiskt resursstark familj och hur far barn illa i 

ekonomiskt resursstarka familjer?   

Målgruppen i studien har varit barn som är mellan 0 och 18 år. Dock kan författarna konstatera 

att studien inte har lyckats skapa en bild av vad socialarbetarna har för erfarenheter av att arbeta 

med yngre barn (0-12 år) som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer. Anledningen till att de 

yngre barnens problematik inte har framkommit i lika stor utsträckning, tänker författarna beror på 

att försummelse ger sig till uttryck först när barnet blivit äldre. En annan anledning, menar 

författarna kan vara att äldre barn (13-18 år) i större utsträckning själva kan konsumera då de får 

pengar från föräldrarna och att det är då problemen uppstår. Dessutom mäts inte yngre barns 

skolprestationer med betyg, vilket kan innebära att de inte känner en prestationspress. Sammantaget 

menar författarna att ju äldre barnet blir desto mer går det att urskilja att problemen uppstått till 
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följd av de stora ekonomiska och materiella tillgångarna.  

När det gäller hur socialarbetare arbetar med barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer 

har resultatet visat att socialarbetarna arbetar på samma sätt oavsett hur ekonomiskt resursstark 

klienten är. En fråga som författarna ställt efter studiens genomförande är dock om det är möjligt att 

ge alla socioekonomiska grupper hjälp i lika stor utsträckning om arbetsrutinerna ser ut på samma 

sätt. Det finns en bra systematik i socialarbetarnas arbetssätt, vilket gör att risken för godtyckliga 

bedömningar minskar. Dock menar författarna att det behövs ytterligare anpassning till hur 

familjens ekonomi ser ut. Diskussionen kring frågan har handlat om att det inte är problematiken 

som förekommer bland barn i ekonomiskt resursstarka som är specifik, utan hur den uppstår. I 

ekonomiskt resursstarka familjer blir det en fråga om att problematiken orsakas av ekonomiskt 

överflöd. Problematiken uppstår alltså inte från avsaknaden av ekonomiska resurser utan det faktum 

att det finns ett överflöd av dem. Eftersom socialt arbete uppkom i syfte att hjälpa ekonomiskt 

resurssvaga människor så har även yrkesandan utvecklats utifrån den tanken. Vidare har synen på 

socialt arbete och yrkesandan formats på så sätt att ett perspektiv som inkluderar ekonomiskt 

resursstarka människor saknas. Därför menar författarna att det krävs kunskap om att alla sociala 

problem inte uppstår på likartade sätt och att en god ekonomi kan vara en faktor till hur problemen 

uppstår. Hur problemlösningen hanteras bör därför också anpassas till klientens ekonomiska 

utgångsläge. Vid ett husbygge, exempelvis, behövs vissa verktyg, men ibland kan det hända att det 

finns ett hörn som man inte kan komma åt med de verktyg som finns och då måste man tillverka 

några specialverktyg för att komma åt det där hörnet. I socialt arbete behövs ett liknande tänk som i 

exemplet med husbygget. Specialverktyg behöver skapas för att hjälpa de ekonomiskt resursstarka 

familjerna och framförallt barnet, i de fall då de befintliga metoderna inte räcker till.  

För att tydliggöra att goda ekonomiska resurser kan påverka barnet på ett negativt sätt används 

exemplet då intervjupersonerna i studien pratar om att vårdnadstvisterna i ekonomiskt resursstarka 

familjer många gånger är långdragna och påkostade. I en vårdnadstvist där de ekonomiska 

resurserna fungerar som ”bråkhjälp” behöver i synnerhet socialtjänsten verktyg för att kunna 

begränsa processen för att minska skadeverkningarna på barnet. Nedkortade vårdnadstvister skulle 

också kunna leda till att socialarbetarna istället kan fokusera mer på att hjälpa barnet med det 

trauma som det kan vara när föräldrarna separerar.  

Studien har visat att barn i ekonomiskt resursstarka familjer är en grupp som löper risk att 

drabbas av sociala problem. De vanligaste problemen bland barn som far illa i ekonomiskt 

resursstarka familjer som studien har visat är relationsproblem, alkohol- och drogmissbruk, 
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prestationspress och psykisk ohälsa. Dessa typer av problem är inget som är specifikt för barn i 

ekonomiskt resursstarka familjer, utan förekommer även i andra socioekonomiska grupper. 

Författarna menar att många av problemen som kan drabba barn i ekonomiskt resursstarka familjer 

kan fortgå och finansieras under en lång tid. De ekonomiskt resursstarka familjernas tillgångar gör 

att barnets problem kan fortgå under en lång tid av två olika anledningar. Till exempel kan ett 

alkoholmissbruk finansieras under en lång tid utan att omgivningen lägger märke till att barnet har 

problem. När föräldrarna sedan upptäcker problemet ”avhjälps” det genom att skicka ungdomen på 

en timeout resa. I somliga fall hjälper en timeout resa att komma bort från problematiken men i de 

fall då det inte gör det och inga ekonomiska resurser hjälper faller dessa barn mycket hårt. De 

ekonomiskt resursstarka familjer som in i det sista försöker ordna upp barnets problem på egen 

hand löper stor risk att falla mellan stolarna hos socialtjänsten. Detta eftersom problemen i 

ekonomiskt resursstarka familjer blir osynliga då familjerna ofta har strategier att dölja sina 

problem. Ett mönster som författarna har kunnat utläsa utifrån intervjuerna med socialarbetarna är 

att barnen ärver sina föräldrars problem. Det är exempelvis inte ovanligt att ungdomar som dricker 

stora mängder alkohol har föräldrar som också dricker i stor utsträckning.  

 En annan anledning till att barn i ekonomiskt resursstarka familjer riskerar att falla mellan 

stolarna, är att människor grupperas utifrån socioekonomisk tillhörighet vilket medför en rad 

attribut. Ekonomiskt resursstarka familjer förväntas vara problemfria eftersom det finns en 

förutfattad mening att ekonomiskt oberoende automatiskt skänker lycka och välbefinnande. Den 

förutfattade meningen skapar en stor risk att barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer blir 

osynliga eftersom socialtjänst, skola, grannar och andra närstående inte sammankopplar stora 

ekonomiska tillgångar med sociala problem.  

Ett intressant resultat är att när ekonomiskt resursstarka familjer aktualiseras hos framförallt 

socialtjänsten så finns en någorlunda jämställd maktbalans mellan familjen och socialsekreteraren. 

Ekonomiskt resursstarka familjer besitter kunskaper som gör att de kan kommunicera med 

socialarbetaren på ett jämställt plan. Den främsta orsaken till att ekonomiskt resursstarka familjer i 

större utsträckning inte känner sig maktlösa handlar om att de är medvetna om att de kan mobilisera 

sina resurser åt att tillgodose sina barn de insatser som behövs, därmed försvinner 

beroendeförhållandet som de skulle kunnat ha till socialsekreteraren.  

På en individnivå skulle studien kunna påverka ekonomiskt resursstarka familjer både positivt 

och negativt. Ett uppmärksammande av problemen i dessa familjer kan skapa ett motstånd hos en 

del av de ekonomiskt resursstarka familjerna. En anledning till motståndet kan enligt författarna 
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vara att familjerna känner att de inte vill vara en målgrupp för det sociala arbetet eftersom socialt 

arbete ofta förknippas med nöd och misär. Gruppen ekonomiskt resursstarka familjer kan uppfatta 

hjälpsökande hos socialtjänsten som ett hot mot de ekonomiskt resursstarkas status. Rädslan för en 

statussänkning kan då leda till att ekonomiskt resursstarka familjer fortsättningsvis vill stå utanför 

det sociala hjälpsystemet socialtjänstens brukare befinner sig i. Genom att inte vända sig till de 

sociala myndigheterna upprätthålls en privilegierad status. Författarna menar däremot att en del 

ekonomiskt resursstarka individer kan sträva mot att inkluderas i det sociala arbetets diskurs både i 

media, yrkesliv och forskning. På en samhällsnivå kan forskning kring barn som far illa i 

ekonomiskt resursstarka familjer ha en dubbeleffekt. Ur en synvinkel kan forskningen om specifika 

människogrupper ha en inkluderande effekt men det kan också leda till en exkludering och ett 

utpekande. Med detta vill författarna medvetandegöra att studien i praktiken kan utgöra förtjänster i 

form av omvärdering av det sociala arbetets syfte och mål. De negativa konsekvenser som studien 

kan medföra är oförståelse till för varför högt bemedlade familjer ska få ta del av socialtjänstens 

stöd och hjälp då de redan är ekonomiskt oberoende.  

Det som framkommit i studien är inte något som kan generaliseras för hela populationen barn 

som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer och därför är socialt arbete i behov av ytterligare 

forskning för att kunna aktualisera och hjälpa dessa barn på det sätt som de behöver. Förslag för 

vidare forskning är att kvalitativt studera barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer utifrån 

barnets perspektiv alternativt familjens perspektiv, detta i syfte att få insyn i hur de reflekterar kring 

sina problem.  

Slutsats 

Studien har visat att barn i ekonomiskt resursstarka familjer är en grupp som många gånger riskerar 

att utsättas för social problematik. Problematiken kan pågå under en lång tid och döljs väl för 

omvärlden. Samtidigt har studien visat att ekonomiskt resursstarka familjer har en makt och 

möjlighet att välja åtgärder som hjälper deras barn att komma över den svåra livssituationen. När ett 

barn i en ekonomiskt resursstark familj hamnar i svår livssituation finns alltså möjligheten att 

påverka situationen men många gånger tar inte familjerna det steget.     
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Bilagor  

Bilaga 1 - Informationsbrev  

Önskan om intervjupersoner till C-uppsats  

Hej!  

Vi är två socionomstudenter från Ersta Sköndal högskola som skriver C-uppsats i vår. Syftet med 

uppsatsen är att öka kunskapen om socialarbetares erfarenheter av att arbeta med utsatthet bland 

barn och ungdomar i ekonomiskt resursstarka familjer. Vi önskar att komma i kontakt med 

socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar och är intresserade av att ställa upp på en 

intervju. Intervjuerna sker enskilt och beräknad längd för varje intervju är cirka 1 timme. Vi gör 

gärna ett besök hos er och informerar mer om själva intervjun om möjlighet finns.  

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss:  

Lina Al-Zaibari  

Mobil tfn: 070- xxx xx xx  

E-post: xxx@gmail.com  

Ulrika Andersson  

Mobil tfn: 073- xxx xx xx 

E-post: xxx@gmail.com  

Tack på förhand!  

 

Tack på förhand!  

Med Vänliga Hälsningar  

Lina Al-Zaibari och Ulrika Andersson 
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Bilaga 2 – Samtyckesblankett 

Vi är två studenter, Ulrika Andersson och Lina Al-Zaibari, som skriver vår C-uppsats vid Ersta 

Sköndal högskola. Uppsatsen syftar till att öka kunskapen om socialarbetares erfarenheter av att 

arbeta med sociala problem bland barn/ungdomar i ekonomiskt resursstarka familjer. Vårt empiriska 

material består av intervjuer med socialarbetare som har erfarenhet att arbeta med barn och 

ungdomar i ekonomiskt resursstarka familjer. Ljudupptagning och skriftliga anteckningar kommer 

att ske under intervjun, i syfte att säkerställa att informationen inte förvanskas vid hantering av 

materialet. Varje intervju kommer att transkriberas för att sedan analyseras tillsammans med de 

andra intervjuerna för att lättare kunna urskilja eventuella mönster och samband.  

Ljudupptagningarna kommer att förvaras på ett sådant sätt att åtkomst av utomstående inte är 

möjlig eftersom ljudupptagningarna är kodlåsta. Det skriftliga materialet kommer att förvaras i en 

mapp så att utomstående inte ska kunna ta del av det. Allt empiriskt material kommer att raderas när 

uppsatsen är godkänd och inskickad på databasen DIVA.  

Namn på personer, arbetsplats och kommun/stadsdel kommer att fingeras i den för allmänheten 

redovisade uppsatsen. Uppgifter om tredje person kommer att skyddas på motsvarande sätt. 

Deltagarnas ålder, kön och yrkesroll kommer att redovisas samt att det kommer framgå att studien 

är genomförd i Stockholms län. Konfidentialitet kan trots ovannämnda åtgärder inte helt garanteras 

då höginkomsttagarmiljöer i Stockholms län är begränsade. Deltagaren har på begäran rätt att ta del 

av och samtycka till den information som framkommer i uppsatsen innan publicering sker 28 maj 

2013. Deltagandet är frivilligt och medverkan kan avbrytas när som helst innan publicering av 

uppsatsen.  

 

Med denna underskrift godkänner jag min medverkan och att jag har tagit del av 

ovanstående information:  

 

        
Namnförtydligande    Namnteckning 

 

 

Ort & Datum  

 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 3 – Intervjuguide (socialsekreterare) 

Syfte  

Syftet med uppsatsen är att utifrån socialarbetares erfarenheter öka kunskapen om barn som far illa i 

ekonomiskt resursstarka familjer. 

 

Förtydligande  

 Med barn avses individer under 18 år. Med ungdomar avses individer mellan 13-18 år.   

 Sociala problem och utsatthet används som synonymer.  

 

Bakgrund (inhämtas via telefonkontakt) 

Namn:  

Födelseår: 

Man □       Kvinna  □       

Stadsdelsförvaltning/kommun:  

Utbildning: 

Längd på erfarenhet av arbete med barnavårdsutredning:  

Telefonnummer: 

E-postadress:  

Datum & tid för intervju: 

Plats för intervju:  

 

Intervjufrågor (kom ihåg: processfrågor!) 

Tema 1: Aktualisering av och arbete med barnavårdsutredningar  

 Barn som far illa i den här stadsdelen (säg specifik stadsdel/kommun), hur får ni kännedom 

om dem? Vem gör orosanmälan? Är något av de olika sätten du beskriver mer vanligt? Finns 

undantag? Kan du ge konkreta exempel utan namngivning?  

 Beskriv hur arbetar ni med barn och ungdomar som far illa generellt? Kan du ge konkreta 

exempel utan namngivning.  

 Beskriv hur arbetar ni med barn och ungdomar som far illa med vårdnadshavare som är 

ekonomiskt resursstarka? Kan du ge konkreta exempel utan namngivning? 

 

 



56 
 

Tema 2: Den dominerande problematiken   

 I den här stadsdelen finns en hög andel vårdnadshavare med höga inkomster. Utifrån din 

erfarenhet finns det exempel på social problematik som är dominerande bland barn och 

ungdomar till vårdnadshavare som är ekonomiskt resursstarka? Ge gärna konkreta exempel 

utan namngivning. 

 Upplever du att de sociala problemen bland barn i ekonomiskt resursstarka familjer skiljer 

sig från barns sociala problem generellt sett? Om ja, hur skiljer den sig? Hur märks det?  

 

Tema 3: Mötet 

 Om du tänker tillbaka på din erfarenhet med att arbeta med barn och ungdomar, hur är din 

inställning som socialsekreterare inför ett möte med ett utsatt barn eller en utsatt ungdom i 

en ekonomiskt resursstark familj? Kan du berätta mer om förberedelsen inför ett sådant 

möte!  

 I själva mötet med dessa vårdnadshavare och barn/ungdomar, tror du att familjens 

ekonomiska resurser påverkar mötet eller fungerar det på samma sätt som andra möten?  

 Kan du beskriva hur ett typiskt första möte som gäller ett barn i en ekonomiskt resursstark 

familj ser ut? Kan du ge exempel utan namngivning? Finns undantag?  

 Förändras relationen över tid mellan dig som socialsekreterare och en ekonomiskt 

resursstark familj? Om ja, på vilket sätt? Kan du ge ett exempel utan namngivning? 

 I hur stor utsträckning får barnet komma till tals i mötet?  

 

Tema 4: Socialarbetarens möjligheter  

 I ditt arbete som socialsekreterare är din uppgift att hjälpa utsatta barn och ungdomar, hur 

upplever du dina möjligheter att hjälpa barn/ungdomar som far illa i ekonomiskt resursstarka 

familjer? Hur tror du att det kommer sig att dina möjligheter är så stora/små som du 

beskriver de? Finns undantag då dina möjligheter är bättre/sämre? Berätta om ett tillfälle 

som gick bra, utan namngivning. Berätta om ett tillfälle då det gick mindre bra, utan 

namngivning. Vad hade du kunnat göra annorlunda?  

 

Tilläggsfråga  

 Nu när vi har pratat om sociala problem bland barn och ungdomar med ekonomiskt 

resursstarka familjer, är det du berättat typiskt för barn och ungdomar som lever i 
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ekonomiskt resursstarka miljöer tror du?   

 

Avslutningsfrågor  

 För deltagaren: kan vi återkomma om vi har missat något? Ja □    Nej □      

 Finns det möjlighet att få broschyrer om era rutiner vid en barnavårdsutredning?  

 För forskaren: vad kan vi ha missat?  
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Bilaga 4 – intervjuguide (fältarbetare) 

Syfte  

Syftet med uppsatsen är att utifrån socialarbetares erfarenheter öka kunskapen om barn som far illa i 

ekonomiskt resursstarka familjer. 

 

Förtydligande  

 Med barn avses individer under 18 år. Med ungdomar avses individer mellan 13-18 år.   

 Sociala problem och utsatthet används som synonymer.  

 

Bakgrund (inhämtas via telefonkontakt) 

Namn:  

Födelseår: 

Man □       Kvinna  □       

Stadsdelsförvaltning/kommun:  

Utbildning: 

Längd på erfarenhet av arbete med fältarbete:  

Telefonnummer: 

E-postadress:  

Datum & tid för intervju: 

Plats för intervju:  

 

Intervjufrågor (kom ihåg: processfrågor!) 

Tema 1: Aktualisering av och arbete med barn/ungdomar 

 Barn som far illa i den här stadsdelen (säg specifik stadsdel/kommun), hur får ni kännedom 

om dem? Är något av de olika sätten du beskriver mer vanligt? Finns undantag? Kan du ge 

konkreta exempel utan namngivning?  

 Beskriv hur ni arbetar med barn och ungdomar med sociala problem som ni möter? Kan du 

ge konkreta exempel utan namngivning.  

 Beskriv hur ni arbetar med barn och ungdomar med sociala problem som ni möter med 

vårdnadshavare som är ekonomiskt resursstarka? Kan du ge konkreta exempel utan 

namngivning? 
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Tema 2: Den dominerande problematiken 

 I den här stadsdelen/kommunen finns en hög andel vårdnadshavare med höga inkomster. 

Utifrån din erfarenhet finns det exempel på social problematik som är dominerande bland 

barn och ungdomar till vårdnadshavare som är ekonomiskt resursstarka? Ge gärna konkreta 

exempel utan namngivning. 

 Upplever du att de sociala problemen bland barn/ungdomar i ekonomiskt resursstarka 

familjer skiljer sig från barns/ungdomars sociala problem generellt sett? Om ja, hur skiljer 

den sig? Hur märks det?  

 

Tema 3: Mötet 

 I själva mötet med dessa barn/ungdomar, tror du att familjens ekonomiska resurser påverkar 

mötet eller fungerar det på samma sätt som andra möten?  

 Kan du beskriva hur ett typiskt första samtal med ett barn i en ekonomiskt resursstark familj 

ser ut? Kan du ge exempel utan namngivning? Finns undantag?  

 Förändras relationen över tid mellan dig som fältarbetare och ett barn/ungdom som lever i 

en ekonomiskt resursstark familj? Om ja, på vilket sätt? Kan du ge ett exempel utan 

namngivning? 

 

Tema 4: Socialarbetarens möjligheter  

 I ditt arbete som fältarbetare är din uppgift att hjälpa utsatta barn, hur upplever du dina 

möjligheter att hjälpa barn som far illa i ekonomiskt resursstarka familjer? Hur tror du att 

det kommer sig att dina möjligheter är så stora/små som du beskriver de? Finns undantag då 

dina möjligheter är bättre/sämre? Berätta om ett tillfälle som gick bra, utan namngivning. 

Berätta om ett tillfälle då det gick mindre bra, utan namngivning. Vad hade du kunnat göra 

annorlunda?  

 

Tilläggsfråga  

 Nu när vi har pratat om sociala problem bland barn och ungdomar med ekonomiskt 

resursstark familj, är det du berättat typiskt för barn och ungdomar som lever i ekonomiskt 

resursstarka miljöer tror du?   

 

 



60 
 

Avslutningsfrågor  

 För deltagaren: kan vi återkomma om vi har missat något? Ja □    Nej □      

 Finns det möjlighet att få broschyrer om era rutiner vid uppsökning av barn/ungdomar?  

 För forskaren: vad kan vi ha missat?  

 

 

 

 


