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Sammanfattning

Syftet med studien var att få en förståelse för den ökning av polisanmäld barnmisshandel som 

redovisats genom tidigare rapporter och statliga utredningar. Underlag som använts är främst 

rapporter från Brottsförebyggande rådet (BRÅ 2000: 15, BRÅ 2011:16) och statliga utredningar 

(SOU 2001:18, SOU 2001:72) av polisanmälningar av barnmisshandel mot barn mellan 0-6 år inom 

socialtjänsten samt nationella kartläggningar av våld mot barn (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 

Jansson, 2007, 2011). Tillgängliga resultat från Brottsförebyggande rådet (2011:16) visade att den 

sedan länge pågående ökningen berodde på en ökad anmälningsbenägenhet. Inför enkätstudien var 

avsikten att studera faktorer i organisationen eller om det finns andra förklaringar som enskilda 

tjänstemäns attityder och värderingar som gör att socialsekreterare är en av de anmälningsgrupper 

som väljer att polisanmäla barnmisshandel i allt högre utsträckning.

Det empiriska materialet bygger på en digital enkätstudie som riktade sig till socialsekreterare 

från Stockholms län. Enkäten skickades till 51 socialsekreterare och fyra chefer inom Individ och 

Familjeomsorgen, som arbetade med barnutredningar. Det inkom svar på samtliga frågor, ifrån sju 

olika enheter och sammanlagt från tolv respondenter. Fem enheter avböjde medverkan. Skäl som 

angavs var en ansträngd arbetssituation med vakanser bland utredare samt att förfrågan om 

deltagande i enkätstudien kommit med för kort varsel. Det har inte varit möjligt att generalisera då 

det empiriska materialet bygger på svar från tolv respondenter men värt att observera är hur 

respondenterna i flera kärnfrågor valt svarsalternativ som står i direkt motsatsförhållande till 

varandra. Enligt handledarsamtal med Anders Kassman är det ovanligt i kvantitativa 

undersökningar.Några av de variabler jag avsåg att mäta i enkätstudien var samarbete inom så 

kallade Barnahus eller annan samverkan med andra myndigheter, Socialstyrelsens allmänna råd 

(2006), förväntningar/krav från andra om polisanmälan bör göras vid misstänkt barnmisshandel 

samt personliga värderingar.

Det empiriska resultatet från enkätstudien har främst analyserats utifrån gräsrotsbyråkrati 

(Lipsky, 2010).  Det finns en sannolikhet att respondenternas svar skulle vara mindre ”spretiga” det 

vill säga att svarsalternativen skulle var mer lika och inte placera sig i ytterlighetspositioner, om 

materialet vore större. Utifrån det empiriska materialet och tidigare forskning är min tolkning att det 

finns ett visst stöd för Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati. Styrmedel som riktlinjer från 

Socialstyrelsen förefaller ha mindre betydelse och enskilda socialsekreterare uppvisar en större 

variation i värderingar och handlingssätt än förväntat.   

Nyckelord: Fysisk barnmisshandel, kroppslig bestraffning, statistik om fysisk barnmisshandel, 

Sveriges antiagalag, polisanmälningar
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1. Inledning

1900-talet sägs vara barnets århundrade. Mycket har skett till förbättringar i barn och ungdomars 

levnadsvillkor under det förra seklet. Sveriges Riksdag stiftade,som första land i världen, en lag 

som förbjöd barnaga 1979. Sedan dess har fler länder följt samma exempel. Till och med 2011 har 

29 länder förbjudit barnaga (Annebäck, 2011). 

Barnmisshandel får oerhört svåra konsekvenser. Särskilt utsatta är små barn. Trots att vi har 

antiagalagen så har uppmärksamheten kring våld som barn utsätts för och dess konsekvenser inte 

diskuterats på samma sätt som mäns våld mot kvinnor har gjort sedan 1970-talet.

Under 2000-talet däremot har både uppmärksamheten och kunskapen om barn som utsätts för 

våld ökat. Det har bland annat resulterat i att barn som bevittnar våld mellan föräldrarna i hemmet 

numera anses som brottsoffer och har rätt till stöd enligt socialtjänstlagen (enl 5 kap.11 § SoL).

Polisanmälningarna vid barnmisshandel har ökat sedan 1980-talet och särskilt stor har ökningen 

varit bland barn mellan 0-6 år. En av de anmälningsgrupper som står för de ökade 

polisanmälningarna är socialtjänsten. Andra anmälningsgrupper är förskolan och skolan.Inom 

sjukvården har däremot anmälningarna minskat (Brå 2011:16). Brottsförebyggande rådet menar att 

ökningen främst beror på ökad uppmärksamheten på fenomenet barnmisshandel. Som en följd av 

detta har även anmälningsbenägenheten ökat inom vissa grupper, så som inom förskolan och inom 

socialtjänsten. 

Med uppsatsen önskar jag skapa en förståelse för att socialsekreterare i allt högre utsträckning 

väljer att polisanmäla misstänkt misshandel mot barn mellan 0-6 år. Det är möjligt att trenden att 

polisanmäla misstänkt brottslighet i samhället i stort ökar och att detta också gäller professionella, 

så som socialsekreterare inom socialtjänsten. Enligt styrdokument från bland annat Socialstyrelsen 

finns riktlinjer om att polisanmälan bör göras. 
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1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet är att få en ökad förståelse för ökningen av polisanmälningar av barnmisshandel inom 

socialtjänsten, utifrån socialsekreterares erfarenheter. Följande frågeställningar önskar jag besvara:

1. Hur kommer det sig att socialsekreterare som arbetar med barnutredningar i allt högre grad väljer 

att polisanmäla misstänkt barnmisshandel ?

2. På vilka sätt anser socialsekreterare som arbetar med barnutredningar att en polisanmälan kan 

verka för barnets bästa?

3. Finns det förklaringar i organisationen som gör att just socialsekreterare väljer att polisanmäla 

misstänkt barnmisshandel i högre utsträckning? Sådant som ändrade rutiner eller föreskrifter. Eller 

finns det andra förklaringar så som personliga attityder och värderingar? Är det upp till varje 

enskild socialsekreterare att göra en bedömning?

1.2 Begreppsdefinitioner

1.2.1 Fysisk barnmisshandel

I uppsatsen kommer jag att utgå från definitionen som Kommittén mot barnmisshandel (SOU 

2001:72) beskriver. Definition av barnmisshandel lyder: 

Barnmisshandel är när en vuxen utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, 
kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov. 

I begreppet fysiskt våld ryms både en aktiv och en passiv del. Den aktiva delen innebär att slå, 

knuffa, sparka eller att  tillfoga annan fysisk skada på annat sätt och den passiva delen innebär att 

vuxna försummar barnets grundläggande behov, så som att inte ge barnet mat eller skydd (Jernbro, 

2009).

Inom ramen för uppsatsen kommer jag med barnmisshandel att endast avse fysiskt våld och inte 

andra former av våld eller kränkningar. Jag kommer inte heller att gå in på fysisk barnmisshandel i 

form av passivt våld så som vanvård eller försummelse av barnets behov.

1.2.2 Enheter

Med enheter menar jag särskilda arbetsgrupper inom en kommun som arbetar med att utreda 

missförhållanden gällande barn mellan 0-6 år.  En enhet kan vara vara en stadsdel inom Stockholm 

stad som jag betraktar som separata enheter. Stockholm stad består av 14 stadsdelsnämnder och 

dessa studeras separat. Enskilda kommuner inom Stockholms län och enskilda stadsdelsnämnder 
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inom Stockholms stad behandlas som likvärdiga enheter. 

1.3 Uppsatsens dispostion

Här följer en schematisk förteckning över studiens upplägg. Inledningsvis beskrivs syftet med 

studien, frågeställningar och en sammanfattning av resultatet. Under metodavsnittet beskriver jag 

hur jag gått tillväga med enkätstudien och avslutar med metodologiska överväganden och 

svårigheter. I bakgrunden inleder jag med en kort historisk återblick för att därefter presentera 

kartläggningar och statliga utredningar som gjorts för att fastställa förekomsten av fysisk 

barnmisshandel i Sverige. Därefter beskriver jag socialtjänstens uppdrag och skyldighet och 

Socialstyrelsens allmänna råd (2004) samt om arbetet med Barnahus. 

Under teoriavsnittet beskriver jag teoretiska utgångspunkter utifrån Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkrati. Jag kommer även att nämna Bo Edvardsson och hans teser om utredningsmetodik 

i en svensk kontext. 

Därefter kommer jag att presentera resultatet av frågeenkäten och resonera kring några variabler 

som framkommer som särskilt intressanta. I analysen kommer jag att studera det empiriska 

materialet mot Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati och Bo Edvardsson. Därefter presenteras studiens 

slutsatser samt avslutande diskussion. 

2. Metod och material

2.1 Förförståelse

Min tidigare förförståelse om misshandel av små barn var till viss del begränsad. Jag blev förvånad 

när jag förstod hur stor ökningen av barnmisshandel är och särskilt när det gäller barn mellan 0-6 år. 

Av det som jag har har läst tidigare om antiagalagen är att lagen varit normbildande och lett till en 

dramatisk förändring i värderingar hos vuxna och minskad frekvens av barnmisshandel. Lagen har 

åstadkommit en häpnadsväckande beteendeförändring då allt färre accepterar våld som en 

uppfostringsmetod. Samtidigt är det svårt att uppskatta förekomsten av barnmisshandel, särskilt 

bland små barn , där mörkertalet är svårast att uppskatta. 

2.2 Val av metod

I syfte att undersöka möjliga förklaringar till en ökning av antal polisanmälda fall av misstänkt 

barnmisshandel av socialsekreterare inom socialtjänsten, valde jag en kvantitativ metod . Detta 

utifrån att jag ville få en överblick snarare än att studera enskildheter ur ett fåtal intervjupersoners 

perspektiv. En enkätstudie skulle göra det möjligt att få en uppfattning om eventuella 
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förändringar av organisatoriska rutiner, förändringar i arbetet eller förändringar i attityder kring 

hantering av fall med misstänkt barnmisshandel. Syftet var att få ett så brett urval som möjligt. Med 

vetskapen om det höga bortfallet med just enkätstudier valde jag ändå att använda metoden då jag 

ansåg att det bättre skulle kunna svara på min forskningsfråga än till exempel intervjuer. Min 

förhoppning var att bortfallet från enkätstudien inte skulle överstiga 50 % och att det skulle vara 

möjligt att få ett större och mer innehållsrikt material att arbeta med. Det visade sig vara orealistiskt. 

Svarsfrekvensen översteg knappt 20 %.

2.3 Avgränsningar

Jag har valt att avgränsa mig till att fråga yrkesverksamma socialsekreterare. Det hade möjligen 

varit värdefullt att även fråga poliser och kriminologer om den allmänna utvecklingen om till 

exempel ökad anmälningsbenägenhet men jag har avstått från det. Det är svårt att ställa frågor om 

en faktisk ökning av ett fenomen som barnmisshandel och en ökning av antalet polisanmälda brott. 

Men det jag intresserat mig för är att få kunskap om hur yrkesverksamma socialsekreterare inom 

fältet ser på fenomenet utifrån sina erfarenheter och personliga värderingar.

2.4 Urvalsprocessen

I syfte att få ett tillräckligt stort urval och samtidigt hanterbart inom ramen för en C-uppsats valde 

jag att kontakta samtliga kommuner inom Stockholms län. Med hjälp av Kommunförbundet 

Stockholms läns förteckning över kommuner inom Stockholms län (www.ksl.se) skapade jag en 

förteckning över 24 kommuner. Stockholms kommun ingår i förteckningen. Stockholms kommun är 

organisatoriskt indelad i 14 stadsdelsförvaltningar. 

Utifrån tidigare studier angående ökade polisanmälningar mot barn mellan 0-6 år kunde inte 

några regionala skillnader angående anmälningsbenägenheten påvisas (Brottsförebyggande rådet, 

Brå 2011:16) . Om det hade funnits indikatorer som pekade på eventuella regionala skillnader, så 

hade jag möjligen gjort en annan avgränsning och ett annat urval.

Enkätstudien har gått ut till samtliga kommuner inom Stockholms län (24 kommuner varav 

Stockholms stad består av 14 stadsdelsförvaltningar) via e-post till enhetschefer för Individ och 

Familjeomsorg samt ansvariga chefer för utredningar av barn. Jag har kvantifierat olika alternativa 

förklaringar till att socialsekreterare i allt större utsträckning väljer att polisanmäla misshandel, när 

det kommer till små barn. 

I ett första led tog jag kontakt med chefer inom Individ och Familjeomsorg eller Social Omsorg, 

beroende på hur kommunerna var organiserade, samt till ansvariga för barnutredningar med en 

förfrågan om kontaktuppgifter till medarbetare. Jag informerade kort om syftet med enkätstudien 
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och bad om kontaktuppgifter på medarbetare (se bilaga 1) för att erbjuda dem att vara med i 

enkätstudien om polisanmälningar av misstänkt barnmisshandel mellan 0-6 år. De som besvarade 

min förfrågan, besvarade jag och tackade för deras medverkan samt informerade om att jag skulle 

skicka ut en enkät till medarbetare inom en till två veckor. De chefer som avböjde medverkan 

besvarade jag och tackade för att de tog sig tid att meddela detta. Samma gjordes med de 

respondenter som hade frågor eller synpunkter på enkäten (se kommentarer från respondenter under 

resultat).

Inledningsvis, utgick jag ifrån ett bortfall på närmare 50 % främst på grund av den låga 

svarsfrekvensen vid enkätundersökningar (Bryman, 2011). Avsikten var att få tillgång till 60-70 

kontaktuppgifter för att ur dessa få åtminstone 30-40 svar på enkäten. Jag har kommit upp i en 

svarsfrekvens på 22 %.

2.5 Urvalsram och urvalsstorlek

Till storleken fann jag att ett län vore lämpligt som urvalsram. Vid valet av Stockholms län beaktade 

jag också spridningen av olika kommuner inom länet, det vill säga både storstadskommuner och 

landsortskommuner, som en fördel. I övrigt fanns det inga skäl att jag valde Stockholms län.

Vid kvantitativa undersökningar är möjligheterna att dra slutsatser utifrån det insamlade 

materialet till viss del avhängigt av att det finns ett tillräckligt bra urval. 

Om undersökningen är gjord på ett sätt som ger möjlighet till ett sannolikhetsurval (Byström, 

2011) minskar riskerna för fel i resultatet. Det har tyvärr inte varit möjligt för mig att göra ett 

sannolikhetsurval. Utgångspunkten i studien var att göra ett slumpmässigt urval utifrån de 

kontaktuppgifter som jag fick tillgång till, för att minska risken för feltolkning av resultatet. Det var 

däremot inte möjligt då jag fick ett alltför stort bortfall, och blev tvungen att använda samtliga 

kontaktuppgifter.

 Det innebar att jag valde att göra en stickprovsundersökning. Populationen i enkätstudien  

definieras som socialsekreterare inom Stockholms län, verksamma inom myndighetsutövning med 

utredningar av barn. Det ingår även några med ansvar för verksamheten med ansvar för barn och 

ungdomar.

2.6 Forskningsinstrument och utformande av enkätstudien

Jag har använt mig av ett internetbaserat program som heter Stellar Survey för att utforma en digital 

enkät, e-posta enkäterna, bearbeta data och analysera materialet samt för att sammanställa detta . 

Större delen av enkäten är utformad utifrån slutna frågor. Det är bara avslutande frågan som är en 
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öppen fråga med möjlighet för respondenterna att formulera sig fritt.

Vid utformande av frågeenkäten använde jag mig av metodlitteratur som Eliasson (2010) 

Byström (2010) och Bryman (2011) och jag hade en dialog med min handledare Anders Kassman 

om hur enkäten bäst skulle utformas för största möjliga svarsfrekvens och träffsäkerhet samt för att 

minimera bortfallet i enkätstudien. Vid insamlande av data genom frågeenkäter är det 

rekommenderat att göra en pilotundersökning (Eliasson, 2010). När frågeformuläret är 

genomarbetat ges det till personer som inte är deltagare i studien men som skulle kunnat ingå i 

gruppen för respondenter. De som besvarar pilotundersökningen kan ge värdefull information om 

hur olika svarsalternativ uppfattas och bidra till att frågeformuläret blir mer exakt och precist (a.a.) 

En pilotundersökning kan minska osäkerhetsfaktorn och öka validiteten i studien. Det är särskilt 

angeläget att göra en pilotstudie vid enkäter eftersom möjligheten att bringa klarhet i eventuella 

frågetecken från respondenterna är små (Bryman, 2011) Det är svårt att vara säker på att 

respondenterna har förstått frågorna och svarar på det som författaren avser. I en intervjusituation 

finns möjlighet att ställa följdfrågor eller att förklara något närmare om informanten behöver ett 

klargörande. Ett frågeformulär ska vara så kortfattat som möjligt utan att inverka på innehållet i 

datamaterialet som samlas in (Eliasson, 2010). Frågorna ska vara korta och precist formulerade och 

utan negationer. Det är också viktigt att formulera frågorna så exakt som möjligt och vara noga med 

att frågan inte rymmer fler tolkningsmöjligheter eller att ställa en fråga som kan ge mer än ett svar 

(a.a.). Byström (2011) lyfter fram att ett frågeformulär som är utformat kortfattat och precist kan 

minska motståndet för respondenterna att besvara enkäten och därmed höja svarsfrekvensen och 

minska bortfallet. Att lyfta fram möjligheten att bevara respondenternas anonymitet är ett annat sätt. 

Byström (2011) menar även att det kan vara nödvändigt att skicka flera påminnelser då allt fler 

människor väljer att inte besvara olika undersökningar (a.a.) Digitala enkäter har under en tid ökat 

svarsfrekvensen något men Byström menar att även undersökningar som kan besvaras över internet 

successivt har drabbats av ett ökat bortfall (a.a.).

Valet av huvudsakligen slutna frågor gjordes för att underlätta för respondenterna att snabbt 

besvara enkäten (Eliasson, 2010).Det visade sig att den genomsnittliga svarstiden för enkäten var 

fyra minuter. Med slutna frågor uppnådde jag större möjligheter att kvantifiera svaren på ett 

systematiskt sätt. Fördelen var att det var lättare att sammanställa och bearbeta materialet men 

nackdelen var att jag kan gick miste om information som jag har hade uteslutit genom att presentera 

färdiga svarsalternativ (a.a.). Min förhoppning var också att slutna frågor skulle bidra till att öka 

svarsfrekvensen. Enkäten avslutades med en öppen fråga där respondenterna hade möjlighet att med 

egna ord beskriva fördelarna och nackdelarna med Socialstyrelsens rekommendationer vid 
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misstänkt barnmisshandel. Svårigheten med öppna frågor är att det kan ge innehållsrika svar men 

svåranvändbara. Svaren kan vara svåra att systematisera och innehållet i svaren kan vara svar på 

andra frågor än de som ställts.

Strax över hälften av respondenterna skrev egna kommentarer och det utgjorde en värdefull del 

av det empiriska materialet. Utifrån att det var en knapp majoritet som valde att kommentera fritt, 

och med tanke på att svaren var relativt långa och välformulerade (se bilaga 4) så är det möjligt att 

jag skulle använt ytterligare öppna frågor för att få ett intressantare material.

De variabler jag avsåg att mäta var samarbete med barnahus eller särskild samverkan i samråd 

med andra myndigheter, förändringar i rutiner till exempel med anledning av Socialstyrelsens 

allmänna råd ,krav/förväntningar från anmälare (föreståndare på förskola som gör en orosanmälan) 

samt personliga värderingar och hur det påverkar antalet polisanmälda fall av misstänkt 

barnmisshandel inom socialtjänsten.

Under avsnittet metodologiska överväganden/komplikationer (se 4.11) kommer jag gå in på 

vilka bakgrundsvariabler jag trodde skulle ha betydelse för resultatet. 

2.7 Svarsfrekvens

Sammanlagt fick jag tillgång till namn och kontaktuppgifter på 51 socialsekreterare och fyra chefer 

inom sju enheter inom Stockholms län. Fem enheter avböjde medverkan på grund av arbetssituation 

med hänvisning till vakanser bland utredare och att förfrågan om deltagande i enkätstudien kommit 

med allt för kort varsel. Jag fick totalt in 12 enkätsvar. 

Chefer för fyra enheter svarade att de ville se enkäten först eller själva vidarebefordra enkäten. 

Två av cheferna svarade själva på enkäten men vidarebefordrade inte enkäten vidare till 

medarbetarna. Byström (2011) betonar vikten av att skicka ut påminnelser för att minimera 

bortfallet. Jag skickade ut en påminnelse till 43 av socialsekreterarna och en andra påminnelse till 

37 av socialsekreterarna.

2.8 Bortfall

Det finns olika typer av bortfall. Jag kommer att börja med att beskriva det generella för att därefter 

gå in på mer specifika typer av bortfall som kan påverka resultatet av studien. Bortfall i en studie 

har betydelse för analysen av resultatet och möjligheterna att dra generella slutsatser utifrån 

materialet. Bortfall snedvrider resultatet och försvårar möjligheterna att dra korrekta slutsatser 

utifrån materialet. Det går däremot inte helt att utesluta bortfall i en undersökning och det viktigaste 

är att ta hänsyn till bortfallet och analysera orsaker till bortfallet i förhållande till resultatet 
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(Byström, 2011). Det viktigaste är att i möjligaste mån försöka att minimera bortfallet för att 

säkerställa resultatet. Byström beskriver att det är svårt att säga exakt hur stort ett bortfall kan vara 

men påpekar också att bortfall generellt sett ökar. Detta antas bero på att människor väljer att inte 

besvara enkäter eller deltar i intervjuer för att dessa förfrågningar har ökat (a.a.) Byström nämner ett 

mått på 60-70% svarsfrekvens som ett gott mått på deltagande. Av de tillfrågade enheterna 

besvarade sju enheter möjligheten att delta i enkätundersökningen. 21 enheter har inte besvarat 

enkätförfrågan och sex enheter har jag inte kommit i kontakt med någon 

ansvarig chef. I några fall har e-post kommit tillbaka.  Sex av respondenterna skickade e-post 

tillbaka och förklarade varför de inte kunde besvara enkäten. Flera angav som skäl att de skulle byta 

arbete och inte hade tid eller inte ville svara. En av respondenterna, arbetade med ungdomar och var 

inte berörd av frågorna. En respondent uttryckte att hon inte tyckte att enkäten gick att besvara på 

grund av dess utformning utan vidare förklaring. En av respondenterna hade felaktigt fått enkäten 

(gått till fel person).

Byström betonar vikten av att studera bortfallet i undersökningen för att bättre kunna tolka 

resultatet. En typ av bortfall är när respondenter inte svarar på alla frågor, så kallat partiellt bortfall 

(2011). En av respondenterna besvarade de första fyra frågorna inte mindre än sex gånger. Detta 

beror troligen på att respondenten inte visste hur hon/han skulle gå vidare till nästa sida i det 

digitala frågeenkäten. Resultatet av respondentens svar på de fyra första frågorna tog jag bort i 

samråd med min handledare.

2.9 Analysmetod och bearbetning av material

Enkäten utformades med hjälp av metodlitteratur (Byström, 2011, Eliasson, 2010, Thuren, 2007) 

och inom ramen för diskussioner med min handledare om utformande av en enkätstudie med fokus 

på att ställa precisa frågor för att få svar som sedan går att använda för att besvara 

frågeställningarna..

Vid utformande av enkäten samt vid bearbetning av materialet använde jag mig av ett nätbaserat 

program som heter Stellar Survey (). När jag fått tillgång till kontaktuppgifter har jag lagt in 

samtliga e-postadresser till respondenter och skickat ut enkätstudien genom programmet. De 

inkomna svaren har analyserats genom programmet. Vid bearbetningen har jag också haft tillgång 

till SPSS genom Ersta Sköndal Högskola, för att sammanställa svaren och få fram procentandelar. 

Enkätguiden finns i bilaga 4.
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2.10 Validitet, relaibilitet och generaliserbarhet

Validiteten syftar på det valida i metoden, det vill säga om forskaren mäter det som avsetts att mäta. 

Validitet i en studie är en förutsättning för att kunna dra slutsatser utifrån det insamlade materialet 

(Thuren,2007). Mätinstrumentet i uppsatsen har varit en enkätstudie som e-postades till 

respondenter efter kontakt med ansvariga chefer inom respektive enheter i Stockholms län. 

Enkätundersökningen avser att mäta de rutiner och förhållningsregler som socialsekreterare inom 

socialtjänsten har att förhålla sig till när det kommer till misstänkt barnmisshandel och även att 

fånga upp de personliga värderingar kring värdet av en polisanmälan, för barnets bästa. 

Utifrån resultatet är frågan om jag i enkätstudien mätt de rutiner, förhållningsregler och 

personliga värderingar hos socialsekreterare inom Stockholms län, som kan vara en förklaring till 

varför de polisanmälda fallen av misstänkt barnmisshandel från socialtjänsten har ökat.

Validiteten i en undersökning är en förutsättning för att kunna dra slutsatser och formulera 

påståenden som utgår från undersökningsresultatet. Utifrån att det empiriska materialet bygger på 

tolv respondenter är det svårt att säga så mycket om populationen.

Reliabilitet syftar på med vilken säkerhet som forskaren har mätt de egenskaper som 

hon/han har avsett att mäta genom metoden, det vill säga mätnogrannheten i undersökningsmetoden 

(Byström, 2011). Det är viktigt att garantera att metoden inte ändrats utan är samma vid samtliga 

tillfällen för att utesluta fel i tolkningen av resultatet (a.a.). Trots svårigheterna med ett litet urval 

och ett stort bortfall är det ändå möjligt att säga utifrån resultatet att jag med enkätundersökningen 

lyckats få ett material som besvarar några av de frågor som jag ställde. Mätinstrumentet Stellar 

Survey har fungerat tillfredsställande och det är ett fåtal respondenter som jag inte har kommit i 

kontakt med. 

Generaliserbarhet syftar på vilka möjligheter det går att dra generella slutsatser utifrån 

resultatet, det vill säga att dra slutsats från ett litet material på ett större sammanhang. Byström

(2011) understryker vikten av att en generalisering bara kan göras angående populationen som ingår 

i urvalet och utifrån de förutsättningar som studien genomförts inom. Urvalet är avgörande (a.a.).

Utifrån att jag inte haft möjlighet att göra ett urval och varit tvungen att använda samtliga 

kontaktuppgifter som jag fick tillgång till har jag mycket små möjlighet att göra några 

generaliseringar utifrån materialet. De tolkningar som jag har kommit fram till i slutsatserna är 

baserade dels på teoretiska utgångspunkter och det empiriska materialet med reservation för att 

materialet är för litet.
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2.11 Metodologiska överväganden/komplikationer

Angående urvalsramen var utgångspunkten att Stockholms län skulle vara en tillräcklig omfattning 

för att sedan kunna göra ett urval att skicka enkätstudien till. Det visade sig dock att jag blev 

tvungen att använda samtliga kontaktuppgifter som jag fick tillgång till och att det därmed inte var 

möjligt för mig att göra ett urval. Jag fick inte ett tillräckligt stort urval för att få ett statistiskt 

signifikant urval. Dessvärre var även svarsfrekvensen generellt sett alltför låg. Bland de enheter 

som svarade, var svarsfrekvensen hög. Det finns även skäl för att anta att en uppsats på grundnivå i 

konkurrens med andra förfrågningar om deltagande förblir obesvarad. Jag gick ut med två 

påminnelser angående enkäten i syfte att påverka svarsfrekvensen. Jag fick svar från sammanlagt 7 

enheter och 12 respondenter.

Främsta fördelen med att göra förfrågningar via digitala enkäter är att det är möjligt att nå ett 

större antal människor jämförelsevis med kvalitativa metoder som intervjuer, som tar längre tid att 

genomföra och ger ett mindre material att arbeta med. Svaren är även lättare att bearbeta och 

analysera.

Några av nackdelarna är svårigheten med att det är vanligt med ett stort bortfall (Bryman, 

2011). Andra nackdelar är att det inte är möjligt att kunna ställa följdfrågor och att det är en stor 

grad av osäkerhet vad ett bortfall beror på. Ytterligare en osäkerhetsfaktor vid enkätstudier är att det 

inte går att utesluta att respondenterna har missförstått frågorna. Frågorna är formulerade så kort 

och precist som möjligt för att inte respondenterna ska tycka att det är för krångligt eller tar för lång 

tid att svara på enkäten. En risk är då att att respondenterna inte fullt ut förstår frågan. En 

respondent e-postade till mig och gav uttryck för att hon/han var osäker på om det var 

verksamhetens beskrivning eller hans/hennes personliga uppfattning som efterfrågades. Min 

bedömning var att det var klart utifrån utformningen av frågorna att det var respondenternas egna 

uppfattningar som efterfrågades.

Pilotundersökning rekommenderas vid enkätundersökningar. En av de främsta fördelarna är att

det ökar möjligheterna att formulera precisa svarsalternativ och därmed få ett datamaterial med 

större användbarhet (Eliasson,2010, Bryman, 2011). Utifrån att jag inte hade möjlighet att göra en 

pilotundersökning hade jag istället en dialog med handledare Anders Kassman vid utformningen av 

enkätstudien. Det är möjligt att jag hade kunnat formulera svarsalternativ eller frågor som bättre gav 

svar på de frågor jag sökte efter i enkäten om jag hade gjort en pilotundersökning.

I syfte att mäta värderingar använde jag mig av en rad påståenden med en skala från 

instämmer helt, till instämmer inte alls. Det är svårt att formulera så precisa frågor som möjligt 

eftersom människor har en tendens att svara på de svarsalternativ som befinner sig i mitten, det vill 
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säga i enlighet med svarsalternativ som delvis. Det gör att materialet blir svåranvändbart och svårt 

att tolka.

En av de frågor som jag skulle ha ställt är graden av fysisk misshandel vid polisanmälan för 

att få en uppfattning om det finns några skillnader. Det finns indikationer på att siffror angående 

våld och dödligt våld mot barn är på oförändrad nivå. Annebäck (2011) hävdar att den allvarliga 

barnmisshandeln har varit på en konstant nivå omkring 3-4% sedan 1980-talet. 

Variabler som jag trodde skulle vara betydelsefulla, så som erfarenhet och antal år med 

barnutredningar, kunde jag inte hitta stöd för i materialet som jag fick fram. 

Det är svårt att säga något om erfarenhet har betydelse utifrån tolv respondenter. Andra 

bakgrundsvariabler som samarbetet med Barnahus eller samverkan med andra myndigheter vid 

misstänkt barnmisshandel skulle utgöra en påverkan på rutiner och värderingar samt öka antalet 

polisanmälningar kunde jag inte heller finna stöd för i materialet som jag fick fram.

2.12 Etiska överväganden

Vetenskapsrådet (2002) har formulerat forskningsetiska principer som ska hjälpa forskaren att 

balansera mellan kravet på god forskning och det allmännas intresse samt kravet på att skydda 

individen, de som är föremål för forskningen. Det finns huvudsakligen fyra principer, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (a.a.).

Informationskravet har jag strävat efter att tillgodose genom att först kontakta de chefer och 

ansvariga om syftet med min studie och förutsättningarna för deltagande. Detta både för att ge 

legitimitet till studien och för att få kontaktuppgifter på medarbetare som skulle vara lämpliga för 

att delta i enkätstudien. Samma information har sedan givits till respondenter genom ett e-

postutskick där jag förklarat syftet med studien och att jag fått kontaktuppgifterna genom ansvariga 

chefer (se bilaga 1 och 2) samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Eftersom 

jag valde att göra utskick per e-post har jag inte gjort utskick med ett särskilt informationsblad där 

jag ber om ett informerat samtycke.

Konfidentialitetskravet har jag strävat efter att tillgodose genom att ge information till 

respondenterna om att de förblir anonyma i presentationen av studien. Jag har hanterat uppgifter så 

att det inte går att urskilja uppgifter från enskilda socialsekreterare eller enskilda enheter. 

Angående nyttjandekravet har jag skriftligen informerat om att resultaten bara kommer att 

användas inom ramen för C-uppsatsen och inte i några andra syften. Det har också varit tydligt för 

respondenterna att de som önskar ta del av materialet före publicering i till exempel DIVA har 

möjlighet att göra det. Jag har också informerat om användningen av uppgifterna i materialet, det 
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vill säga att de endast kommer att användas i C-uppsatsen samt att studien kommer att vara sökbar i 

DIVA samt vara tillgänglig i Ersta Sköndal Högskolas bibliotek. 

Spridningen av svaren är av väsentlig vikt vid bearbetningen av materialet och delvis 

avhängigt vilka tolkningar och slutsatser som går att dra.

I informationsbrevet har jag förmedlat kontaktuppgifter till mig och min handledare om någon av 

respondenterna skulle haft frågor angående studien. De som har skrivit till mig med frågor eller 

synpunkter har jag bemött med snabbt svar.

2.13 Litteratursökning

Vid sökning har jag avgränsat mig till endast vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed) samt 

publikationer för perioden mellan 1970 till och med idag. Sökningar har gjorts i databaser som 

Academic Search Premier, SOC index, DIVA, Libris och på nätbaserade forum för uppsatser och 

avhandlingar (www.uppsatser.se och www.avhandlingar.se)

Vetenskapliga tidskrifter som jag kommit i kontakt med är bland annat British Journal of Social 

Work, Journal of Comparative Family Studies, Child abuse & Neglect, Child Abuse Review volume 

19,The International Journal of children´s rights, 

Sökord som använts : child abuse, physical child abuse, child abuse Sweden, 

physical child abuse rates. Vid en sökning i Academic Search Premier fann jag följande träffar : 

Child abuse (18 144) Physical child abuse (2 980) physical child abuse Sweden (23) Physical child 

abuse rates (387 träffar) corporal punishment (462) corporal punishment Sweden (18) corporal 

punishment ban (19) Physical child abuse statistics (125). Övriga sökningar gjorde jag i Libris, 

DIVA och på Ersta Sköndal Högskolas bibliotek.

I sökning på internetplatser över uppsatser och avhandlingar fann jag 39 träffar på sökordet 

barnmisshandel, men det handlade mest ur lärare och skolsköterskans perspektiv 

(www.uppsatser.se). När det kom till avhandlingar fann jag tre träffar på barnmisshandel och 30 

träffar på sökordet, child protection (www.avhandlingar.se)

3. Bakgrund

3.1 Våld och barnmisshandel

Det var först på 1970-talet som våld mot kvinnor uppmärksammades (Eriksson, Näsman, 2011).

I de fall som det fanns barn som bevittnade våld i hemmet handlade diskussionen främst om barnen 

riskerade att utsättas för våld då det förekom våld mellan föräldrarna (a.a.). 
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Det finns forskning som visar att i de fall fadern utöver våld mot kvinnan löper barnen 

större risk att bli utsatta för våld. Olika studier uppvisar en stor variation över sannolikheten, men 

resultaten är entydiga över att våld mellan föräldrarna ökar risken för barnen att utsättas för våld 

(Eriksson, Näsman, 2011). Resultaten bekräftas av Jansson (2011) som uppger att studier visar att 

det grova våldet mot kvinnor är som högst när kvinnor är mellan 25-44 år, i den åldern som 

majoriteten av kvinnor har barn i förskoleåldern eller yngre skolbarn. Studier visar att i de fall 

mödrar blir utsatta för misshandel är upp till 60 % av barnen sannolikt utsatta för våld (a.a.). Andra 

studier visar att vid det tillfällen kvinnor blir misshandlade och det finns barn är barnen i 50 % av 

fallen vittne till misshandeln (a.a.). 

Det skulle dröja innan konsekvenserna för barn som bevittnar våld i hemmet togs på allvar. Men 

idag finns kunskap om att barn som bevittnar våld i hemmet, mellan föräldrarna,  kan uppvisa samma 

symptom på psykiskt lidande som barn som själva blivit utsatta för våld. Det är ett trauma för barn att 

uppleva våld i hemmet, av de som står barnet nära och ska sörja för deras omsorg (Eriksson, Näsman, 

2011). Barn behöver inte heller bara vara passiva åskådare till våldet utan kan vara mitt uppe i det, till 

exempel genom att försöka stoppa våldet och gå emellan. Det kan då hända att barnet skadas oavsiktligt, 

till exempel när fadern sparkar undan barnet under pågående misshandel av modern. Idag har 

socialtjänsten ett ansvar även för de barn som bevittnar våld av närstående genom 5 kap. 11§ SoL:

Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnar våld eller andra övergrepp av eller mot 

närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.

3.2 Historisk återblick på fysisk barnmisshandel i Sverige

Barnaga har varit både en rättighet och skyldighet för vuxna att utöva i uppfostringssyfte .Barnaga 

har förekommit såväl i hemmet som i skolan. Aga inom skolan förbjöds först inom högre folkskolor 

1918, därefter inom de allmänna läroverken 1928 för att slutligen förbjudas inom lägre folkskolor 

1958 (SOU 2001:18).

Det skulle dröja till 1950-talets mitt innan en diskussion om barnmisshandelns konsekvenser 

ledde till att problemet uppmärksammades. En amerikansk röntgenläkare John Caffey misstänkte att 

barnmisshandel låg bakom skador på hjärnan och skelettet hos små barn. En annan amerikansk 

läkare Henry Kempe skapade i början av 1960-talet begreppet “the battered child syndrome” för 

barn som uppvisade liknande skador (Jansson, 2011).

1964 uppmärksammade en svensk läkare, Anders Frisk, genom en artikel i Läkartidningen att

 skador som tidigare betraktats som oklara nu rättmätigt registrerades som skador till följd av 

barnmisshandel. Socialstyrelsen genomförde en undersökning om förekomsten av barnmisshandel 
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och tänkbara åtgärder 1966 (Jernbro, 2009). Barnaga förbjöds i Sverige 1979 som första land i 

världen. Följande tillägg infördes i Föräldrabalken (6 kap 1§)

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god uppfostran. Barn skall behandlas med 
aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller
annan kränkande behandling 

Barnmisshandel eller aga bedöms på samma sätt som våld mot vuxna och det finns inga särskilda 

bestämmelser som berör barn specifikt, utan brottet bedöms utifrån Brottsbalkens bestämmelser (3 

kap.5§ Brottsbalken). Enligt brottsbalken döms: 

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom i vanmakt eller 
något annat sådant tillstånd för misshandel till fängelse i högst två år eller mer om brottet är ringa, till böter 
eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt döms personen för grov misshandel till fängelse i lägst ett år 
och högst tio år enligt 3 kap. 6§ brottsbalken. Om det är en vuxen som begått brottet mot mindre barn, bedöms 
det oftast som grov misshandel.

1982 gjordes en ändring så att barnmisshandel vilar under allmänt åtal. Det innebär i praktiken att 

inte bara är den som är utsatt för brott som kan göra en polisanmälan utan även åklagare kan väcka 

åtal vid misstanke. Detta har betydelse för barnmisshandel och stärker barns skydd då det är sällan 

som barnen själva står som anmälare.

3.3 Kartläggningar av barnmisshandel i Sverige

Inför antiagalagen (1979) och efter införandet av lagen har det gjorts nationella kartläggningar av 

förekomst av barnmisshandel och om föräldrars attityder till barnmisshandel. Allmänna Barnhuset 

har tillsammans med Statistiska Centralbyrån fått i uppdrag att göra uppföljningar 2006 och 2011. 

Studien var en vidareutveckling av studien från 1994-1995. (Jansson, 2007).

1980 gjordes en intervjustudie av föräldrars uppfostringsvanor över hela landet, så kallade SUSA 

studien (SOU 2001:18). Vid en intervjustudie om föräldrars uppfostringsvanor svarade 1980 51,3% 

att de hade använt aga i uppfostringssyfte. År 2000 hade andelen av föräldrarna sjunkit till 8,3 %. 

År 1980 uppgav 40 % av föräldrarna som använt aga, att de gjort det mer än 10 gånger under det 

senaste året. År 2000 var motsvarande siffra 16 % (SOU 2001:18). 

2011 års nationella studie var en uppföljning av de studier som gjorts 1980, 2000 och 2006. 

Författarna beskriver en utveckling av ökade polisanmälda fall av misstänkt barnmisshandel sedan 

mitten av 1980-talet. Som mest har polisanmälningarna ökat mellan 2001-2010 med 176 % för barn 

mellan 0-6 år. Författarna hävdar att en sådan mycket kraftig ökning framförallt beror på en ökad 

anmälningsbenägenhet att anmäla från socialtjänst till polis, ofta där det kommit in en orosanmälan 

från förskola eller skola.(Jansson, 2011).

Ungefär fem procent av alla barn i Sverige har upplevt våld i hemmet. Fem procent har 

19



återkommande upplevt våld i hemmet. Det finns även en dokumenterad ökad risk för barn att 

utsättas för våld i ett hem där våld sker mellan de vuxna (Socialstyrelsen, 2011). Brå (2011:16) 

uppskattar att av misshandel av barn mellan 0-6 år stod 80 % av våldet för våld inom familjen. År 

2000 hade det ökat till 90%. Våld som inte avser familjevåld utgörs av förövare som är bekanta med 

barnet eller deras föräldrar, grannar eller andra vuxna bekanta, personer inom fosterfamilj eller 

barnomsorgspersonal, syskon eller släktingar (a.a.).

Internationellt anses det svenska exemplet med de låga siffrorna över barnmisshandel och 

barnamord som ett föredöme (a.a.). De svenska resultaten skiljer sig markant åt med att uppvisa en 

genomgående lägre frekvens av barnmisshandel (Annebäck, 2011). I avhandlingen (a.a.) finns stöd 

för att hävda att trenden av minskning av barnmisshandel har avstannat och författaren hänvisar till 

kartläggningar som gjorts 2000 och 2006. I hennes egna studier visade det sig att 15 % av 

barnen/ungdomarna hade varit utsatta för våld, vilket är något högre än tidigare resultat (som är på 

13 %). Som ett annat exempel nämner Annebäck i sin avhandling (2011) resultat från en studie 

2006 där Sverige rapporterar att förekomsten av barnmisshandel är på 13 %. Motsvarande siffror 

när det gäller Danmark var 24 % och i England 25 %.

Enligt kartläggningen från 2000 (a.a.) visar resultat att andelen vuxna som varit positivt 

inställd till aga har sjunkit från 53 % 1965 till 11% 1994. Det finns också siffror som visar att 

Sverige har den lägsta andelen barnamord (a.a.).

3.4 Den polisanmälda misshandeln mot barn mellan 0-6 år

Sedan 1981 görs en uppdelning i statistiken över barn mellan 0-6 år samt 7-14 år. Sedan 2008 

redovisas även barn i åldern 15-17 år separat. 2010 anmäldes 2 389 misshandelsbrott mot barn 0-6 

år av en bekant. I statistiken redovisas om brottet skett av någon bekant till offret samt om 

misshandeln skett inomhus eller utomhus. 

BRÅ (brottsförebyggande rådet) har gjort två kartläggningar med anledning av ökade

polisanmälningar angående barnmisshandel i åldrarna 0-6 år inom familjen. Första kartläggningen 

studerade polisanmälningar för perioden 1990-1997(2000:15). I rapporten fanns inget som tydde på 

att den allvarliga barnmisshandeln hade ökat utan snarare att ökningen av polisanmälningar berodde 

på ökad anmälningsbenägenhet från föräldrar och socialtjänst samt från förskola och skola. I 

rapporten presenteras resultat som tyder på att barnmisshandeln blir mindre allvarlig då merparten 

av den polisanmälda barnmisshandeln inte orsakar allvarliga skador (2000:15). Den vanligaste 

anmälningsgruppen var i den första kartläggningen inom förskolan. Andra anmälningsgrupper 

minskade sin andel. Ett exempel är inom sjukvården. 1990 anmälde läkare 16 % av misstänkt 
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barnmisshandel. 1997 hade andelen sjunkit till 5 % (a.a.). Andra förändringar är att andelen 

höginkomsttagare och högutbildade bland misstänkta gärningsmän har ökat från 4 % till 18 % 

mellan 1990- 1997.

När polisanmälningarna av barnmisshandel av barn mellan 0-6 år fortsatte att öka 

gjorde Brå en uppföljning för perioden 2005-2009 (2011:16). För perioden har antalet 

polisanmälningar mer än fyrdubblats. Brå konstaterar att det skett en ökning av antal 

polisanmälningar inom alla anmälningsgrupper utom anmälningar som inleds genom sjukvården. 

Inom sjukvården minskade antalet polisanmälningar från 5 % till 3% mellan 2001-2009. Det 

visade sig att polisanmälningar som inletts av förskola eller skola hade ökat tiofaldigt sedan tidigare 

kartläggning av Brå.  Inom socialtjänsten hade polisanmälningarna ökat femfaldigt sedan tidigare 

kartläggning (2011:16). Utredarna konstaterar att det inte finns statistik angående orosanmälningar 

(kap 14.1§ SoL) till socialtjänsten. I rapporten presenteras slutsatsen att uppmärksamheten kring 

anmälningsplikten resulterat i att fler gör orosanmälningar till socialtjänsten. Socialstyrelsen 

publicerade 2003 allmänna råd om anmälningsplikten angående missförhållanden som rör barn 

(SOSFS 2003:16). Utifrån att fler fall av misstänkt barnmisshandel kommer till socialtjänstens 

kännedom antas fler fall polisanmälas genom socialtjänsten, samtidigt som 

anmälningsbenägenheten inom socialtjänsten generellt sett ökar (a.a.).

Mot bakgrund av att polisanmälningarna av barnmisshandel mer än fyrdubblats under 1980- 

och 1990- talet tillsatte Socialdepartementet 1998 en utredning (Kommittén mot barnmisshandel). 

Kommittén leddes av Staffan Jansson, docent och barnläkare, i samarbete med Karlstads Universitet 

och Statistiska Centralbyrån (SOU 2001:18). Kommittén mot barnmisshandel kom till slutsatsen i 

sitt slutbetänkande (SOU 2001:72) att det inte skett någon ökning av antal fall av barnmisshandel 

utan att det är anmälningsbenägenheten som ökat.

3.5 Brottsförebyggande rådets slutsatser

Brå kommer till slutsatsen i rapporten att inga större skillnader kan konstateras mot tidigare 

kartläggning (2000:15) men betonar samtidigt att den ökade anmälningsbenägenheten generellt sett 

är störst inom socialtjänsten och att flertalet anmälningar initieras av förskola och skola. Som 

tänkbara förklaringar nämns samarbete med myndigheter via Barnahus (sedan 2005). Brå hävdar att 

en utvärdering av barnahusverksamheten visat att socialtjänsten polisanmäler misstänkt 

barnmisshandel i större utsträckning på de orter som det finns ett samarbete kring Barnahus (a.a.). 

Andra faktorer som påverkar utvecklingen av fortsatt ökade polisanmälningar av barnmisshandel 

av barn 0-6 år, är uppmärksamheten kring anmälningsplikten för de som berörs av anmälningsplikt 
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(förskola, skola, hälso- och sjukvård, psykisk barn och ungdomsvård, åklagar- och polismyndighet). 

Socialstyrelsen publicerade en handbok för dem som omfattas av anmälningsskyldigheten (2004) 

samt en handbok för socialsekreterare som arbetar med barn och unga, Barn och unga i 

socialtjänsten utreda, planera och följa upp beslutade insatser (Socialstyrelsen, 2006).

Det råder enighet kring att mörkertalet vid brott mot barn är stort och att detta i synnerhet gäller 

vid brott mot mindre barn, som i 90% av fallen sker inom familjen eller av närstående till barnet. 

Vid misshandel av små barn är det vanligaste att den som misshandlar barnet är en förälder eller 

styvförälder eller annan omsorgsperson. Det är oftast pappan eller styvpappan men i en tredjedel av 

fallen är det mammor eller styvmamma som är skyldig (Brå, 2000). Särskilt små barn har få 

möjligheter att själva göra sig hörda och risken för att brottet ska komma till myndigheternas 

kännedom är liten (Brå, 2011).

Det var först på 2000-talet som våld mot spädbarn uppmärksammades i Sverige 

(Jansson, 2011). Det finns en psykisk försvarsmekanism mot att se och uppmärksamma skador hos 

spädbarn orsakade av misshandel. Diagnosen “Abusive head injury” (till följd av att barnet har 

skakats och ruskats) är en svår diagnos att ställa (a.a.). Det visar sig dock att det är vanligare (2006 

års kartläggning) att svenska föräldrar ruskar spädbarn.

Vid barnmisshandel av de allra minsta barnen är skillnaden mindre mellan socioekonomiska 

grupper. Jansson skriver (2011):

Både allmänheten och vårdpersonalen har haft svårt att ta till sig, att spädbarn kan misshandlas så svårt av sina  

anhöriga, att de kan dö eller bli svårt funktionshindrade för resten av livet. Starka psykiska försvarsmekanismer 

hos vårdpersonal, liksom förutfattade meningar om vem som misshandlar, fördröjer ofta diagnosen särskilt som 

social stigmatisering som arbetslöshet, kriminalitet och drogmissbruk visat sig vara mindre framträdande vid 

spädbarnsmisshandel.

I den nationella kartläggningen av kroppslig bestraffning 2006 visade det sig att svenska föräldrar i 

högre utsträckning än tidigare ruskade och skakade sina mindre barn inklusive spädbarn (Jansson, 

2011). 

3.6 Statistisk tillförlitlighet

Vid andra brott än barnmisshandel av små barn använder SCB brottsofferundersökningar för att 

göra en jämförelse mot anmälda brott. Eftersom det är omöjligt när det gäller misshandel av små 

barn, gjorde Brottsförebyggande rådet en särskild översyn av misshandelsbrott mot barn 0-6 år. 

(SOU 2001:18).
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I den nationella kartläggningen av kroppslig bestraffning som Stiftelsen Allmänna Barnhuset 

gjorde framkommer att Sverige både anses vara ett föregångsland i arbetet med barns rättigheter 

men också när det kommer till insamling av data, såsom dödsorsak till exempel. Ändå finns det 

svårigheter med att få fram ett korrekt resultat genom att granska dödsorsaksregistret eller 

slutenvårdsregister (Jansson, 2011).

Svårigheter med uppskattningar av dödsfall gäller särskilt spädbarn som dött på grund av 

skallskador. Det finns skäl att anta att en del dödsfall och olycksfall benämns som oavsiktliga då de 

skulle kunna vara ett resultat av misshandel. Författarna menar att det verkar som att 

sjukvårdspersonal inte är tillräckligt vaksamma på skador orsakade av misshandel och att de ofta 

benämns som oavsiktliga istället. (a.a.). Register över omhändertagna barn innehåller inte alltid 

orsaken till att barnet/barnen omhändertogs och siffror över samhällsvårdade barn har varit på 

samma nivå under de senaste årtiondena (a.a.).

3.7 Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen så som den är utformad idag kom till 1982. Efter 1982 har vissa förändringar skett 

som har ändrat förutsättningarna. Men den största skillnaden mellan tidigare sociallagstiftning och 

nuvarande är att socialtjänstlagen är en ramlag med målstyrning snarare än detaljstyrning. Innan 

socialtjänstreformen 1982 styrdes det sociala arbetet av nykterhetslagen (1964) Barnavårdslagen 

(1960) och socialhjälpslagen (1956). 

Börjesson (2008) beskriver hur den nya lagen innebar ett helt nytt sätt att se på klienterna 

där socialarbetarna skulle tillämpa ett helhetsperspektiv istället för att se symptom (så som 

missbruk, fattigdom eller svåra uppväxtförhållanden). Essensen i lagens utformning som en ramlag 

var att ge socialarbetarna stor frihet att kunna tolka och tillämpa lagtexterna. Socialarbetarna hade 

friheten att uppfylla lagens intentioner på olika sätt och lagstiftarna satte stor tilltro till 

socialarbetarnas generella kompetens. Helhetssynen kan sammanfattas:

Socialtjänsten ska ha ett brett perspektiv på enskilda människors situation, svårigheter och problem. Det räcker 

inte att socialtjänsten i sitt möte med enskilda förstår olika tecken och symtom på problem, såsom missbruk, 

kriminalitet eller relationsproblem. Att tillämpa en helhetssyn i arbetet innebär att söka och förstå en individs 

eller en grupps sociala problem i förhållande till det sammanhang och den helhet som den enskilde är en del av

Att tillämpa helhetssyn enligt lagens intentioner ställer höga krav både på organisationen och på 

socialsekreterarna. Jag kommer att återkoppla till detta under teoretiska utgångspunkter med 
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Michael Lipsky.

3.8 Socialtjänstlagens uppdrag och skyldighet

Socialtjänsten har ansvar att se till barnets behov av skydd och stöd samt att samordna 

insatser med andra myndigheter. Om det finns Barnahusverksamhet så sker samverkan inom ramen 

för Barnahuset där socialtjänsten har den samordnande rollen mellan de olika myndigheterna 

(Socialstyrelsen, 2008).

För de som i sitt yrke kommer i kontakt med barn och ungdomar och därigenom kan få 

kännedom  om barn eller ungdomar som far illa råder anmälningsplikt (enl 14. Kap 1§ SoL) till 

socialtjänsten.

Anmälningsskyldigheten innebär att alla som arbetar med barn och ungdomar är skyldiga att 

anmäla till socialtjänsten om det finns oro eller framkommer information om förhållanden om ett 

barn eller en ungdom som kan innebära att socialtjänsten kan komma att behöva ingripa till skydd 

eller stöd (a.a.). Det innebär inte att alla orosanmälningar leder till att socialtjänsten inleder en 

utredning.

Vid misstanke om brott mot ett barn har socialtjänstens skyldighet att inleda en utredning (enligt 

11 kap 1§ SoL). Främsta uppgiften är att se till barnets bästa och göra en bedömning i första hand 

om barnet är i behov av omedelbart skydd. Socialtjänsten ska även ta ställning till om en 

polisanmälan bör göras.

3.9 Socialstyrelsens allmänna råd (2006:12)

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd inför handläggning av barn och unga (SOFS socialstyrelsens 

författningssamling, 2006:12) är avgörande för om en polisanmälan av ett misstänkt brott ska göras, 

om en polisanmälan är till barnets bästa. Om bedömningen gjorts att en polisanmälan inte ska göras, 

så ska skälen till detta framgå i dokumentation.

Enligt SOFS 2006:12 framgår tydligt att utredningsskyldigheten kvarstår oavsett om en 

polisanmälan leder vidare till åtal eller inte och även om en polisutredning läggs ned i brist på bevis.

3.10 Barn och unga i socialtjänsten- utreda, planera och följa upp beslutade insatser

Det kan finnas skäl för socialtjänsten att ge insatser och stöd även om det inte framkommer nya 

uppgifter genom polisens utredning (Socialstyrelsen, 2008). Det finns också exempel på när bevis 
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på misshandel är svaga men oro för barnet kvarstår. Det är viktigt att framhålla att socialtjänstens 

uppgift är att se till barnets bästa och bedöma föräldrarnas omsorgsförmåga och barnets behov. 

(a.a.). Socialtjänsten kan men är inte skyldig att polisanmäla misstänkt barnmisshandel eller andra 

brott. Sekretessen inom socialtjänsten är stark och hindrar i regel att uppgifter om enskilda 

personliga förhållanden får röjas, om det finns risk att den enskilde eller närstående lider men av 

detta. När det berör barn under 18 år finns lagstöd för att röja sekretessen och göra en polisanmälan 

om brott i de fall som berör brott mot liv och hälsa (misshandel och sexualbrott till exempel). 12 

Kap.10§ SoL (Socialstyrelsen, 2008). Socialtjänsten ska i sin utredning om oro för ett barn se till 

barnets behov av skydd och stöd. Det gäller oavsett om det finns skäl till att göra en polisanmälan 

för misstänkt barnmisshandel eller ej.

I handboken för yrkesutövande socialsekreterare anges de viktigaste skälen till att en 

polisanmälan bör göras vid misstanke om brott så som barnets behov av skydd, att rättsprocessen 

är viktig för socialtjänstens utredning och i ett preventivt syfte samt att det tillgodoser den 

misstänkte förövarens intresse av en utredning. Det framgår inte på vilket eller vilka sätt som 

barnets behov av skydd tillgodoses genom en polisanmälan men en polisanmälan innebär att barnet 

under vissa omständigheter kan ha rätt till brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. 

Utifrån Socialstyrelsens handbok är den rättsliga processen viktig för den sociala utredningen då det 

kan komma fram omständigheter som kan vara avgörande för socialtjänstens bedömning och beslut 

om behov av insatser till skydd och stöd för barnet. En polisanmälan kan bidra till att skydda barnet 

som polisanmälan avser eller andra barn från brott. 

3.11 Den sociala utredningen

När en förskola gör en orosanmälan till socialtjänsten enligt anmälningsskyldigheten (enl 14. Kap 

1§ SoL) är socialtjänsten skyldig att ta ställning till att inleda en utredning. Om socialtjänsten i 

förhandsbedömningen kommer till slutsatsen att barnet kan komma att behöva skydd eller stöd 

inleds en utredning. Om utredning inleds och det finns ett omedelbart skyddsbehov, kommer den 

sociala utredningen att ligga till grund för en LVU(lagen om vård av unga) anmälan.

I de fall som det inte finns ett skyddsbehov består den sociala utredningen av att utreda 

barnets och familjens behov av stöd. Om det finns samrådsgrupper kan konsultation och samverkan 

ske mellan olika myndigheter genom att dessa kontaktas. Finns, så kallade Barnahus sker 

samverkan mellan olika myndigheter inom dessa ramar, i vilket socialtjänsten har det samordnade 

ansvaret. Socialtjänsten har möjlighet att konsultera med andra myndigheter inför ställningstagandet 

om en polisanmälan. Mest vanligt är att det görs med polisen eller åklagaren.
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Innan försöksverksamheten med så kallade Barnahus genomfördes fanns det särskilda

samrådsgrupper. Inom samrådsgrupperna ska olika myndigheter samarbeta vid misstanke om brott 

mot barn, särskilt i början av utredningen. Det varierar inom olika län vilka aktörer som ingår, men 

polis, åklagare och socialtjänsten samt eventuellt BUP eller barnläkare ingår i regel. 

2005 påbörjades en nationell försöksverksamhet med barnahus 2005, i Malmö, Göteborg, 

Stockholm, Linköping, Sundsvall och Umeå. Sedan har fler städer tillkommit. 

I ett flertal län finns samrådsgrupper där myndigheter samarbetar vid misstanke om brott mot 

barn eller ungdomar. Men då det inte alltid är tillräckligt för att samverka gjordes ett försök med att 

samla samtliga myndigheter som behöver ha kontakt med ett barn som misstänks ha utsatt för brott i 

samma lokaler, som också ska vara barnanpassade.

Målet med Barnahus är att barnet ska få stöd och skydd av samtliga myndigheter som polis, 

socialtjänst, sjukvård och rättsväsende på en och samma plats. 

3.12 Internationell forskning

Av alla de variabler som ansetts kunna förklara fysisk barnmisshandel som prövats, så som kön på 

föräldrar, kön på barnet, barnets ålder, svårigheter inom familjen, föräldrarnas historia av aga i 

uppfostran och tolerans för barnaga återstår det sistnämnda som den mest dominanta variabeln 

(Durrant, 2003). 

I en jämförande studie mellan mödrar i Sverige och Canada, länder som på många sätt liknar 

varandra, fann man att ju starkare mödrarna tolererade/ accepterade barnaga i barnuppfostran desto 

mer hårdhänt aga använde de i sin barnuppfostran. Det visade sig att förekomsten av barnaga ökade 

fyra gånger för de barn vars mödrar accepterade barnaga som en del i uppfostran (a.a.). Men det 

framkom även att bland de mödrar i Canada som uttryckte negativa attityder mot barnaga så uppgav 

mer än 66 % att de hade använt aga i uppfostran detta trots att de uttryckligen har sagt att barnaga 

inte är något som de vill använda eller tror är bra för barns hälsa och utveckling.

En jämförande studie mellan fem länder (Sverige, Österrike, Spanien, Frankrike och Tyskland) 

visar lagstiftningens kraftfulla inverkan på synen på barnaga (Bussman, 2009). Studiens syfte var 

att ta reda på effekten av att förbjuda barnaga. Författarna betonar det faktum att Sverige inte bara 

var först med att förbjuda barnaga utan även ägnad stor uppmärksamhet åt lagändringen med 

informationskampanjer under den första tiden. Senare har organisationer som Rädda Barnen tagit 

vid och återkommande informerat om barnmisshandel och dess konsekvenser. Sverige var först med 

att förbjuda barnaga (1979) därefter Österrike(1989) följt av Tyskland (2000). I Frankrike finns 
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ingen lagstiftning angående barnaga och det har inte funnits nationella kampanjer angående 

barnaga. Spanien har en lagstiftning som säger att föräldrarna har rätt att använda aga men the 

parents may subject their children to reasonable punishment exercised with restraint. Spanien har 

haft informationskampanjer om de skadliga effekter av barnaga sedan 1989.

Författarna kommer till slutsatsen att lagstiftningen har en stor betydelse för attitydförändringar 

men att exemplet med Sverige visar att det krävs mer än att förbjuda barnaga, så som 

informationskampanjer och informationsarbete för att komma tillrätta med barnaga (a.a.).
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4. Teoretiska utgångspunkter

Under avsnittet om teoretiska utgångspunkter kommer jag först att redogöra för grunderna till valet 

av Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati. Michael Lipsky skrev Street-level bureaucracy- Dilemmas of  

the Individuals in Public Services 1980. Sedan dess har det kommit ytterligare tre utgåvor, varav 

den senaste 2010. Jag har valt att läsa in mig på den senaste utgåvan. 

Jag kommer även att presentera några resonemang som Bo Edvardsson  

framför angående utredningar inom socialt arbete i Kritisk utredningsmetodik - begrepp, principer 

och felkällor (2009).

4.1 Val av teoretiska utgångspunkter

I valet av teoretiska utgångspunkter utgick jag ifrån allmänna teorier om anmälningsbenägenhet 

inom kriminologin, som min problemfrågeställning tangerar, och att studera teorier som grundar sig 

i den offentliga förvaltningen inom vilken socialsekreterare arbetar. Eftersom det finns skäl att anta 

att det skiljer sig angående anmälningsbenägenhet, mellan vanliga medborgare och anställda inom 

en profession, som gör en polisanmälan i sin yrkesutövning valde jag det senare alternativet. Utifrån 

att mina frågeställningar mer handlar om förvaltningsstyrning är en organisationsteori mer lämplig. 

Det är däremot inte helt oproblematiskt att jag inte har hittat en teori som utgår från socialarbetares 

erfarenheter. Även om Lipsky i sin teori inbegriper socialarbetare så är definitionen av 

gräsrotsbyråkrati bred och kan utesluta aspekter inom det sociala arbetet som kan vara av betydelse. 

Det som framförallt gör Lipskys teoretiska utgångspunkter intressant i studien om socialarbetare 

och ökade polisanmälningar är framförallt det som skiljer Lipsky från många andra analytiker. 

Många teoretiker utgår ifrån att det är beslutsfattare och administratörer på högre nivå som 

bestämmer förutsättningarna för myndighetsutövningen, med lagar och riktlinjer till sitt förfogande. 

Lispky menar att det är de lägre tjänstemännen som i sina bedömningar skapar en officiell 

myndighetspolicy (i realiteten) istället för att verkställa beslut och implementera det som politiker 

beslutar om. Skillnaden mellan socialpolitiken i teorin och i den praktiska tillämpningen kan därför 

vara stor. 

En annan av Lipskys styrka är att han i sin teori utgår ifrån den enskilda tjänstemannen. Lipsky 

ser interaktionen i förhållande till organisationen och arbetets organisering och förutsättningar. 

Lipskys teoretiska resonemang går väl att använda på socialsekreterare i en svensk kontext, trettio 

år efter att boken skrevs. Socialsekreterare som arbetar med barnutredningar har ett stort ansvar i de 

bedömningar de gör och besluten som de fattar angående att göra en polisanmälan eller ej beroende 

på om det är för barnets bästa kommer att påverka barnet och barnets familj. Flera av Lipskys 
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frågeställningar och teser är användbara inom enkätstudien, angående ökade polisanmälningar av 

misstänkt barnmisshandel inom socialtjänsten.

Senare i detta avsnitt kommer jag att berör några av de resonemang som Bo Edvardsson 

(2009) för kring utredningsmetodik inom socialt arbete. Bo Edvardsson har framfört skarp kritik 

mot utredningar inom exempelvis socialtjänsten och hävdar att socialsekreterares bedömningar och 

beslutsgrunder är bristfälligt dokumenterade i utredningar och beslut (a.a.). Det försvårar både insyn 

och kontroll och minskar rättssäkerheten.

Lipsky (2010) och Edvardsson (2009) har gemensamma beröringspunkter i resonemang om 

beslutsfattande inom ramen för en myndighet/organisation inom socialt arbete. 

I resonemanget inbegriper Lispky inte bara det konkreta utfallet för medborgaren/klienten av 

myndighetsutövningen utan tar resonemanget ytterligare ett steg och utmanar ett traditionellt 

tänkande.

4.2 Gräsrotsbyråkrati

En av de mest centrala teserna som Lipsky (2010) argumenterar för är att det är summan av alla de 

bedömningar och beslut som tjänstemän inom offentlig förvaltning producerar som blir den 

offentliga politiken. Detta är i skarp kontrast till uppfattningen att skapandet av politik sker genom 

lagstiftning eller att högre tjänstemän eller politiker fattar beslut om implementering av tidigare 

fattade beslut. 

Anställda inom den offentliga förvaltningen som i sin yrkesutövning möter medborgare och har 

en interaktion med dem som kan kallas för street-level bureaucracy (i en svensk översättning har det 

kallats gräsrotsbyråkrat). Det handlar om att fatta beslut om och att fördela resurser eller att ingripa 

och intervenera i människors liv, så som inom polis och rättsväsende, psykiatrin eller den 

myndighetsutövande delen av socialtjänsten. Lipsky (a.a.) skriver om myndighetsutövning och den 

lägre tjänstemannens roll och funktion inom vitt skilda områden inom den offentliga sfären. Lipsky 

inkluderar anställda såväl inom utbildningsväsendet som poliser eller domare inom rättsväsendet (i 

en svensk kontext institutioner som tingsrätten) socialsekreterare inom socialtjänsten eller andra 

samhällsfunktioner inom den statliga/kommunala sektorn. Lipsky beskriver de organisatoriska och 

politiska strukturer som förenar dessa skilda yrkesroller.

En väsentlig skillnad mellan en byråkrat och en så kallad gräsrotsbyråkrat är att de senare 

inte bara har den formella legitimiteten av att följa ett regelverk, utan de har också har en direkt och 

personlig interaktion med medborgare/klienter. Det gör att de tvingas att konfronteras med utfallet 

av deras beslut,det vill säga konsekvenserna av ojämlikheter. Det kan till exempel handla om en 

orosanmälan som kommer till socialtjänsten ifrån förskolan, där sedan misstankar om 
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barnmisshandel framkommer som eventuellt leder till en polisanmälan.

Synen på socialtjänsten kan också variera utifrån medborgarnas socioekonomiska status. För 

socialt och ekonomiskt etablerade medborgare kan socialtjänstens företrädare vara enbart 

tjänstemän men för andra mer socialt utsatta människor så kan de utgöra självaste makten. För 

samtliga har socialsekreterare som arbetar med barnutredningar långtgående befogenheter med 

möjligheter att fatta ingripande och långtgående beslut. Det gör Lipskys teoretiska utgångspunkter 

än mer angelägna. 

4.3 Centrala teser

4.3.1 Resurserna är alltid underdimensionerade

Gräsrotsbyråkrater har en avsevärt högre arbetsbörda än vad som är rimligt i förhållande till det 

ansvar som avkrävs. Inom socialtjänsten så kan det bestå i att socialsekreterare har för många 

ärenden för att kunna utreda tillräckligt noga eller klara av andra skyldigheter på ett 

tillfredsställande sätt. Andra brister är att det kan saknas tillräcklig personal, tillräcklig kunskap 

eller att tiden inte räcker till- för att varje enskild socialsekreterare ska kunna fullgöra sina 

skyldigheter på ett korrekt vis. Det finns inte heller utrymme för att göra individuella bedömningar.

Lipsky menar att om socialsekreterare försöker möta klienterna med att erbjuda dem stöd så 

kommer efterfrågan att öka (Lipsky, 2010). Arbetsuppgifterna inom socialt arbete ökar och tenderar 

att bli fler. Även om det fanns ett bestämt antal klienter så skulle de komma att ställa högre krav 

under tidens gång (a.a.). 

Klienterna som söker hjälp/tar emot hjälp är inte frivilliga. Detta gäller inte bara rent disciplinära 

åtgärder, som inom polisen, utan också inom andra samhällsfunktioner. Gräsrotsbyråkrater arbetar 

med människor som inte har någon annanstans att gå för att få den hjälp som de behöver. Detta 

innebär också att klienterna inte kan kräva något av gräsrotsbyråkraterna (de är klienter och inte 

brukare eller konsumenter).

4.3.2 Mål för verksamheten är ofta vaga och tvetydiga eller motstridiga

När målen för verksamheten är vaga, tvetydiga och ibland direkt motstridiga uppstår svårigheter för 

både överordnade och utomstående så som tillsynsmyndigheter eller klienter att granska och 

kontrollera. Är målen för verksamheten att arbeta i en allians med föräldrarna eller att stå på 

barnens sida? Är målen att polisanmäla varje misstänkt fall av barnmisshandel, eller att arbeta aktivt 

med barnet och barnets familj för att förbättra situationen för barnet? 

Det är svårt att utföra individuella bedömningar i en arbetssituation med tidspress och bristande
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resurser som gräsrotsbyråkrater ofta arbetar inom. Lipsky menar att gräsrotsbyråkrater ofta hämtar 

legitimitet ifrån lagstiftning om alla individers rätt till likabehandling samt att alla ska få en rättvis 

bedömning. Men att det i praktiken mer handlar om en massproduktion av klienter där klienter 

utreds kollektivt och godtyckligt. Utan att ta i beräkningen att de som ansvarar för själva utförandet, 

verkställandet och implementeringen av besluten har andra personliga mål eller handlingsmöjlighet 

i implementeringen.

Teoretiker förväntar sig att lägre tjänstemän ska implementera utan att ifrågasätta. Lipsky menar

att det är felaktigt då det är vanligt med olika intressen och mål med verksamheten. Det finns en 

spännvidd där gräsrotsbyråkrater strävar efter större autonomi i sitt yrkesutövande alltmedan chefer 

och högre tjänstemän har för avsikt att öka effektiviteten och möjligheterna att kontrollera och mäta 

arbetsresultatet (a.a.).

4.3.3 Svårt att mäta resultat av verksamheten

En annan svårighet är att mäta verksamhetens resultat, det vill säga om socialsekreterarna uppnår 

vad som avses inom verksamheten. När det finns konflikter utifrån vad verksamhetens mål är så kan 

det röra sig om klientorienterade mål som kommer i konflikt med beslutsfattares/lagstiftares mål 

med verksamheten eller klientorienterade mål som kommer i konflikt med organisationens mål. 

Utifrån sociallagstiftningen ska varje klient få en individuell bedömning. Det finns en 

inneboende konflikt i att behandla alla lika utifrån normer som rättssäkerhet och att samtidigt göra 

individuella bedömningar. 

Lipsky menar att det inte heller finns möjlighet för klienter att ha synpunkter på det stöd eller 

den hjälp som de fått eftersom de inte är i position att kräva bättre service. Chefer har liten eller 

ingen insyn i medarbetarnas sätt att fullfölja sina arbetsuppgifter.

4.3.4 Komplexiteten inom socialt arbete

Komplexiteten inom socialt arbete och gällande lagstiftning ger socialsekreteraren ett 

handlingsutrymme för att göra personliga bedömningar och att fatta beslut på grundval av dessa, 

som är svåra för utomstående att granska eller kontrollera. 

Det är en oundviklig del av det arbete som utförs menar Lipsky då arbetet inte kan utföras 

enligt manualer utan kräver svåra avvägningar och bedömningar. Det är inte möjligt att sätta upp 

regler och ramar som strikt kommer att åtföljas och är inte heller önskvärt. 

Lipsky beskriver hur många väljer yrken inom offentlig förvaltning utifrån ideal om att tjäna 

andra människor och hur de flesta gräsrotsbyråkrater tvingas till kompromisser med de egna idealen 
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i möte med verkligheten. 

Gräsrotsbyråkrater tvingas såväl till förenklingar och masshandläggning av ärenden trots att både 

gräsrotsbyråkraterna och lagstiftningen föreskriver att individuella bedömningar ska göras. En del 

hittar strategier och intalar sig att de ändå gör det bästa av en omöjlig situation. Arbetets 

organisering sätter taket för vad som är möjligt för gräsrotsbyråkraten att åstadkomma.

4.3.5 Beslutsfattande och myndighetsutövning

Det finns tydliga mål om att varje klient ska få ett beslut utifrån hans/hennes individuella situation. 

Som nämnts tidigare tvingas många gräsrotsbyråkrater att handlägga ärenden kollektivt. Lipsky 

beskriver hur gräsrotsbyråkrater tvingas till att göra förenklingar och hitta genvägar för att kunna 

motsvara förväntningar på vad som ska hinnas med (tex antal ärenden). Det är svårt att motsvara det 

ansvar som gräsrotsbyråkrater rent formellt är skyldiga att ta.

Beslutsfattande inom de områden som Lipsky skissar upp kan enligt honom inte ske på en högsta 

nivå eftersom arbetets villkor sätter begränsningar i möjligheterna att fatta individuella beslut inom 

samtliga områden. Det kan vara faktorer som tidsbrist, brist på tillgänglig kunskap eller andra 

nödvändiga förutsättningar för att att göra en bedömning och fatta ett beslut utifrån en individs 

premisser. Detta leder till att människor i sitt dagliga arbete tvingas till att förenkla i grunden mer 

komplexa sammanhang och att utveckla arbetssätt för att behandla människor och fall på likartade 

sätt, det vill säga att hitta mer kollektiva lösningar på individuella problem. 

4.4 Bo Edvardsson-utifrån en svensk kontext

Bo Edvardsson är docent i psykologi och leg psykologi och har stor erfarenhet

av utredningsmetodik inom socialt arbete. I Edvardssons bok Kritisk utredningsmetodik- begrepp, 

principer och felkällor (2009) skriver han om utredningsarbete inom socialtjänst, barnpsykiatri och 

på utredningshem.

En av Edvardsons grundläggande teser är att utredningsarbete bör bedrivas enligt samma 

principer som vid akademiskt arbete (a.a.). Det ställer stora krav på noggrannhet och dokumentation 

samt att den som utreder tydligt redogör för innebörden i centrala begrepp som används. Några 

exempel skulle vara att tydliggöra vad utredaren avser med begrepp som barnmisshandel , oro för 

att ett barn ska fara illa eller att precisera vad som avses med begreppet barnets bästa i det 

specifika fall. 

Ett annat exempel är hur utredare använder svepande och generella formuleringar som att det 

inom familjen finns vissa brister inom BBIC- modellen utan att närmare förklara vari bristerna 
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ligger (a.a.). BBIC (Barns behov i centrum) är ett handläggnings- och dokumentationssystem för 

utredningar och uppföljningar av barn och unga. Det kommer ursprungligen från Storbritannien och 

har sedan utarbetats inom Socialstyrelsen innan det börjat användas i Sverige. Metoden används 

inom Stockholm Stad och flera kommuner i landet (Socialstyrelsen, 2008).

Edvardsson betonar vikten av opartiskhet vid sociala utredningar. Det förekommer att utredare 

inte förmår att vara opartiska och att utredaren går in i psykologisk koalition med en av parterna 

(a.a.). 

Andra påverkansfaktorer som nämns är hur arbetssituationen påverkar utredarens förmåga att 

fatta väl avvägda beslut, som vid stress till exempel. Edvardsson nämner en studie av 

socialsekreterares erfarenhet av hur bemötandet av klienter förändrades vid högra arbetsbelastning. 

När jag är upprörd och stressad kan jag köra över folk helt klart. Jag bestämmer över dom, tar ej tillvara på 

deras resurser. Klienten blir objekt, ett personnummer, i takt med stigande arbetsbelastning. Man tycker dom är 

”dumma” och ”imbecilla” osv som försvar. Man barnsligförklarar dom.

Ett annat fenomen som Edvardsson beskriver är hur det tycks finnas ett tabu mot att kritisera den 

egna organisationens agerande. Edvardsson benämner det som utredartabu, det vill säga en outtalad 

diskurs om att kritik från klienter eller andra instanser inte får förekomma i utredningar. Detta 

menar Edvardsson är ett tabu mot kritiskt tänkande inom socialtjänsten och inom olika 

vårdorganisationer. Angående beslutsfattande menar Edvardsson att det förefaller som att det bara 

finns ett alternativ, det vill säga att göra det som är vanligast vid en liknande situation eller att inte 

göra något alls. Det saknas därmed alternativa handlingsalternativ.

4.4 Begränsningar/svagheter i teorin

Lipsky går så långt som till att hävda att enskilda tjänstemän är de som i praktiken utgör den 

socialpolitik som beslutsfattare och lagstiftare beslutar om. Han menar också att bristen på resurser, 

otydliga mål, hög arbetsbelastning och brist på styrning inom organisationen gör att enskilda 

tjänstemän bedriver en slags ad- hoc policy som delvis sätter rättssäkerheten ur spel. 

Gräsrotsbyråkraternas beslut påverkar människors liv och livsmöjligheter. När det kommer till 

barnutredningar inom socialtjänsten och polisanmälningar av misstänkt barnmisshandel så påverkar 

socialsekreterarens beslut både barnet och barnets familj i hög grad.

Att Lipsky skriver utifrån en amerikansk kontext under 1970-talets slut påverkar inte heller 

giltigheten i hans resonemang. De reaktioner som han presenterar i förordet skulle likväl kunna 

gälla svenska läsare.
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5. Resultat

Studien fördjupar sig i förekomsten av ökade polisanmälningar från socialtjänsten utifrån ett 

teoretiskt perspektiv som belyser förvaltningsstyrning. En kvantitativ metod gör det möjligt att 

ställa frågor både om organisationen och om de personliga värderingarna och attityderna hos 

socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen genom en digital enkätstudie. 

Utifrån teorier som belyser förvaltningsstyrning (Lipsky, 2010) och den enskilda utredaren 

inom socialt arbete (Edvardsson, 2009) har jag sammanställt materialet och tolkat resultatet.

Inledningsvis kommer jag att presentera enkätstudien Därefter presenterar jag de indexrelaterade 

frågorna samt de fria kommentarerna och sist synpunkter från respondenterna angående själva 

enkätstudien.

5.1 Variabler

De variabler jag avsett att mäta är samarbete med barnahus eller särskild samverkan i samråd med 

andra myndigheter, förändringar i rutiner till exempel med anledning av Socialstyrelsens allmänna 

råd (2006:12), krav/förväntningar från anmälare (föreståndare på förskola som gör en orosanmälan) 

samt personliga värderingar och hur dessa variabler påverkar antalet polisanmälda fall av misstänkt 

barnmisshandel inom socialtjänsten. Variablerna har operationaliserats i enkätstudien. Variabler som 

jag trodde skulle få betydelse så som antal år i yrket med barnutredningar och befattning hade jag 

små möjligheter att mäta eftersom jag endast fick 12 svar totalt. Det finns inte något stöd i studien 

för att några av de enskilda variablerna i högre grad än andra skulle påverka handläggning och 

beslut om att göra en polisanmälan.

5.2 Enkätstudien

En digital enkät skickades ut till 51 socialsekreterare och fyra chefer inom Individ och 

Familjeomsorgen, som arbetade med barn. Två av cheferna som först ville se enkäten innan de 

vidarebefordrade den till medarbetare svarade själva på enkäten. Ett första påminnelsebrev 

angående enkäten skickades till 43 personer. Och ett andra påminnelsebrev en vecka senare till 37 

personer. Det inkom svar på samtliga frågor, ifrån tolv respondenter.

Enkätstudien består av sammanlagt 21 frågor. Enkätstudien inleds med fyra frågor med tre till 

fyra olika svarsalternativ. Därefter följer elva påståenden som berör värderingar och attityder med 

upp till fyra olika svarsalternativ (med en skala från stämmer helt till stämmer inte alls) som sedan 

följs av två frågor om respondentens erfarenhet av barnutredningar och befattning. Slutligen 

avslutas enkätstudien med en öppen fråga som kan besvaras fritt av respondenterna. 
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Fem enheter avböjde medverkan och skälen de angav var ansträngd arbetssituation med 

vakanser bland utredare samt att förfrågan om deltagande i enkätstudien kommit med för kort 

varsel.

5.3 Redovisning av resultatet

5.3.1 Samverkan och samarbete med andra myndigheter

De fyra första frågorna i enkäten berör samarbete med andra myndigheter och om det har någon 

betydelse för antalet polisanmälningar. Som jag beskrivit i bakgrunden är myndigheternas 

samarbete till exempel med Barnahus en av de variabler som Brå och Komitten mot barnmisshandel 

lyfter fram som en förklaring till en fortsatt ökning av antal polisanmälningar angående 

barnmisshandel, främst efter 2005 (BRÅ 2011:16).

En övervägande majoritet (tio av tolv) av respondenterna uppger att deras enhet samverkar i 

samrådsgrupper vid misstanke om barnmisshandel . Knappt hälften av respondenterna (fem av tolv) 

uppger att de samarbetar inom ramen för Barnahus. Men det är endast 4 av respondenterna som 

svarar att deras enhet alltid deltar i samverkan eller samarbetar med andra myndigheter vid 

misstänkt barnmisshandel. En lika stor andel av respondenterna (fyra av tolv) svarar att de aldrig 

samverkar eller samarbetar med andra myndigheter vid misstänkt barnmisshandel. 

Däremot har en majoritet av respondenterna uppfattningen att samverkan i samrådsgrupper eller 

samarbete med andra myndigheter inom till exempel Barnahus har en påverkan på antalet fall av 

misstänkt barnmisshandel som polisanmäls inom socialtjänsten. Åtta av respondenterna anser att det 

har stor eller viss påverkan. Bara en av respondenterna anser att det inte har någon påverkan alls. 

Tre av respondenterna har inte svarat på frågan.

5.3.2 Förväntningar/krav från organisationer på att polisanmälan bör göras

En av frågorna i enkäten berör eventuella organisatoriska förklaringar till en ökad 

anmälningsfrekvens av socialsekreterarna utifrån krav från den egna organisationen eller andra 

organisationer (som till exempel förskola) om att polisanmälan bör göras vid eventuell misstanke 

om barnmisshandel. 

En majoritet, åtta av tolv respondenter uppger att det delvis finns en uttalad förväntan från personal 

på förskola att socialtjänsten ska göra en polisanmälan efter att de gjort en orosanmälan angående  

misstänkt barnmisshandel. Svarsalternativet, delvis, är däremot såpass svagt att det är svårt att tolka 

vad svaret innebär. Det är inte möjligt att tolka svaret som att personal från förskolan, eller 

föreståndaren som är den som står som anmälare (det vill säga, gör en orosanmälan till 
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socialtjänsten) har höga förväntningar på att socialtjänsten ska göra en polisanmälan och inte heller 

att det påverkar antalet polisanmälningar som initierats av förskolan. Fyra av respondenterna anser 

att det inte stämmer alls. 

Angående påstående att det finns en outtalad förväntan eller krav från arbetsledningen att en 

polisanmälan bör göras vid varje misstanke om brott instämmer tre av respondenterna i påståendet 

att det stämmer mycket väl. Samtidigt menar fyra av respondenterna att det stämmer delvis och lika 

många att det inte stämmer alls. Tolv respondenter är ett för litet antal respondenter för att göra en 

tolkning av svaren. Det är inte möjligt att säga något om betydelsen av förväntan eller krav från 

arbetsledningen eller ifrån andra organisationer så som förskolan om att socialsekreterare ska göra 

en polisanmälan vid varje misstanke om brott.

På påståendet om det finns en outtalad förväntan eller krav från allmänheten om att en 

polisanmälan bör göras vid varje misstanke om brott, instämmer åtta av respondenterna i 

påståendet om att det delvis stämmer. 

5.3.3 Syfte med polisanmälan

Tre frågor i enkäten består av påståenden som säger något om betydelsen av att socialsekreterare 

gör en polisanmälan om misstänkt barnmisshandel. Svarsalternativen utgår från Socialstyrelsens 

rekommendationer angående polisanmälan av misstänkt barnmisshandel som har presenterats under 

tidigare forskning (2006). Första påståendet handlar om att en polisanmälan är viktig i 

förebyggande syfte. Fyra av respondenterna instämmer i påståendet att det stämmer mycket väl, 

alltmedan tre av respondenterna ansåg att påståendet inte stämde alls. Andra påståendet handlar om 

att det är viktigt att socialtjänsten rapporterar alla misstänkta brott mot små barn för att synliggöra  

mörkertal som finns. Fem av respondenterna svarade att påståendet inte stämmer alls. Samtidigt 

svarade tre av respondenterna att det stämmer helt. Tredje påståendet handlar om att det är viktigt 

att socialtjänsten gör en polisanmälan som en tydlig markering för att påvisa att barnmisshandel är  

oacceptabelt. En majoritet av respondenterna svarade att de ansåg att det stämde. Fyra av 

respondenterna instämde i påståendet att det stämmer helt och fem av respondenterna instämde i att 

påståendet stämmer mycket väl. Endast en av respondenterna ansåg att det inte stämmer alls . Det 

framträder tydligt i frågan om polisanmälans betydelse att det finns en stor variation i 

svarsalternativen.

En av respondenterna uppger i kommentarerna att en polisanmälan kan vara positivt då det 

tydliggör för barnet att det är förövarna som har gjort fel och därmed bär skulden. Samtidigt uppger 

en respondent att effekten likväl kan bli den motsatta, särskild i de fall som polisanmälan går vidare 
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till åtal och förövaren straffas, och att barnet tar på sig skulden för att förövaren frihetsberövas. 

Återigen blir det tydligt att respondenterna har vitt skilda utgångspunkter. En möjlig förklaring 

till spridningen i svarsalternativen är att det är komplexa sociala problem och att det finns många 

faktorer som påverkar utgången av ett fall av misstänkt barnmisshandel inom socialtjänsten. Det är 

ändå av intresse att svarsalternativen uppvisar en så stor variation.

5.3.4 Polisutredningens betydelse

En av huvudargumenten för att en polisanmälan bör göras vid misstanke om brott mot barn 

(Socialstyrelsen, 2008) var att det kan ha stor betydelse för den sociala utredningen vid utformande 

av skydd och stöd för barnet.

Angående påståendet att polisutredningens resultat har stor betydelse för socialtjänstens sociala 

utredning vid beslut om insatser till skydd och stöd för barnet och barnets familj - instämde sju av 

respondenter i att det hade viss betydelse. Samtidigt svarade fyra av respondenterna att resultatet av 

polisutredningen inte hade någon betydelse alls för den sociala utredningen. Endast en respondent 

instämde helt i påståendet. 

Angående påståendet att  polisutredningen är viktig för de som är misstänkta för barnmisshandel  

var det bara en av respondenterna som instämde helt i påståendet. Fem av respondenterna ansåg att 

det inte stämde alls. Två av respondenterna ansåg att det stämmer mycket väl medan fyra av 

respondenterna menade att det stämmer delvis. 

I kommentarerna beskriver respondenterna att en polisanmälan för det mesta är bra och viktig 

som en kraftfull markering och att en polisanmälan är ett sätt att stärka barns rättigheter. Flera 

respondenter konstaterar att det finns svårigheter med bevis i barnmisshandelsfall. En av 

respondenterna ger uttryck för en önskan att åklagare skulle driva ärendena mer konsekvent till 

förhandling istället för att lägga ner utredningarna och förtydligar problemet med att barns 

berättelser sällan innehåller tydliga tids- och rumsangivelser för misshandeln, vilket krävs. 

Respondenterna uttrycker samtidigt farhågor för konsekvenserna för barnet när polisutredningar 

läggs ned i brist på bevis. En av respondenterna uttrycker att föräldrarna kan ta det som bevisat att 

de inte misshandlat sitt barn vid en nedlagd polisutredning fastän att det istället är så att det inte 

finns bevis för att det förekommit misshandel. Ingen av kommentarerna berör att det som 

framkommer i en polisutredning är av betydelse för den sociala utredningen eller har en påverkan 

för bedömning av insatser till skydd och stöd för barnet.
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5.3.5 Polisanmälan och det sociala arbetet med familjen

Barnets bästa ska enligt Socialstyrelsen  vara vägledande och avgörande i relation till om en 

polisanmälan bör göras eller ej (2008). Ur frågeenkäten framkommer en tydlig komplexitet i vad 

som är att betrakta som barnets bästa. Det första påståendet om att en polisanmälan vid misstänkt 

barnmisshandel alltid är till barnets bästa, instämde en majoritet, sju respondenter i påståendet att 

detta inte stämde alls. Tre av respondenterna instämde i påståendet att det stämde delvis. Och bara 

en respondent instämde i att påståendet stämde helt. Komplexiteten i det sociala arbetet med 

familjen och svårigheten i bedömningen av vad som är bäst för barnet, skymtar fram i följande två 

påståenden. 

Det första påståendet att göra en polisanmälan om misstänkt barnmisshandel är ett sätt att 

arbeta aktivt med en familj där tidigare stödinsatser inte gett resultat ger följande svar. En 

majoritet, åtta respondenter, instämmer delvis i påståendet att en polisanmälan kan vara ett sätt att 

arbeta med en familj där tidigare, förmodade frivilliga insatser inte har gett resultat. Tre av 

respondenterna däremot anser att det inte stämmer alls. En av respondenterna anser att det stämmer 

helt och hållet.

På ett motsatt påstående, att göra en polisanmälan kan förstöra möjligheterna till samarbete 

med familjen och leda till att barnet far ännu mer illa, instämmer en knapp majoritet, sju av tolv 

respondenter, delvis i att en polisanmälan kan förstöra samarbetet med familjen på frivillig väg och  

leda till att barnet far ännu mer illa. Fyra av respondenterna menar att det stämmer mycket väl. 

Och endast en av respondenterna menar att det inte stämmer alls.

En av respondenterna uppger att det är svårt att arbeta med familjen efter en polisanmälan av 

misstänkt barnmisshandel eftersom föräldrarna inte vill samarbeta. En annan respondent skriver i 

kommentaren att en polisanmälan kan vara avgörande för att en förändringsprocess och 

medvetenhet hos förövarna ska starta och att det i sin tur kan förbättra livssituationen för barnet.

En av respondenterna uttrycker sig på följande sätt: en polisanmälan är inte alltid till barnets 

bästa även om det borde vara så.  

Ytterligare en av respondenterna beskriver hur resultatet av polisanmälan är avgörande. Ett citat i 

dess helhet:

Om det finns tillräckliga rekvisit för att brott enligt BrB (Brottsbalken) skall kunna leda till åtal och det verkar 

sannolikt att barnet utsätts för misshandel. I övrigt kan en god kommunikation och allians med föräldrarna vara  

mer skyddande än en polisanmälan om detta kan leda till frivilliga insatser som syftar till att ge föräldrar andra 

verktyg att hantera sina barn.

38



5.3.6 Om barnets skyddsbehov

Två påståenden berör vikten av att göra en polisanmälan utifrån barnets behov av omedelbart 

skydd. Första påståendet ger uttryck för att en polisanmälan alltid ska göras om det finns ett 

skyddsbehov. En majoritet av respondenterna instämmer helt i påståendet att en polisanmälan alltid 

ska göras om det finns ett skyddsbehov för barnet, det vill säga sju respondenter. Två respondenter 

instämmer i påståendet, mycket väl. Ytterligare två respondenter instämmer i påståendet delvis. 

Endast en av respondenterna anser att det inte stämmer alls.

Samtidigt instämmer sex av respondenterna helt i påståendet att en polisanmälan inte skyddar ett  

barn mot våld eller repressalier. Ytterligare fem av respondenterna anser att påståendet stämmer 

mycket väl. Endast en av respondenterna anser att påståendet inte stämmer alls.

Utifrån kommentarerna ger en av respondenterna uttryck för att en polisanmälan verkar för barnets 

bästa om det innebär att barnet skyddas, förövaren häktas och döms samt att förövarens umgänge 

med barnet kan begränsas.

En av respondenterna betonar vikten av det görs en individuell bedömning med fokus på barnets 

skydd och livssituation på lång sikt och varnar för att situationen för barnet kan försämras efter 

polisanmälan och det första polisförhöret, om inte allt sker på rätt sätt.

5.3.7 Synpunkter angående enkätstudien

De som självmant har kommenterat att de inte kan svara eller som valt att kontakta mig har jag 

personligen svarat. Nedanstående har besvarat enkäten och kommer med synpunkter:

Fråga 3 p.g.a att vi i vår kommun har samverkan/samråd ,men alla myndigheter som samarbetar är inte knutna till 

barncentrum.

Fråga 13 förstod jag inte riktigt om du menade att hänsynen handlar om att kunna motivera en polisanmälan med 

att den kan rentvå den misstänkte, eller om du menar att man ska polisanmäla för att få bekräftat att någon är oskyldig.  

(kommentar 1)

Jag tyckte att det var svårt att svara på många av frågorna dels för att jag blev osäker på om det var min privata 

åsikt/uppfattning som efterfrågades eller om det var enhetens övergripande synsätt som efterfrågades. Jag hade även 

svårt att svara på en del frågor utifrån att jag inte kunde svaren helt enkelt. Hoppas att det inte blir alltför missvisande 

nu till din uppsats.(kommentar 2)

6. Slutsatser

Under avsnittet kommer jag sammanfatta de slutsatser som är möjliga att dra efter att ha analyserat 

det empiriska materialet framförallt utifrån teoretiska utgångspunkter med Lipsky (2010) samt 
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genomgång av tidigare forskning. Som jag nämnt tidigare är det svårt att dra generella slutsatser 

utifrån ett empiriskt material på tolv respondenter. 

Enkätstudiens syfte har varit att få en förståelse för ökningen av polisanmälningar av 

barnmisshandel inom socialtjänsten, främst utifrån socialsekreterares erfarenheter.  Avsikten var att 

mäta eventuella förändringar i organisationen eller förändrade rutiner bland socialsekreterare, samt 

att fånga upp respondenternas personliga värderingar genom att presentera olika påståenden (se 

enkätguide, bilaga 4) i en frågeenkät för att utifrån detta få en uppfattning om den ökade andelen 

polisanmälningar. En av de metodologiska svårigheterna vid enkätundersökningar är ett högt 

bortfall. Ytterligare en annan svårighet är att få ett material som går att använda utifrån 

frågeställningen.

En polisanmälan ska enligt Socialstyrelsen (2008) göras om det är för barnets bästa. Enligt 

handboken för socialsekreterare är de viktigaste skälen för en polisanmälan: barnets skydd, att en 

polisanmälan är av vikt för den sociala utredningen, i preventionssyfte och för att det är av intresse 

för den som är misstänkt för brottet att en polisutredning görs (a.a.). Enkätmaterialet uppvisar en 

ytterst komplicerad bild av polisanmälningens konsekvenser för barnets skyddsbehov och 

framträder tydligast i kommentarerna där respondenterna har uttryckt sig fritt. I kommentarerna 

framstår svårigheter som kan uppkomma efter det att en polisanmälan har gjorts. Respondenterna 

ger uttryck för att händelseförloppet efter själva polisanmälan är minst lika viktig. I frågeenkäten 

svarar sju av respondenterna att en polisanmälan alltid ska göras när det finns ett skyddsbehov. På 

det motsatta påståendet att en polisanmälan inte skyddar barnet mot våld och repressalier svarar 

sex respondenter att de instämmer helt i påståendet. I kommentarerna framkommer utförligare 

resonemang om hur en polisanmälan både kan verka för att barnets skyddsbehov tillgodoses och i 

övrigt verkar för barnets bästa men också att en polisanmälan kan ha motsatt effekt och istället 

förvärra livssituationen för barnet. När det kommer till rättsprocessens betydelse för den sociala 

utredningen svarar respondenterna i materialet att det inte har särskilt stor betydelse, det vill säga i 

motsats till Socialstyrelsen. Endast en av respondenterna instämmer helt i påståendet att 

polisutredningens resultat tillmäts stor betydelse för socialtjänstens utredning. Fyra av 

respondenterna menar att det inte stämmer alls och resterande menar att det stämmer till viss del. I 

kommentarerna framkommer vikten av vad som händer efter att en polisanmälan har gjorts och att 

nedlagda polisutredningar kan ha negativ effekt på barnet.

Det finns inte något i enkätmaterialet som tyder på att polisanmälningar görs utifrån ett 

förebyggande syfte. Endast två av respondenterna instämde helt i påståendet. Och tre av 

respondenterna tog helt avstånd ifrån påståendet. När det kommer till att en polisanmälan är viktig 
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för de som är misstänkta gärningsmän så svarar tre av respondenterna att de instämmer helt eller 

mycket väl i påståendet alltmedan resterande tar avstånd ifrån påståendet. Påståendet är ett exempel 

på frågor där jag försökt att hitta en ytterlighet i frågeställningen för att få fram ett tydligare 

material. 

Utifrån det empiriska materialet framkommer istället svårigheter med nedlagda

förundersökningar i barnmisshandelsfall. Bevisfrågan är svår och det resulterar i fler nedlagda 

polisutredningar. Det framkommer tydligt i kommentarerna hur en polisanmälan både kan bidra till 

att förbättra barnets livsvillkor och att en polisanmälan och polisutredning även kan förvärra barnets 

livssituation. Sammanfattningsvis är det en av de svåraste utmaningarna som socialarbetare har att 

förhålla sig till i arbetet med barn. En polisanmälan kan tvinga en gärningsman att konfronteras med 

sitt beteende men det kan också leda till att förövaren rättfärdigar sitt beteende om polisutredningen 

läggs ned. Respondenter ger uttryck för att en nedlagd polisutredning för den misstänkte förövaren 

tas som bevis på att han/hon inte har handlat fel. Samtidigt betonades vikten av en individuell 

bedömning då situationen annars kan förvärras för barnet efter en polisanmälan och polisförhör.

Min slutsats utifrån enkätmaterialet är att det inte är själva polisanmälan som har störst betydelse 

för barnets omedelbara skyddsbehov eller för att barnets bästa tas tillvara inom den sociala 

utredningen utan vad som sker efter att en polisanmälan har gjorts. Av det som framkommer i 

enkätsvaren är den stora variationen i svarsalternativen av störst intresse. Det förefaller inte råda en 

enighet i arbetssätt och värderingar. Flera av respondenternas svar hamnar i rakt motsatsförhållande 

till varandra. Det är en metodologisk svårighet i frågeenkäter att få respondenter att besvara frågor 

så att det går att utläsa något ur materialet, det vill säga att respondenterna tar ställning i fråga till 

påståenden. Det är vanligare att majoriteten av respondenterna väljer att placera svarsalternativ i 

mitten, och i större utsträckning välja svarsalternativ som till viss del. I min studie väljer 

respondenterna svarsalternativ som står i direkt motsatsförhållande till varandra. 

Ytterligare en dimension som framkommer i kommentarerna är att respondenterna ger uttryck 

för framförallt normativa uppfattningar angående betydelse av polisanmälan vid misstänkt 

barnmisshandel. Det handlar inte så mycket om vad de är skyldiga att göra, eftersom lagstiftningen 

och rekommendationer från Socialstyrelsen är allmänt och vagt formulerade, som om att det finns 

en föreställning om att det ska vara till barnets bästa. Bo Edvardsson (2009) menar att det finns 

grundläggande brister inom det sociala utredningsarbetet inom såväl socialtjänsten, barnpsykiatrin 

och inom vården på grund av att det är just normativa uppfattningar som ligger till grund för 

bedömningar och beslut.

Av de variabler som jag avsett att mäta har jag fått lite stöd för deras påverkan angående en ökad 
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anmälningsbenägenhet inom socialtjänsten i det empiriska materialet. Angående effekten av 

samarbete med barnahus eller särskild samverkan i samråd med andra myndigheter som en av 

förklaringarna till den ökade anmälningsbenägenheten, fann jag att en majoritet uppgav att de 

samarbetade inom olika ramar med andra myndigheter vid misstänkt barnmisshandel. Och 

respondenterna uppgav att de trodde att samarbetet ledde till fler polisanmälningar. Det var svårare 

att mäta effekten av förändringar i rutiner eller betydelsen av officiella föreskrifter såsom till 

exempel Socialstyrelsens allmänna råd (2006:12). På samma sätt visade det sig vara svårt att mäta 

betydelsen av hur det sociala arbetet organiseras. 

Variabler som jag trodde skulle få betydelse så som antal år i yrket med barnutredningar och 

befattning hade jag små möjligheter att dra någon slutsats av eftersom jag endast fick 12 svar totalt.

Lipsky (2010) fäster liten vikt vid officiella policydokument och menar att det är de enskilda 

gräsrotsbyråkraterna som själva utformar den politik som sedan blir rådande. På samma sätt är den 

lagstiftning som reglerar det sociala arbetet, socialtjänstlagen, utformad om en ramlag med avsikten 

att de som använder lagen ska ha möjlighet att göra vida tolkningar. Under bakgrunden beskrev jag 

det sociala arbetets förutsättningar utifrån Socialtjänstlagen, som en ramlag, med få styrmedel. Bo 

Edvardsson (2009) beskriver på ett liknande vis som Lipsky (2010) hur det sociala arbetets 

organisatoriska förutsättningar påverkar reultatet. Faktorer som socialsekreterarnas arbetssituation 

med tidspress, eventuellt bristande kunskap och otydlig arbetsledning riskerar att resultera i 

förenklingar på komplexa sociala problem. Det gör att den enskilde utlämnas till egna bedömningar 

och att dessa kan skilja sig mycket åt inom en och samma enhet. Både Lipsky(2010) och 

Edvardsson (2009) beskriver en verksamhet som framförallt styrs av en enskilde gräsrotsbyråkraten 

eller socialsekreteraren och bedömningar snarare än av utarbetade riktlinjer och mål. Edvardsson 

(2009) menar att lösningen är att socialsekreterare arbetar mer metodiskt och går vetenskapligt till 

väga medan Lipsky (2010) anser att förutsättningarna finns i det sociala arbetets 

organsiering.Riktlinjer och allmänna råd som ges ut av Socialstyrelsen är kortfattade och rymmer 

tolkningsmöjligheter, så som att  polisanmälan bör göras om det är till barnets bästa. Kanske är det 

nödvändigt med målbeskrivningar istället för mer detaljerade föreskrifter eftersom det är för 

komplext för att det ska vara möjligt att uttrycka något konkret som är aktuellt i samtliga 

situationer. Ändå skulle det vara möjligt att tydligare arbeta med definitioner av viktiga begrepp så 

som barnets bästa.

Sammantaget ställer detta höga krav på enskilda socialsekreterare i sitt dagliga arbete och på 

arbetsledningen att handleda och vägleda när begreppen är vaga och målen otydliga. 

Det har inte utifrån enkätstudien varit möjligt att svara på frågan om socialsekreterare som 
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arbetar med barnutredningar har så stort handlingsutrymme som Lipsky (2010) beskriver i sin teori 

om gräsrotsbyråkrati. Vad jag däremot finner skäl att ifrågasätta är om publikationer som 

Socialstyrelsen publicerat har sådan genomslagskraft på anmälningsbenägenheten hos såväl 

personal inom förskola/skola som socialsekreterare inom Individ och Familjeomsorgen som tas för 

givet. Helhetssyn inom socialt arbete kräver att det finns möjligheter att göra individuella 

bedömningar och det ställer krav på både organisationen som på de enskilda socialarbetarnas 

kompetens. Det är svårare att mäta arbetet med en familj där det förekommer sociala problem där 

man misstänker barnmisshandel än att mäta resultatet av antal polisanmälningar. Socialtjänstens 

uppgift är att se till barnets behov av skydd och stöd och det gäller i lika stor grad efter att en 

polisanmälan har gjorts. 

Utifrån hur de enskilda respondenterna har svarat i enkäten framstår det som att variationen i 

attityder och värderingar är betydligt större än förväntat då arbetet är reglerat genom lagstiftning 

och föreskrifter samt allmän praxis. Det går visserligen inte att utesluta att de teoretiska svaren 

varierar i högre grad än hur de enskilda respondenterna väljer att handla i praktiken. Min slutsats är 

därför att socialsekreterare utifrån materialet uppvisar en stor personlig variation i handläggning och 

utredningsarbete och att de inte låter sig styras av riktlinjer eller styrdokument i den omfattning som 

förväntas i statliga utredningar (SOU 2001:18, SOU 2001:72). Enkätmaterialet ger även visst stöd 

för Lipskys teori om att det i större utsträckning är de enskilda tjänstemännens dagliga beslut och 

bedömningar som utgör den officiella myndighetsutövningen snarare än den officiella politiken.

7. Slutdiskussion

Vilka slutsatser är möjliga att dra angående en ökning av polisanmälningar av barnmisshandel, inom 

socialtjänsten, efter avslutad enkätstudie? Sammantaget stöds mina resultat av Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkrati. Min slutsats utifrån enkätmaterialet är att det inte är själva polisanmälan som har 

störst betydelse för barnets omedelbara skyddsbehov eller för att barnets bästa tas tillvara inom den 

sociala utredningen utan vad som sker efter att en polisanmälan har gjorts. Det blir tydligt i en del 

av enkätsvaren där det framkommer att barnets situation för barnet kan förvärras efter en 

polisanmälan om inte allt sköts på rätt sätt. 

Jag ställer mig tveksam till lagstiftningens betydelse för beteendeförändringar.  Ett exempel som 

ofta lyfts fram som framgångsrikt är Antiagalagen 1979. Lagen kom till som ett sätt att markera att 

misshandel av barn var oacceptabelt och antas haft en stor inverkan på människors attityder och 

beteende. Men frågan är hur stor förändringen är och om undersökningar där föräldrar svarar på 

enkäter om deras beteende är så tillförlitliga som antas. I början av 1960-talet var det inte bara 
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accepterat utan tillåtet att aga barn i uppfostran och enkätsvaren är således positiva till barnaga. 

Från och med 1980-talet svänger debatten och barnaga kriminaliseras. En del av den minskade 

toleransen mot barnaga kan både bestå i att attityderna verkligen har ändrats men också i att 

medvetenheten om att barnaga anses vara socialt oacceptabelt och att enkätsvaren anpassas därefter.

Internationellt sett uppvisar Sverige låga siffror angående barnmisshandel. Det gäller inte bara i 

förhållande till länder som har en tillåtande attityd mot aga i uppfostrande syfte som England där 

förekomsten av barnmisshandel är 25% (Annebäck,2011) utan även i förhållande till grannländer 

som Danmark. Enligt siffror från 2006 framkommer det att förekomsten av barnmisshandel i 

Sverige anges vara 13% medan motsvarande siffra i Danmark är 24%. Danmark förbjöd barnaga 

1997. Vad är det som gör att just Sverige haft en sådan framgångsrik utveckling och att effekten av 

lagstiftning och styrdokument är så mycket högre i Sverige än i andra länder som lagstiftat mot 

barnaga?

Det finns i en svensk kontex en djup rotad normativ uppfattning om att polisanmälan ska göras 

och bör göras och är till det bästa för den drabbade, i det här fallet små barn, men mycket lite stöd 

för att så är fallet. Däremot är det mätbart eftersom det är möjligt att föra statistik över antalet 

polisanmälningar. Utifrån komplexiteten i det sociala arbetet är det lätt att göra sådana förenklingar 

men det förbättrar inte förhållandena för barn och leder inte heller det sociala arbetet framåt.

Både Lipsky(2010) och Edvardsson(2009) lyfter fram viktiga och centrala frågeställningar 

utifrån deras analys och slutsatser gällande spänningen mellan organisationen och den enskilde 

socialarbetaren (eller enligt Lipskys breda generalisering, gräsrotsbyråkraten). Båda är eniga om att 

det sociala arbetets organisering har en stor betydelse utifrån vilka förutsättningar den enskilde 

socialarbetaren har i sitt arbete och att det har stor påverkan på resultatet.En slutsats är att när allt 

för mycket blir upp till en enskild tjänsteman,gräsrotsbyråkrat eller socialsekreterare riskerar det att 

bli både felaktigt,godtyckligt och rättsosäkert. 

7.1 Förslag på vidare forskning

Ett område som behöver utforskas vidare är omfattningen av barnmisshandel särskilt av spädbarn 

då enstaka utsagor i tidigare forskning nämns att Sverige har en högre andel av misshandelsfall av 

spädbarn.

Det vore intressant att göra en uppföljning av om socialt och ekonomiskt välbeställda föräldrar

fortsättningsvis har ökat bland andelen av misstänkta gärningsmän. Detta då det är kartlagt att 

socialt mer utsatta grupper är överrepresenterade, delvis på grund av att de i större utsträckning har 

kontakt med myndigheter och risken för upptäckt därmed ökar. Jansson bekräftar detta i Kommittén 
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mot barnmisshandels rapport (2011). Omvänt är förhållandet att ekonomiskt och socialt mer 

välbeställda grupper är underrepresenterade i studier om förekomst av barnmisshandel.

Ett annat tydligt samband som framkommer i tidigare forskning är våld mot kvinnor och våld 

mot barn (Eriksson, Näsman, 2011).  Det är ett område som behöver studeras närmare för att bättre 

kunna göra en uppskattning om omfattningen av våld i nära relationer och att kunna arbeta 

preventivt. Studier visar att när kvinnor är utsatta för våld i hemmet så är sannolikheten upp till 60 

% att barnen också varit utsatta för våld. Det finns studier som visar att i de fall som kvinnor utsätts 

för våld är barnen i 50 % av fallen vittne till våldet.
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Bilagor

Bilaga 1. Informationsbrev inför enkät (till enheteschefer)

Mitt namn är Ingela Segelborn och jag skriver under våren 2012 C-uppsats i socialt arbete vid Ersta 

Sköndal Högskola. Jag skriver till Er för att informera om studien och för att be om kontaktuppgifter på 

anställda som arbetar med barnutredningar och som kan komma i fråga att besvara enkäten.

BRÅ konstaterar i sin rapport (2011:16) att den polisanmälda barnmisshandeln har ökat de senaste 

decennierna och att skälet är ökad anmälningsbenägenhet. Uppsatsen inrymmer en enkätstudie om 

rutiner för socialsekreterare att polisanmäla barnmisshandel mellan 0-6 år.

Det övergripande syftet med studien är att se närmare på den ökade anmälningsbenägenheten inom 

socialtjänsten för att få en bättre förståelse för en ökande trend av misshandelsbrott mot små barn. 

Enkäten kommer att gå ut till samtliga stadsdelar inom Stockholms stad och samtliga kommuner inom 

Stockholms län.

Allt deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Studien syftar till att ge en förståelse för en 

yrkeskårs erfarenheter och inte till enskilda socialsekreterare eller enheter, och materialet kommer att 

hanteras på ett sätt så att anonymiteten bevaras. De deltagare som önskar ta del av materialet innan 

publicering får naturligtvis göra det. Materialet kommer att finnas tillgängligt som uppsats på högskolan 

och vara sökbar i Diva men ej användas i andra syften.

Om Ni har några frågor, är ni välkomna att kontakta mig per telefon eller e-post. Nedan finner ni alla 

kontaktuppgifter.

Vänligen,

Ingela Segelborn

E-post ingela.segelborn@student.esh.se

Telefon: 0723- 163 349

Handledare: Anders Kassman

anders.kassman@esh.se eller 08- 555 051 22
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Bilaga 2. Följebrev 1 till respondenter (51st)

Hej,

Mitt namn är Ingela Segelborn och jag skriver under våren 2012 C-uppsats i socialt arbete vid Ersta 

Sköndal Högskola. Jag har vänt mig till samtliga kommuner inom Stockholms län med en förfrågan 

om att få socialsekreterare som arbetar med barnutredningar att delta i min enkätstudie.

Och jag har fått kontaktuppgifter till dig genom din chef/arbetsledare.

Det övergripande syftet med enkätstudien är att få en bättre förståelse för en ökande trend av 

misshandelsanmälningar inom socialtjänsten mot små barn.

Allt deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Studien syftar till att ge en förståelse för 

en yrkeskårs erfarenheter och inte till enskilda socialsekreterare eller enheter, och materialet 

kommer att hanteras på ett sätt så att anonymiteten bevaras. De deltagare som önskar ta del av 

materialet innan publicering får naturligtvis göra det. Materialet kommer att finnas tillgängligt som 

uppsats på högskolan och vara sökbar i Diva men ej användas i andra syften.

Länk till enkät

Vänligen svara senast 25 maj

Om Ni har några frågor, är ni välkomna att kontakta mig per telefon eller e-post. Nedan finner ni 

alla kontaktuppgifter.

Vänligen,

Ingela Segelborn

E-post ingela.segelborn@student.esh.se

Telefon: 0723- 163 349

Handledare: Anders Kassman

anders.kassman@esh.se eller 08- 555 051 22
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Bilaga 3. Följebrev till de chefer som önskade se enkäten i förväg (innan de ville 

svara om de kunde delta) 

Hej,

Mitt namn är Ingela Segelborn och jag skriver under våren 2012 C-uppsats i socialt arbete på Ersta 

Sköndal Högskola. För en tid sedan kontaktade jag Er angående deltagande i enkätstudien. Ni 

önskade att se enkäten innan beslut om ett eventuellt deltagande.

Därför skickar jag enkäten till er först. Det går tyvärr inte att vidarebefordra meddelandet med 

länken till enkätstudien. Du är välkommen att svara på enkäten eller att efter att ha läst enkäten 

kontakta mig med kontaktuppgifter på medarbetare som kan svara på enkäten.

Här är en länk till enkätstudien

Om Ni har några frågor, är ni välkomna att kontakta mig per telefon eller e-post. Nedan finner ni 

alla kontaktuppgifter.

Vänligen,

Ingela Segelborn

E-post ingela.segelborn@student.esh.se

Telefon: 0723- 163 349

Handledare: Anders Kassman

anders.kassman@esh.se eller 08- 555 051 22
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Bilaga 4. Samtliga frågor i enkätstudien 

Del 1. Index relaterade frågor

1.Samverkar din enhet i samrådsgrupper vid misstanke om barnmisshandel inom din 

kommun (företrädare för polis, åklagare, socialtjänst och ev BUP/läkare)?

Ja                                                                                    10 (83,3%)
Nej                                                                                 1 (8,3%)
Vet ej                                                                             1( 8,3%)

2.Samarbetar din enhet med andra myndigheter genom Barnahus i din kommun? 

Ja                                                                                    5 (41,7%)
Nej                                                                                 5 (41,7%)
Vet ej                                                                             2 (16,7% )

3.Har din enhet deltagit i samrådsgrupper eller samverkat med andra myndigheter inom 
Barnahus? 

Alltid                                                                              4 (33,3%)
Flertal tillfällen                                       3 (25,%)
Enstaka tillfällen                                     1 (8,3%)
Aldrig                                                                             4 (33,3%) 

4.Påverkar samverkan och samarbete inom tex Barnahus hur många fall av misstänkt 
barnmisshandel som polisanmäls? 

Har stor påverkan                                               4 (44,4 %)
Har viss påverkan                                                4 (44,4 %)
Har ingen påverkan                                            1 (11,1 %)
Uteblivna svar                                                                                  3 (25 % )

5.Det finns ofta en uttalad förväntan från personal och föreståndare på förskolan att 
socialtjänsten ska göra en polisanmälan vid varje orosanmälan angående misshandel 

Stämmer helt                                                        0
Stämmer mycket väl                                           1 (8,3 %)
Stämmer delvis                                                     8 (66,7 %)
Stämmer inte alls                                                 3 (25%)

6. Det finns en outtalad förväntan/krav från arbetsledning/chefer om att en polisanmälan 
bör göras vid varje misstanke om brott
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Stämmer helt                                                                 1 (8,3%)
Stämmer mycket väl                                3 (25%)
Stämmer delvis                                        4 (33,3%)
Stämmer inte alls                                     4 (33,3%)

7.Det finns en outtalad förväntan/krav från allmänheten om att polisanmälan bör göras vid 
varje misstanke om brott

Stämmer helt                                                                 0
Stämmer mycket väl                                1 (8,3%)
Stämmer delvis                                        8 (66,7%)
Stämmer inte alls                                     3 (25%)

8.Det är viktigt att socialtjänsten polisanmäler alla misstänkta misshandelsbrott mot barn 
mellan 0-6 år i förebyggande syfte

Stämmer helt                                                                 2 (16,7%)
Stämmer mycket väl                                4 (33,3%)
Stämmer delvis                                        3 (25%)
Stämmer inte alls                                     3 (25%)

9.Det är viktigt att socialtjänsten rapporterar alla misstänkta brott mot små barn (0-6år) för 
att synliggöra mörkertalet som finns
 
Stämmer helt                                                                 3 (25%) 
Stämmer mycket väl                                3 (25%)
Stämmer delvis                                        1 (8,3%)
Stämmer inte alls                                     5 (41,7%)

10.Det är mycket viktigt att socialtjänsten gör en tydlig markering att barnaga inte är 
acceptabelt genom att göra en polisanmälan

Stämmer helt                                                                 4 (33,3%)
Stämmer mycket väl                                5 (41,7%)
Stämmer delvis                                        2 (16,7%)
Stämmer inte alls                                     1 (8,3%)

11.Polisutredningens resultat tillmäts stor betydelse för socialtjänstens utredning och 
påverkar beslut om insatser till skydd och stöd för barnet

Stämmer helt                                                                 1 (8,3%)
Stämmer mycket väl                                0
Stämmer delvis                                        7 (58,3%)
Stämmer inte alls                                     4 (33,3%)

12.Polisen har större befogenheter och bättre resurser att ta reda på vad som verkligen 
har hänt
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Stämmer helt                                                                 2 (16,7%)
Stämmer mycket väl                                0
Stämmer delvis                                        9 (75%)
Stämmer inte alls                                     1 (8,3%)

13.Det är viktigt att göra en polisanmälan av hänsyn till det som är misstänkta för 
barnmisshandel. Om polisutredningen visar att de misstänkta är oskyldiga kan de rentvås

Stämmer helt                                                                 1 (8,3%)
Stämmer mycket väl                                2 (16,7%)
Stämmer delvis                                        4 (33,3%)
Stämmer inte alls                                     5 (41,7%)

14.Att göra en polisanmälan om misstänkt barnmisshandel är alltid till barnets bästa

Stämmer helt                                                                 1 (8,3%)
Stämmer mycket väl                                1 (8,3%)
Stämmer delvis                                        3 (25%)
Stämmer inte alls                                     7 (58,3%)

15.Att göra en polisanmälan om misstänkt barnmisshandel är ett sätt att arbeta aktivt med 
en familj där tidigare stödinsatser inte gett resultat

Stämmer helt                                                                 1 (8,3%)
Stämmer mycket väl                                0
Stämmer delvis                                        8 (66,7%)
Stämmer inte alls                                     3 (25%)

16.Om det finns ett skyddsbehov pga misshandel ska en polisanmälan alltid göras 

Stämmer helt                                                                 7 (58,3%)
Stämmer mycket väl                                2 (16,7%)
Stämmer delvis                                        2 (16,7%)
Stämmer inte alls                                     1 (8,3%)

17.En polisanmälan skyddar inte ett barn mot våld eller repressalier

Stämmer helt                                                                 6 (50%)
Stämmer mycket väl                                5 (41,7%)
Stämmer delvis                                        0
Stämmer inte alls                                     1 (8,3%)

18.Att göra en polisanmälan kan förstöra möjligheterna till samarbete med familjen på 
frivillig väg och leda till att barnet far ännu mer illa
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Stämmer helt                                                                 0
Stämmer mycket väl                                4 (33,3%)
Stämmer delvis                                        7 (58,3%)
Stämmer inte alls                                     1 (8,3%)

19. Antal år inom arbete med barnutredningar

Mindre än 2 år                                         3 (25%)
Mellan 2-5 år                                                                 3 (25%)
Mer än 5 år 5                                                                 5  (41,7%)
Svarade ej                                                1  (8,3%)

20. Vad har du för befattning?

Socialsekreterare                                     9 (75%)
Gruppledare/sektionschef 
Enhetschef för IoF
Svarade ej                                                3(25%)

21.Socialstyrelsen rekommenderar att en polisanmälan bör göras vid misstänkt 
barnmisshandel om det är till barnets bästa. Beskriv fritt på vilket/vilka sätt en 
polisanmälan verkar för barnets bästa eller om det inte gör det

Fritext (kommentar 1) 
En polisanmälan är inte alltid till barnets bästa även om det borde vara så. En nedlagd polisutredning innebär 
att föräldern kan känna som om det är bevisat att de inte har slagit sitt barn då det egentligen handlar om brist 
på bevis att föräldern slagit barnet. I och med anmälan till polisen kan det efter en nedlagd polisutredning bli 
mycket svårt att arbeta med familjen. Föräldrarna vill inte samarbeta. För det mesta är det dock bra att 
polisanmäla. Vi ska inte utreda brottet .En polisanmälan är en kraftig markering och möjligen ett sätt att få 
familjen att ändra beteendet. Barn ska aldrig bli slaget och det är viktigt att vuxenvärlden lyssnar och reagerar 
på barnets berättelse. Man önskar bara att åklagare skulle driva ärendena vidare till förhandling och inte lägga 
ned utredningarna p g a att barnets berättelse inte är tillräckligt tydliga vad gäller "när, var hur" de blev 
slagna. Barn kan ha svårt med "tid och rumsuppfattningar"

Fritext (kommentar 2) 
Barnets utsaga kommer bäst fram i polisförhör vid ett tillfälle med förhörsledare som har barninrktning. 
Socialtjänsten bör inte gå in och förhöra då barnets utsaga kan gå om intet dvs förstöras/förändras vid för 
många intervjuer el förhör.

Fritext (kommentar 3)
Om polisanmälan kan bidra till att skydda barnet - förövaren häktas och döms.

Fritext(kommentar 4)
En polisanmälan kan i vissa fall skydda ett barn från att fara illa om brott kan bevisas och gärningsmannen 
begränsas umgänge med barnet. Min uppfattning är dock att det är svårt att hitta bevis i de flesta 
barnmisshandelsfall. En polisanmälan kan även vara ett sätt att signalera att barmisshandel inte är tillåtet, 
varför barnets rättigheter på ett sätt stärks och synliggörs. Att vuxna och myndigheter tar det barnet berättar på 
allvar kan i sig gynna barnet genom att det kan bli tydligt för barnet att skulden inte ligger på barnet, utan på 
förövarna. Men det är sällan så enkelt, ibland kan effekten säkert bli den motsatta, dvs att barnet tar på sig 
skulden för att förövaren straffas eller då brottet inte går att bevisa.

Fritext (kommentar 5)
Genom att förövaren då blir konfronterad med handlingen av polismyndighet kan en förändringsprocess och en 
medvetenhet starta hos förövaren vilket kan förbättra situationen för barnet.
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Fritext (kommentar 6)
Om det finns tillräckliga rekvisit för att brott enligt BrB skall kunna leda till åtal och det verkar sannolikt att 
barnet utsätts för misshandel. I övrigt kan en god kommunikation och allians med föräldrarna vara mer 
skyddande än en polisanmälan om detta kan leda till frivilliga insatser som syftar till att ge föräldrar andra 
verktyg att hantera sina barn.

 
 
 
Fritext (kommentar 7)

I de fall man inte gör en polisanmälan ska detta alltid motiveras varför. En polisanmälan är en markering på att 
våld mot barn är ett brott. I varje ärende måste en individuell bedömning göras kring de rådande 
omständigheterna med fokus på barnets skydd och livssituation på lång sikt. 1. markering till förövaren om att 
våld mot barn (både fysiskt och psykiskt) är ett brott 2. Upprättelse för barnet OBS! Om det inte hanteras på rätt  
sätt kan goda intentioner vändas till en försämrad situation för barnet efter polisförhöret.

Synpunkter angående enkätstudien

De som självmant har kommenterat att de inte kan svara eller som valt att kontakta mig har jag 
personligen svarat.

Har besvarat enkäten och kommer med synpunkter:

Fråga 3 p.g.a att vi i vår kommun har samverkan/samråd ,men alla myndigheter som samarbetar är inte knutna 
till barncentrum.
Fråga 13 förstod jag inte riktigt om du menade att hänsynen handlar om att kunna motivera en polisanmälan 
med att den kan rentvå den misstänkte, eller om du menar att man ska polisanmäla för att få bekräftat att någon 
är oskyldig. (kommentar 1)
Jag tyckte att det var svårt att svara på många av frågorna dels för att jag blev osäker på om det var min privata  
åsikt/uppfattning som efterfrågades eller om det var enhetens övergripande synsätt som efterfrågades. Jag hade 
även svårt att svara på en del frågor utifrån att jag inte kunde svaren helt enkelt. Hoppas att det inte blir alltför 
missvisande nu till din uppsats.(kommentar 2)
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