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Sammanfattning

Titel: Professioners samverkan – En studie om professionellas samarbete vid myndighets 

ärenden

Författare: Sara Sjögren

Nyckelord: Dilemma, profession, samverkan, gränsarbete

Avdelning: Luleå Tekniska Universitet, institutionen för arbetsvetenskap 

Handledare: Karolina Parding

Detta är en kvalitativ studie av samarbetet mellan olika professionella grupper, i och med 

deras utredning gällande sexuella övergrepp mot barn. Studies syfte är att beskriva och 

analysera samarbetet mellan myndigheterna i det så kallade samrådet. Resultatet av 

undersökningen grundar sig på kvalitativ data. Det teoretiska ramverket som tillämpats är 

sociologiska teorier om professioner och gränsarbete.

Resultatet visar att de olika professionerna hos deltagarna i samrådet, skapar olika roller och 

perspektiv, vilket kan leda till spänningar mellan dem. Dessa spänningar kan visa sig så väl 

positivt som negativt för dem som medverkar i processen. Majoriteten av informanterna fann 

svårigheter i att se varandras olika roller under utredningsprocessen, vilket visade sig i 

irritation och missförstånd för den andres skyldigheter och rättigheter. Majoriteten av 

missförstånden är en produkt av de olika lagar som vardera myndighet måste utgå från.
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Abstract
Title: Professional collaboration – a study on interprofessionell boundary work

Author: Sara Sjögren

Keywords: Dilemma, profession, collaboration, boundary work

Distribution: Luleå University of Technology, department of human work sciences

Supervisor: Karolina Parding

This is a qualitative study of collaboration between different professional groups in 

investigation of sexual crimes against children. The aim of the study is to describe and analys 

the collaboration between authorities in the so called consultation. The result builds up on 

qualitative data.  The theoretical framework applied is sociological theories on professions 

and also theory on boundary work.

The result of this study shows that the participants different professions create different roles 

and different perspectives, which render tension among them. This tension can be positive as 

well as negative for those who are involved in the process. Most of the informants found it 

hard to see one another’s different parts in the investigation, which revealed it self in irritation 

and misunderstanding for one another’s responsibility and rights. Most of the 

misunderstanding was a product of the different laws each authority had to answer to.
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Kapitel 1- Introduktion

Följande kapitel kommer att introducera det specifika ämnet för läsaren, varför det är av 

intresse att undersöka både ur ett generellt samhällsperspektiv men också ur ett sociologiskt 

perspektiv. Även studiens syfte och forskningsfrågor kommer att behandlas. 

Under en 20 års period har antalet polisanmälningar gällande övergrepp mot barn under 15 år, 

ökat kontinuerligt. Trots ökade anmälningar anses det finnas ett stort mörkertal och långt ifrån 

alla anmälningar som kommer till socialförvaltningarna leder till en polisanmälan, till följd av 

att det saknas styrkande bevis.1

Sverige som samhälle har tagit på sig ett ansvar när det gäller barn som far illa i hemmiljö. I 

varje kommun har socialtjänsten fått i uppdrag att i nära samarbete med hemmet, sörja för att 

barnen får det skydd och stöd deras behov kräver. Hur en utredning bör gå tillväga i samband 

med en anmälan om att barnet far illa, finns reglerad i svensk lag.2 Lagen ger exempelvis

socialtjänsten rätt att utreda barnets familjeförhållande utan föräldrarnas samtycke.3

Under de senaste åren har barnavårdsutredningarna varit föremål för en omfattande 

granskning. Kritik har då riktats mot den långa utredningsprocessen och det faktum att det

saknas ett barnperspektiv i utredningarna.  Även utredningskompetensen hos 

socialsekreteraren har ifrågasatts. Kritik riktas i dagsläget mot samtliga som gör utredningar 

gällande barn som far illa. Kritiken kommer från andra yrkesgrupper så som jurister, 

psykologer och barnpsykiater.  I och med ändringar i socialtjänstlagen har socialtjänstens

utredningsprocess begränsats till en maxtid på fyra månader. Även ett barn perspektiv har fått 

plats i lagen i och med FN:s barnkonvention. Definitionen av ett barn perspektiv inom 

barnkovention framgår som nedan.

                                               
1 www.growingpeople.se
2 50 a§ Socialtjänstlagen
3 B. Fridh & G. Norman ( 2000) s. 4

http://www.growingpeople.se
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”När åtgärder rör ett barn skall barnets inställning så långt som möjligt 

klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktandet av dess ålder och 

mognad.”4

Teoretiskt är detta väl menat men problematiken uppstår i praktiken, då de allra flesta 

brottsutredningar om sexuella övergrepp mot barn läggs ned. Vilket beror på att det i lagens

mening inte går att bedöma huruvida ett övergrepp har ägt rum, eller också går det inte att

bevisa vad som har skett eller hur det har gått till. I de flesta fall saknas medicinska stöd och 

vittnen, det är med andra ord svårt att sätta samman en stödjande bevisning på att övergrepp 

har inträffat. Därför är barnets vittnesmål centralt i utredningen, vilket sätter hård press och 

stort ansvar på barnet.5 Vidare i domstolar och myndigheter, blir det svårt att avgöra vad som 

är i barnets intresse. I utredningsprocessen kommer ofta, omedvetet, ett vuxenperspektiv i 

förgrunden, eftersom det är med den vuxna professionerna för en dialog. Även domstolarna 

har den vuxna i fokus, eftersom det är den vuxna domstolen möter. Det blir lätt så att barnet 

glöms bort.6

Med tanke på vikten av en fungerande utredningsprocess samt med vetskapen om att det finns 

vissa brister i dessa,7 är det intressant att undersöka processen närmare. Ett sätt att göra detta 

är genom att studera de olika involverade yrkesgruppernas agerande och syn på samarbetet.

Inom ramen för utredningsprocessen gällande misstanke om sexuella övergrepp mot barn 

ingår yrkesutövare från ett flertal olika professioner. Dessa professioner vilar till stor del på 

professionens specifika antaganden och kunskaper. I situationer då yrkesutövare från olika 

professioner skall arbeta tillsammans kan därför problem uppstå. Jag vill med denna studie 

uppnå en djupare förståelse av hur dessa myndigheter samarbetar genom utredningsprocessen. 

Jag ämnar även lyfta fram dilemman. 

1.1 Syftet

Syftet med detta arbete är att beskriva och analysera samarbetet mellan myndigheterna i det så 

kallade samrådet, utifrån de olika yrkeskategoriernas skilda perspektiv.

                                               
4 9 § Socialtjänstlagen
5 www.growingpeople.se
6B. Fridh & G. Norman ( 2000) s. 11
7 B. Fridh & G. Norman ( 2000) s. 11

http://www.growingpeople.se
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1.2 Forskningsfrågor

 Hur beskrivs och upplevs utredningsprocessen utifrån respektive yrkesutövares 

perspektiv?

 Vilka problem eller dilemman identifieras av yrkesutövarna i processen? 

1.3 Disposition

Uppsatsen inleds med ett introduktionskapitel för att bekanta läsaren med ämnet. I kapitlet 

klargörs även problemställning, syfte och frågeställningar. 2 kapitlet presenterar bakgrunden 

till uppsatsen, med andra ord definitionen av viktiga begrepp, som tillsammans utgjorde 

förförståelsen för ämnet. Kapitel 3 redogör för metoden, vilken typ av metod som använts, hur 

uppsatsen strukturerats samt hur data insamlingen sett ut. Efter metoden följer ett kapitel som 

klargör för de olika sociologiska teorierna som använts till att förklara studiens resultat. 

Uppsatsen avslutas med en presentation av resultatet, där informanternas uttalanden är det 

centrala, samt en diskussion och slutsatts, där ämnet analyseras djupare.

Varje kapitel inleds med en definition av vad som skall tas upp, tanken bakom detta är att 

göra materialet mer lättläst.
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Kapitel 2 - Bakgrund

Följande kapitel syftar till att ge läsaren en förförståelse för processen samt hur samarbetet är 

uppbyggt. Viktiga begrepp som samråd, utredning och sekretess presenteras.

2.1 Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp innebär att en vuxen utsätter ett barn eller ungdom under 18 år för någon 

av de brottsliga sexuella handlingar som följer av brottsbalkens 6 kapitel. De vanligaste 

brotten är sexuellt ofredande, sexuellt umgänge med barn, sexuellt utnyttjande av underårig, 

sexuellt tvång och våldtäckt.8

2.2 Myndigheterna

Myndigheterna skall samordna sina åtgärder i inledningsskedet så att de inte motarbetar eller 

försvårar varandras utredningar, de skall även samarbeta och medverka så att deras respektive 

utredningar sker så snabbt och skonsamt som möjligt för de drabbade parterna. Det är även 

myndigheternas ansvar att ge offren och deras familj vård och behandling för de fysiska och 

psykiska skador som uppkommer till följd av övergreppen. Meningen med utredningarna är 

att offret skall skyddas från vidare övergrepp, få rättsskydd av myndigheterna samt känna att 

de åtgärder som vidtas, är till det bättre och inte en bestraffning från myndigheternas sida.9

Den myndighet som först får kännedom om att ett barn far illa genom övergrepp, måste innan 

åtgärder vidtas, ta ställning till huruvida ett samarbete mellan myndigheterna är nödvändigt 

eller inte, vanligen krävs det att myndigheterna samarbetar. Myndigheten skall därefter, innan 

den egna utredningen inleds, samordna den lokala arbetsgruppen i ett samråd.10 Den 

gemensamma uppgiften för myndigheterna är att stoppa utnyttjandet samt skilja förövare och 

barn åt.11

2.3 Samråd

När en polisanmälan gjorts ska den ansvariga befattningshavare vid socialtjänsten kalla till ett 

sammanträdande. De som bör närvara vid sammanträdet är; befattningshavaren, en utredande 

socialsekreterare vid socialtjänsten, kriminalinspektör, åklagare, representant för 

                                               
8 Länsgruppen mot familjevåld (1991) s.11
9 Länsgruppen mot familjevåld (1991) s.9
10 Länsgruppen mot familjevåld (1991) s.9
11 Länsgruppen mot familjevåld (1991) s.16
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barnpsykiatriska verksamheten och vid behov även barnklinik, vuxenpsykiatrisk verksamhet, 

kvinnoklinik eller annan berörd myndighet. Samrådets syfte är att planlägga utredningsarbetet 

så att respektive utredare vet vad som skall göras, av vem och i vilken ordning. Om betydande 

och svårlösta problem uppstår under utredningen kan handläggarna träffas på nytt. En enskild 

handläggare ska inte behöva göra svåra ställningstaganden i frågor som berör sexuella 

övergrepp mot barn, eftersom det är ett känsligt och psykiskt påfrestande ämne.12 När 

utredningen slutförts och beslut har fattats ska de inblandade befattningshavarna ge varandra 

feedback, vilket sker i form av uppföljning. Syftet är att tillvarata de positiva och de negativa 

erfarenheterna av handläggningen och samarbetet. Ytterligare en anledning till återkoppling är 

att samtliga inblandade parter ska få kännedom om hur ärendet slutförts. Initiativet till detta 

möte tas av socialtjänsten.13

2.4 Utredning

Utredning innebär ett insamlande och sammanställande av de fakta som behövs för att fatta 

beslut, eller med andra ord att ta reda på det som behövs för att fatta rätt beslut.14 Vid 

misstanke om att ett barn far illa, får inga åtgärder vidtas utan att myndigheterna först tar reda 

på hur det faktiskt förhåller sig. Utredningen blir så småningom ett hjälpmedel som används 

för att ta reda på barnets behov av hjälp. Den sociala utredningen skall med andra ord vara en 

allsidig redogörelse för barnets situation och dennes behov, samt föräldrarnas förmåga att 

tillgodose dessa. Efter genomförd utredning skall det finnas förslag på beslut, tillexempel 

stödinsatser i form av avlastningsfamilj.15 Då varje barn och fall är unikt ser utredningarna 

mycket olika ut gällande form och innehåll. Gemensamt är dock att utredningen inte får göras 

mer omfattande än vad omständigheterna kräver. För utredningsprocessen är det viktigt att 

människor som känner barnet väl och har insyn i familjens förhållanden kan ge en bild av 

barnets situation. Utredaren har i vissa fall rätt att kontakta människor med denna kunskap 

utan tillåtelse av föräldrarna, dock endast om det saknas nödvändigt med underlag för att fatta 

rätt beslut.16 I och med att Sverige skrev på FN:s barnkonvention, har Sverige lovat att alltid 

beakta barnets bästa innan myndigheter och kommuner fattar beslut i utredningsfrågor. 17

                                               
12 Länsgruppen mot familjevåld (1991) s.26
13 Länsgruppen mot familjevåld (1991) s.24
14 B. Fridh & G. Norman ( 2000) s. 18
15 Skaraborgs sjukhus (2004) s.1
16 B. Fridh & G. Norman.( 2000) s. 20
17 Regeringskansliet
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2.5 Samordning och samarbete

Myndigheterna samarbetar och samordnar med varandra för att göra respektive utredning så 

effektiv som möjligt. Samordning är en snävare definition av begreppet samarbeta. Samarbeta 

innebär att individer tillsammans genomför gemensamma arbetsuppgifter18. Samordning där i 

mot innebär att en grupp, i detta fall samrådet, delar upp uppgiften i delmoment. Vardera 

medverkande har med andra ord sin utredning som högsta prioritet och samrådet träffas för att 

samordna sina uppgifter och resultat19.

2.6 Sekretess

Sekretess gäller mellan myndigheterna och kan endast brytas i speciella situationer som följer 

av lagen. Under samarbetet mellan myndigheterna gäller huvudregeln att enskilda ärenden 

kräver samtycke från den specifika parten, därav kan samrådsgrupperna endast diskutera 

ärendet anonymt. Först när socialtjänsten beslutat att inleda en utredning samt beslutat om 

polisanmälan, kan personernas identitet uppges till de berörda handläggarna inom respektive 

myndighet.20 Lagen om sekretess hindra inte att uppgifter lämnas ut i fall det är avgörande för 

den specifika myndigheten att kunna fullfölja sin egen verksamhet.21 Vidare hindrar inte 

sekretess att uppgifter lämnas vidare till andra myndigheter om uppgiftsskyldighet följer av 

lag eller förordning.22 71§ socialtjänstlagen bryter andra myndigheters skyldighet om 

sekretess i förhållande till dem. Även 14 kap 1§ Socialtjänstlagen ger myndigheterna en 

anmälningsplikt till socialtjänsten. Även sjukvården och socialtjänsten kan lämna uppgifter 

till åklagar- eller polismyndighet om det finns misstanke om brott mot den som inte fyllt 

18år.23  Så länge som förundersökningen pågår är det dock åklagaren som beslutar om vilka 

uppgifter och handlingar som kan lämnas till socialtjänsten.24

Av lagen följer även att vårdnadshavare har rätt till sekretess belagda uppgifter om barnet. En 

avvikelse från denna huvudregel finns dock stadgat i sekretesslagen 14 kap. 4§, där det 

framkommer att sekretesslagen även ska gälla vårdnadshavaren, om uppgifterna kan innebära 

                                               
18 www.wikipedia.org
19 www.folkbildning.net
20 Skaraborgs sjukhus (2004) s.3
21 1 kap. 5§ sekretesslagen.
22 14 kap. 1§ sekretesslagen.
23 14 kap. 2§ sekretesslagen femte stycket
24 Länsgruppen mot familjevåld (1991) s.18

http://www.wikipedia.org
http://www.folkbildning.net
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allvarliga men för barnet. Vid utredning av sexuella övergrepp mot barn skall det alltid 

bedömas ifall undantagsregeln skall tillämpas.25

                                               
25  Länsgruppen mot familjevåld (1991) s.19
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Kapitel 3 – Metod
Följande kapitel behandlar tillvägagångssättet för studien, vilken vetenskapssyn som 

tillämpats, motiv för val av metod, urval och instrumentering samt en kritisk granskning av 

den valda metoden.

3.1 Vetenskapssyn

Uppsatsen är en hermeneutisk analys av samarbetet mellan myndigheterna, närmare bestämt

yrkesutövarna i den. Som vetenskapssyn handlar hermeneutiken om metoder för förståelse 

och tolkning, men även om att beskriva denna förståelse samt dess villkor. Hermeneutisk 

analys har tolkning som huvudsaklig forskningsmetod, där man söker svar på frågan ”vad är 

det som visar sig och vad är innebörden i det?” Studiens analys bygger på tolkningar och 

förståelse av samarbetets diskurser, med andra ord är det tolkningen av samarbetsprocessen 

som är det centrala. 26 Föremål för de tolkningar som ligger till grund för denna uppsats är 

uttalanden från informanter samt litteratur. Dessa tolkningar är beroende av den kontext och 

miljö som samarbetet äger rum i. Resultaten av en hermeneutisk kvalitativ studie ger inte 

statistisk generaliserbar data, utan en analytisk generalisering av informanternas upplevelse av 

utredningsprocessen. 

3.2 Val av metod 

Val av metod och utformning av forskningsplan är baserat på Miles och Hubermans bok 

”Qualitative Data Analysis” som anger riktlinjer för hur forskaren bör planera sin kvalitativa 

metod för att underlätta senare analys. Uppsatsens avgränsning, urval, falldefinition och 

instrumentering, utformades efter Miles och Hubermans olika modeller. Definitionen av dessa 

begrepp följer nedan.

3.2.1 Urval 

Valet av metod påverkar urvalet i studien. Urvalet består av de informanter som deltar i 

studien, men även av omgivningar och den sociala processen,27 därav är urvalet avgörande för 

studiens slutgiltiga utfall.28 Vid tillämpning av en kvalitativ metod, väljer forskaren att arbeta 

med ett smalt urval av informanter, omgivningar och processer. Önskan är att med ett smalt 
                                               
26 www.infovoice.se
27 Miles ,M & Huberman, M.A (1994) s. 30
28 Miles, M & Huberman, M.A (1994) s. 27

http://www.infovoice.se
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urval nå en djupare förståelse av fenomenet29, i det här fallet har jag valt att genomföra 

undersökningen inom en kommun, för att nå en djupare förståelse av samarbetet mellan 

professionerna inom vardera myndighet. Anledningen till att intervjuer var det bästa 

tillvägagångssättet för att få fram information som motsvarar syftet, är att det möjliggör för 

informanterna att beskriva fenomenet fritt och med egna ord. Dessutom möjliggör intervjuer 

av detta slag följdfrågor vilket i sin tur skapar en djupare förståelse och en tydligare bild av 

processen. 

Informanternas kontaktinformation hittades på kommunens hemsida eller genom vidare 

hänvisningar från kontaktad person. Tänkbara informanter kontaktades via mail, telefon eller 

personligt besök, många tackade nej till att medverka i studien med motiveringen, ”de 

saknade kompetens”, ”det var ett känsligt ämne”, ”de hade inte tid” eller ”de måste ha högsta 

chefens godkännande innan de medverkade”. Att många informanter valde att tacka nej till 

intervju, gjorde att urvalet blev mer tidskrävande än planerat, men det är inte något som 

påverkat resultatet, vare sig i positiv eller negativ bemärkelse.

Urvalet i studien baseras på dimensional sampling genom informanter, med specialisering 

inom ämnet, från olika myndigheter, 30 sammanlagt fem informanter. Önskan med denna typ 

av urval var att få insikt i det professionella samarbetet utifrån vardera professions perspektiv.

Informanterna är av betydande vikt för studien, eftersom de besatt information om systemet, 

dess fördelar och eventuella brister. De informanter som tagit del av denna studie är; en 

myndighets utövare inom socialen, en specialiserad polis, en konsult samt två individer som 

verkar för BUP, Barn Psykiatrisk Verksamhet. Samtliga informanter kontaktades via telefon 

för att boka in en intervju vid senare tillfälle. Utformningen av urvalet tog hänsyn till Miles 

och Hubermans checklista gällande urval, därav framkom att urvalet var relevant samt att det 

var genomförbart i praktiken. 31 De specifika informanterna presenteras i kapitel 5. 

3.2.2 Instrumentering

Instrumentering definieras som de metoder forskaren väljer att tillämpa för att få fram avsedd 

data.32 Instrumenteringen för denna studie har varit strukturerad, vilket möjliggjordes på 

                                               
29 Miles, M & Huberman, M.A (1994) s. 27
30 Miles, M & Huberman, M.A (1994) s. 29
31 Miles, M & Huberman, M.A (1994) s. 34
32 Miles, M & Huberman, M.A (1994) s. 34



16

grund av att studien hade tydligt fokus på vad som skulle studeras.33 Strukturerad 

instrumentering innebär i detta fall ett tydligt klargörande av vilka verktyg som skulle 

tillämpas för att få fram önskad information, innan studien genomfördes. De data som 

tillämpats i studien har framkommit främst genom tidigare forskning inom ämnet samt genom 

djupintervjuer med berörda informanter. Samtliga intervjuer bestod av öppna frågor34 och

ägde rum på informanternas arbetsplats i ett avskilt rum utan störningsmoment. Intervjuerna

varade mellan 40 och 60 minuter och bandades efter informanternas samtycke. Bandspelaren 

var av hög kvalitet även vid uppspelning vilket underlättade transkriberingen av intervjuerna. 

När intervjuerna transkriberats gavs samtliga medverkande möjligheten att kontroll läsa det 

som sagts, ingen av informanterna mottog erbjudandet, då de ansåg sig vara säkra på studiens 

syfte samt deras egna uttalanden. Därefter avkodades samtalen utifrån de teman och 

frågeställningar som skapats i studiens planeringsskede vilket utgjorde grunden för den 

slutgiltiga analysen. Avkodningen i det här fallet innebar att finna nyckelord som var 

väsentliga för studiens syfte. Nyckelorden skrevs sedan i marginalen och därefter plockades 

citat, som stärkte nyckelordensbetydelse, ut från intervjuerna. Citaten och nyckelorden 

utgjorde tillsammans grunden för brödtexten som framgår i resultatdelen. Samtliga citat har 

blivit ”tvättade” för att göra dessa mer läsvänliga och för att inte framställa informanterna 

som dumma. Innehållet i citaten har för den skull inte ändrats. Namn som kan agera person 

identifierade har tagits bort, för att skydda informanterna samt den specifika arbetsplatsen.

När resultatet av studien var fastställt, ställdes resultatet mot teorierna för att se hur väl de 

kunde hjälpa till att förklara resultatet. Det visade sig att teorierna om professioner och 

gränsarbete var givande för att förklara processen i samrådsgruppen. För att ge uppsatsen 

struktur tillämpades skuggrubriker. Skuggrubriker innebär att utforma en tillfällig överskrift 

för att klargöra vad som skall lyftas fram inom vardera stycke.

3.3 Kritisk granskning av metoden

Kvalitativ analys har fått utstå mycket kritik på grund av att forskaren, genom att utgå från en 

forskningsplan, blir blind för information som inte faller innanför mallen. Miles och 

Huberman svarar på kritiken genom att hänvisa till att samtliga forskare som går ut i fält, har 

någon form av ide’ om vad som ska studeras.35  Vidare varnar Miles och Huberman för att 

begränsa urvalet genom att endast fokusera på den mest informationsrika kunskapskällan. De 

                                               
33 Miles, M & Huberman, M.A (1994) s. 35
34 Bilaga
35 Miles, M & Huberman. M.A(1994) s. 17
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menar att det är av stor betydelse för studiens reliabilitet att även inkludera informanter som 

inte är centrala i systemet, men befinner sig i dess närhet.36 I mitt urval skildras flera olika 

yrkesgruppers perspektiv, men i övrigt har jag valt att bortse från deras varning, eftersom det 

skulle vara både orealistiskt och oetiskt att inkludera utsatta barn och familjer i studien. 

3.3.1 Validitet

Validiteten i en studie grundas av huruvida studien mäter det som avsetts av forskaren. I en 

kvalitativ studie innebär validitet även trovärdighet och tillämpning.37 Validiteten i denna 

studie styrks av tydlig beskrivning av den förförståelse som redan var etablerad innan 

undersökningen påbörjades, denna förförståelse framgår i kapitel 2. Förförståelsen gav mig en 

bild av hur processen ser ut teoretiskt, samt hur de olika begreppen definieras. En studie av 

detta slag hade ej varit genomförbart utan en viss förförståelse inom ämnet samt en viss 

förståelse för begreppens innebörd, detta på grund av att samverkan mellan myndigheterna är 

relativt komplex. Vardera yrkesutövare har sin utgångspunkt samt sina termer att beskriva 

dessa med. Utan en viss förförståelse skulle viktiga uttalanden gå till spillo på grund av 

bristande förståelse för dess innebörd. 

Vidare styrks validiteten även av beskrivningen av datainsamling, urval och analys, som

framgår i kapitel 3. Även deltagarkontroll har tillämpats, vilket innebär att samtliga 

informanter erbjudits att läsa den färdiga transkriberingen innan de applicerades i studien. 

Slutligen har tillämpningen av källtriangulering styrkt studiens validitet. Källtriangulering 

innebär att problemen i processen har granskats ur olika synvinklar38, vilket möjliggjordes 

tack vare egen empiri från de olika yrkesgrupperna samt tidigare forskning inom ämnet som 

framgår av kapitel 2.

3.3.2 Reliabilitet

Reliabiliteten mäter tillförlitligheten i studien eller hur pålitligt dess resultat är.39

Reliabiliteten i denna studie styrks främst av fyra faktorer. Först och främst var den tekniska 

utrustningen av god kvalitet. Intervjuerna som bandades hade hög kvalitet vid uppspelning 

vilket bidrog till att intervjuerna kunde transkriberas korrekt. För det andra har jag under mina 

tre år vid universitetet övat upp min förmåga att intervjua vilket i sin tur underlättade 

                                               
36 Miles, M & Huberman, M.A (1994) s. 34
37 www.infovoice.se
38 www.infovoice.se
39 www.infovoice.se

http://www.infovoice.se
http://www.infovoice.se
http://www.infovoice.se
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intervjuprocessen vid samtliga intervjutillfällen. Dessutom har god kvalitet på handledningen 

bidragit till att styrka reliabiliteten, vilket resulterat i att mina förkunskaper inte synbart 

avspeglat eller påverkat resultatet. Handledning har ägt rum kontinuerligt för att på så sätt 

skapa möjlighet att reflektera över processen samt få hjälp att exkludera vaga antaganden, 

som exempelvis, att vinkla resultatet för att passa angiven teori.

3.4 Avgränsning

Fokus är det inter-professionella arbetet i utredningsprocessen, därav avgränsas studien 

yrkesmässigt. Endast personer som är anställda hos en myndighet och frekvent arbetar med 

utredningar av detta slag inkluderas. Det är dessa yrkesutövares samarbete samt deras 

upplevelse av problem i och med utredningsprocessen, som lägger ramen för studien. Studien 

kommer därför inte att inkludera barnet och dess familj, eftersom det ligger utanför fokus. 

Studien tar heller inte hänsyn till genus eller ålder.

3.5 Etik

Vetenskapsrådet inom human och samhällsforskning syftar till att granska och godkänna 

forskning så att de är etiskt korrekt, med andra ord att ingen individ eller folkgrupp tar skada 

av forskningen. För att underlätta så väl för den enskilde forskaren som för granskningen, 

finns fyra allmänt kända huvudprinciper som skall tillämpas genom hela arbetsprocessen 

nämligen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

I studien har samtliga principer tillvaratagits genom att de medverkande ägt klarhet i studiens 

syfte, samt underrättats om deras rättigheter som deltagare. Rättigheterna innebär att de under 

hela processen haft möjlighet att avbryta sitt samarbete samt underrättats om all information 

som varit av betydelse för deras medverkan. Vidare har samtliga medverkande gett sitt 

samtycke till studien och all information som kan verka för personidentifiering, så som namn 

och arbetsort, har finguerats till skydd för de medverkande.40

                                               
40 www.vr.se

http://www.vr.se
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Kapitel 4 – Teoretisk referensram

Fjärde kapitlet presenterar de teorier som är relevanta för undersökningen. Förutom en 

presentation diskuteras även de olika teoriernas brister och förtjänster. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna.

4.1 Professioner

Inom sociologisk teoribildning finns teorier kring professioner. Vad är en profession, hur 

fungerar professioner och hur relaterar de till andra, är centrala delar av denna teoribildning.

”En profession är en yrkesgrupp som har en viss kunskap, som av stat och klienter värderas 

som nyttig och värdefull. Kunskapen bygger på en vetenskap och utgör grunden för 

yrkesgruppens anspråk på positioner på arbetsmarknaden och i samhället.”41

Genom hela livet äger möten med olika professioner rum, vi söker hjälp inom vården, utbildar 

oss, söker arbeten och ibland kontaktar vi även polismyndigheten. Professioner har kommit 

att bli en kollektiv lösning på individuella problem. Med andra ord omvandlas de individuella 

behoven till samhälliga behov.42 Genom att de olika professionerna har en legitim koppling 

till staten får de en erkännande professionell roll och förväntas därmed ha ensamrätt på viss 

bestämd kunskap och ge svar samt lösa samhällets problem.43 För att erhålla en profession 

krävs ett examensbevis utfärdat av universitet eller högskola. För att hindra att professionerna 

hotas, ställs krav på en viss legitimitet eller legitimation för utförande av vissa 

arbetsuppgifter. Till exempel måste en individ som utför ett kirurgiskt ingrepp vara en 

legitimerad kirurg. Med andra ord handlar professionerna inte enbart om skillnad i utbildning, 

utan det handlar även om att kontrollera de olika professionerna, vilket görs genom bland 

annat uteslutning och inneslutning44. Inne och uteslutning av medverkande kan definieras 

inom samrådet, för att få medverka krävs en viss utbildning samt en inriktning mot barn.

Utmärkande för professioner eller professionella är, som nämnt ovan, högre utbildning. Ofta 

ingår professionerna i någon form av organisation, vilket leder till att problem kan uppstå när 

                                               
41 A. Liljegren (2008) s.91
42 A. Liljegren (2008) s.89
43 A. Liljegren (2008) s.91
44A. Liljegren (2008) s.92
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olika professionsgrupper ska samarbeta. Samrådet i sig kan ses som en professionell 

arbetsorganisation, vilket enligt Molander kännetecknas av att yrkesutövaren:

”Har en bestemt utdannelse og under organisasjonens specielle vilkår utförer 

de tjenester for borgere, klienter, kunder eller brukerer i henhold til et mer eller 

mindre tydelig samfunnsoppdrag.”45

Vidare är det professionella arbetet relaterat till flera olika typer av organisationer. I detta fall 

är samrådet som professionell arbetsorganisation aktuellt. En professionell arbetsorganisation 

är en enhet i arbetslivet som arbetar relativt självständigt gentemot klienter, och har stark 

kontroll samt krav om professionalitet. Den professionella arbetsorganisationen delas vidare 

in i olika former, var av fokus i detta fall ligger på människobehandlande organisationer. 

Denna form av organisation kännetecknas av direkt relation till klienter eller patienter, där de 

anställda i sitt arbete kombinerar en hög grad profession och organisatoriska resurser.46

Teorin ovan lämpar sig till samrådet på grund av att de medverkande besitter olika 

professioner men med samma inriktning, nämligen en inriktning mot att utreda barn. 

4.2 Gränsarbete

Avsnittet nedan kommer att behandla olika gränser som kan uppstå inom arbetsplatsen till 

följd av de anställdas olika arbetsuppgifter. Gränsen kan agera såväl positivt som negativt för 

den professionella. Positivt genom att skapa sammanhållning, och negativt genom att skilja 

personal med olika kompetens och status åt. Det skapas med andra ord en vi och dem känsla 

som kan komma att prägla arbetsplatsen. Teorin är relevant för denna studie på grund av dem 

som medverkar i samrådet. Samrådet består av olika yrkesutövare med olika befogenheter, 

erfarenheter, bakgrund och kompetens. Dessa skillnader gör att dem som medverkar i 

samrådet befinner sig i en gräns gentemot varandra och deras egen yrkesgrupp, vilket kan visa 

sig i negativ eller positiv bemärkelse.47

Inom professionella yrkesgrupper tycks det finnas en viss gräns mellan olika delområden, och 

därmed olika grupper av yrkesutövare. Inom organisationer med inre gränser kan det uppstå 

                                               
45 Molander, A (2008) kapitel 7
46 Molander, A (2008) kapitel 7
47 Liljegren, A (2008) s.91
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en viss diskursiv spänning mellan arbetssätten. En inre gräns på arbetsplatsen innebär, likt 

ovan, att det uppstår en gräns mellan de anställda till följd av olika rang och arbetsuppgifter. 

Skillnaden är att den inre gränsen finns inom den egna arbetsplatsen, exempelvis på en 

sjukhusavdelning där det arbetar läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. En diskursiv 

spänning innebär en talad eller outtalad debatt som skapar spänningar mellan de anställda. Det 

tycks vara vanligt förekommande att det är dem som arbetar med ämbetsmannamässiga 

projekt som får ta ansvar, medan de närmast golvet lider brist av den varan. Konsekvensen av 

detta kan visa sig i form av en viss spänning personal emellan. Vidare får det interna 

gränsarbetet konsekvenser för relationer till andra yrkesgrupper. Om endast de högre 

professionerna, exempelvis läkare, sätter gränserna för samarbetet till övriga yrkesgrupper, 

kommer det att präglas av relationer till högre befattningar, tillexempel psykologer, vilket kan 

få till följd att andra viktiga relationer, exempelvis behandlingspersonal, försummas. Därav är 

det av yttersta vikt att arbetsuppgifter och ansvar fördelas korrekt så att rätt person gör rätt 

saker vid rätt tidpunkt.48

Gränsarbete kan definieras i två olika former, ett särskiljande och ett sammanhållande. Det 

särskiljande handlar om att förtydliga gränser, yrkesutövare av vissa arbetsuppgifter vill 

därmed tydligt skilja sig från dem som besitter andra arbetsuppgifter. Gränserna konstrueras 

genom att lyfta fram olikheter, och med grund i dessa skillnader skapa en ojämn spridning. De 

som vill skilja sig från mängden anser sig själv ofta vara mer värda än de med mindre 

betydelsefulla uppgifter. Brister skylls på de lägre som anses mindre betydelsefulla, medan de 

ämbetsmannamässiga kräver större frihet och eget ansvar.49

Ett sammanhållande gränsarbete innebär tvärtom, att förneka att det finns en gräns och istället 

se arbetsplatsen som en helhet. I ett sammanhållande gränsarbete präglar en mer jämställd 

vidsynthet, där de anställda ser varandra som jämlikar, med jämställd kompetens, kunskap 

och befogenheter. Yrkesutövarna gör samma uppgifter och skall därför erhålla samma lön. De 

flesta hoten förekommer med andra ord inte utifrån utan inom gruppen.50

Om professionsteorin jämförs med teorin gällande gränsarbete kan vi tydligt se att dessa två 

teorier går hand i hand. Enligt teorin om gränsarbete kan vi anta att samrådet i sig skapar en 

inre gräns mellan dess deltagare och dem inom samma profession med lägre befattning. 

                                               
48 Liljegren, A (2008) s. 29
49 Liljegren, A (2008) s. 55
50 Liljegren, A (2008) s. 55
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4.3 Gruppteorier

Professioner ingår även i gruppkonstruktioner av olika slag. Avsnittet nedan redogör kortfattat 

innebörden av begreppet grupp samt dess funktioner, så väl individuellt som ett 

samhällsfenomen. Teorin är av betydelse för denna studie på grund av att samrådet fungerar 

och agerar som en grupp och därmed förväntas ha en gemensam identitet.

Grupper fyller många olika funktioner för så väl individerna som för deras omgivning, 

gruppen kan verka för stabiliteten i samhället, identitetsskapande och för ett kollektivt 

tänkande där individen betraktas som en del av något större.51 Sociologer definierar begreppet 

grupp som en samling individer, som samverkar med varandra, accepterar de förväntningar 

och förpliktelser som åläggs dem, samt delar en gemensam identitet.52

I denna uppsatts ses gruppen i form av samrådet, där flera individer förväntas samarbeta i sina 

arbetsuppgifter.

4.4 Sammanfattning av centrala teoretiska utgångspunkter

De gränser som finns inom samrådet tillföljd av olika yrkesgrupper kan visa sig positivt i en 

sammanhållande känsla – eller negativt i en form av att särskilja kompetens och 

arbetsuppgifter åt. De medverkande inom samrådet är en samling individer som samverkar för 

ett gemensamt syfte, vilket uppnås genom ett kollektivt tänkande där individen är en del av 

något större. Samtliga kriterium är utmärkande för en grupp. Samtliga inblandade i 

utredningsprocessen torde besitta en profession vilket utmärks av; examensbevis utfärdat på 

högskola/universitet, legitimerad ensam rätt för att utföra vissa uppgifter, samt verkar för en 

viss stabilitet i samhället.

                                               
51 www.ibv.ilu.se
52 www.wikipedia.org

http://www.ibv.ilu.se
http://www.wikipedia.org
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Kapitel 5 - Empiri

Kapitlet nedan innehåller en presentation av medverkande informanter, där samtliga namn är 

fingerade. Kapitlet innehåller även en redovisning av resultatet.

5.1. Presentation av informanterna

Jan är utbildad socionom och har varit verksam inom kommunal socialtjänst sedan erhållen 

examen. Jan verkar idag inom organisationen BUP- barn och ungdomspsykiatrin, där han 

varit anställd i ett år. Jan jobbar på en akutavdelning och beskriver sina arbetsuppgifter som 

samordning, vilket innebär att han ansvarar för kontakten utåt till andra myndigheter som 

medverkar i det specifika barnets utredningsprocess.

Louisa är specialistutbildad psykiatrisjuksköterska och har arbetat inom barnomsorgen i 20 år. 

Idag är hon verksam inom BUP där hon varit anställd i fem år och har omvårdnads ansvar för 

de barn som remiteras hit. Hon är även anställd vid en skola som skolsköterska där hon 

arbetar en dag i veckan.

Karl är utbildad polis och har varit i sin nuvarande anställning i 30 år. Karl är specialiserad på 

utredningar gällande övergrepp och misshandel mot barn under 18 år.

Emma är utbildad inom socialomsorg med inriktning mot myndighetsutövning. I dag är hon 

verksam inom socialförvaltningen och ansvarar för samordningen mot andra myndigheter.

Anders har arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin i 15 år, han har även läst 

friståendekurser som inriktade sig mot familjeterapi och familjebehandling. I dag verkar 

Anders inom ett privatägt konsultföretag. Företaget jobbar mot socialtjänst, skolor och andra 

myndigheter med bland annat barnavårdsutredningar.

5.2 Presentation av resultat

Följande avsnitt utgår från informanternas uttalanden och är helt fri från egna antaganden, 

tolkningar och teorier. Avsnittet innehåller en beskrivning av processen enligt informanterna, 

villkor för samarbetet samt definitionen av upplevda problem och dilemman.
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5.2.1 Beskrivning av processen och upplevelse av processen

Utredningsprocessen ställer krav på de olika yrkesutövarna i de specifika myndigheterna, de 

inblandade parterna ska prioritera sin egen utredning utefter barnets specifika behov samt 

underlätta övriga myndigheters utredning i möjligaste mån. Inom vardera myndighet finns en 

handläggare eller samordnare vars yttersta ansvar består av att meddela de myndigheter som 

bör ta del av barnets tillstånd, samt medverka under utredningsprocessen. Vidare finns 

tillvägagångssättet för utredningsprocessen dokumenterad, men tillämpas sällan i praktiken. 

Anledningen är att utredningsprocessen som tillämpas vid misstanke om sexuella övergrepp 

mot barn anpassas efter det specifika barnet samt de omständigheter som utgör barnets behov 

och närmiljö. De parter som medverkar under utredningen tillsätts vid behov. Ofta kopplas 

socialen in, och om styrkande till brott förekommer så inleds även en polisär undersökning. 

Visar barnet symptom på psykiska skador som exempelvis sexuellt utagerande beteende, 

självdestruktivt beteende eller depression medverkar även barnpsykiatriska verksamheten, 

BUP i utredningsprocessen. Om omständigheterna kräver kopplas andra myndigheter in i 

form av barnläkare, kvinnojourer och Röda Korset. 

5.2.2 Villkor för samarbetet

Vilka villkor ställer samarbetet på de olika professionerna, vad förväntar sig de medverkande 

av varandra, vilka yttre faktorer påverkar samarbetet? Dessa villkor redogörs i detta avsnitt.

5.2.2.1 Möten mellan olika perspektiv

Det mest centrala villkoret för samarbetet mellan de olika professionerna är att möta 

varandras olika perspektiv. Den skilda kompetensen hos yrkesutövarna, tillsammans med de 

olika lagarna skapar olika perspektiv hos de inblandade myndigheterna. De olika perspektiven 

bidrar till att samtliga parter önskar tillämpa skilda tillvägagångssätt för att nå skilda mål, 

vilket i sin tur skapar diskussioner som kan försvåra samarbetet.

”Sen är det ju så att vi ser saker ur olika perspektiv och det är ju inte alltid så,

det kan bli diskussioner vi tycker så, varför gör de inte så, därför att det är så 

här, och vi har inte rätt alltså dom här diskussionerna som vi kan ibland hamna 

i.”

Emma, inriktad på myndighetsutövning

5.2.2.2 Att ha olika roller
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En avgörande faktor för hur samarbetet fungerar är vikten av att de inblandade yrkesutövarna 

håller sig till den egna professionen samt den yrkesroll som professionen medför. Vilket är av 

betydelse eftersom det är inom den egna professionen yrkesutövaren har sin specifika 

kunskap och kompetens.

”Jo det gäller ju att var och en ser till sin håller sin roll så att säga”

Karl, specialiserad polis

Citatet ovan samt uttalanden från fler av informanterna bekräftar vikten av att hålla sig inom 

sin yrkesbefogenhet. Det är inte en gemensam utredning som pågår utan en psykisk utredning 

för hur barnet skall behandlas, en polisiär utredning om huruvida ett brott har ägt rum samt en 

utredning av socialen som skall iaktta vilka stödinsatser barnet och dess familj behöver. Det är 

av yttersta vikt att ingen lägger sig i, försöker påverka den andres utredning eller försvårar 

den genom att till exempel samtala med barnet innan polisen. De regler som förekommer 

måste vara tydliga för samtliga medverkande för att möjliggöra ett effektivt och gynnsamt 

samarbete. Dock är det en hårfin linje som skiljer de olika myndigheterna åt, då barnets 

främsta intresse sätts i förstahand hos samtliga yrkesutövare, vilket i sin tur kräver ett effektivt 

samarbete samt utbyte av uppgifter.

5.2.2.3 Personliga kontakter

”Det finns inget självklart och självskrivet samarbete. En sak som man måste 

tänka på, förutom den lagstiftning som finns, det är att själv bygga upp ett 

kontaktnät. Så att du har personliga kontakter inom socialtjänsten som du kan

prata med. För det är en stor skillnad på sättet att arbeta inom landstinget och 

inom kommun”

Jan, samordnare inom BUP

Citatet ovan lägger vikt på att kontakterna till professionerna inom vardera myndighet, ställer 

höga krav på personlig lämplighet och ambitionsnivå. Då inget naturligt samarbete mellan 

myndigheterna finns etablerade, krävs av den ansvarige samordnaren att skapa egna kontakter 

för att underlätta och gynna samarbetet mellan myndigheterna. Följden av de olika privata 

kontaktnäten blir att samarbetet mellan myndigheterna variera beroende av vilken kommun 
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den drabbade tillhör. Att samarbetet varierar innebär att det kan flyta på bättre eller sämre 

beroende på vilka personer som ingår i det privata kontaktnätet. 

”En del socialtjänster är lite knöliga att jobba med”

Karl, specialiserad polis

Citatet ovan visar på svårigheter i samarbetet när personlig kontakt saknas. Informanten 

hävdar att det bästa är att ha en stadig kontakt inom vardera myndighet för att samarbetet skall 

flyta på utan onödiga avbrott. Saknas personliga kontakter, får samarbetet ske mellan okända 

representanter från vardera myndighet, vilket medför att samarbetet upplevs som mer 

komplicerat hos de inblandade. 

5.2.2.4 Lagstiftningar

Vidare utgår vardera profession från skilda lagstiftningar enligt svensk lag. Lagen fasställer 

vardera yrkesutövares ansvar och skyldighet, ingen av lagstiftningarna är mindre viktig och 

kan därför inte överträdas om än det skulle underlätta för den andres utredning.

”Där behöver det här samarbetet vässas, de måste förstå att vi arbetar på det 

här viset, att lagstiftningarna ser väldigt annorlunda ut”

Jan, samordnare inom BUP

Barnpsykiatriska verksamheten utgår från hälso- och sjukvårdslagen, polisen utgår från 

polislagen och socialen från socialtjänstelagen. De olika lagstiftningarna skapar i vissa fall 

förvirringar rörande den andres roll och skyldighet vilket i sin tur kan leda till missförstånd.

Ovan nämnda citat visar på missförstånd gällande de andra myndigheternas skyldighet och 

möjligheter. Socialen kan exempelvis hävda att ett utsatt barn skall vårdas hos BUP, då hon 

efter övergreppet visat tydliga tecken på självdestruktivt beteende. BUP utgår som tidigare 

nämnt från hälso- och sjukvårdslagen vilket stadgar att de inte har rätt att tvångsvårda någon

som inte faller inom lagen om tvångsvård, mot dennes vilja. BUP kan därmed inte vidta 

åtgärder för att hålla kvar den utsatta flickan om hon tackar nej till vård, detta även om 

socialen vill och kräver att flickan ska vara bosatt hos BUP. Detta är ett exempel på hur de 

olika lagarna i vissa fall bidrar till bristande förståelse gentemot den andra myndigheten. 
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Även polisen kan uppfatta samarbete, främst med socialen, som komplicerat till följd av de 

olika lagarna som vardera myndighet är skyldig att tillämpa i och med sin utredning. Enligt 

polislagen har polisen rätt att hämta in barnet utan vårdnadshavares vetskap för att förhindra 

att den senare skall ha möjlighet att påverka barnet i samband med den polisiära utredningen. 

Socialtjänsten däremot hävdar att det är föräldrarnas rättighet att veta vart deras barn befinner 

sig, vilket är ytterligare ett exempel på irritation som lagskillnader skapar.

5.2.2.5 Mängden samarbete

Vad gäller mängden av samarbete myndigheterna mellan variera det med allvarlighetsgraden 

inom det specifika fallet. En del är relativt ringa och kräver mindre samarbete medans andra 

är allvarligare, kräver akuta åtgärder, och därmed mer samarbete. Dock får den strikta 

yrkesrollen och egen intresset för den egna utredningen, behovet av samråd att förtvina. 

Samrådet hålls ofta en gång i början av samverkan, och därefter får de olika yrkesutövarna 

klara sig för egen maskin. Att samrådet bagatelliseras får till följd att uppföljning av 

utredningarna inte är aktuellt och något som informanterna önskar förbättra.

”Det är inte tillräckligt mycket samarbete. Jag tycker man ska ha något slags 

samrådsforum.”

Jan, samordnare inom BUP

5.2.2.6 Sammanfattning

Resultatet ovan visar att samarbetet mellan myndigheterna sätter parterna i en komplex 

situation där barnets främsta skall iakttas, utredningarna skall genomföras så snabbt som 

möjligt och med minsta möjliga skada samt att de olika yrkesutövarna utgår från sina

respektive yrkesspecifika perspektiv. Svårigheten med att utreda ett barns situation är som 

framkommer nedan:

5.2.3 Problem och dilemman för samarbetet

Avsnittet nedan redogör vilka problem och dilemman informanterna upplever förekomma i 

sitt samarbete gentemot de övriga professionerna från skilda myndigheter.
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5.2.3.1 Möten mellan olika perspektiv

De olika yrkeskompetenserna kan ha en negativ inverkan på samarbetet genom att skapa 

oklarheter i och med att myndigheternas utredningar, om man bortser från den polisiära, går 

in i varandra. Det finns ingen tydlig linje som skiljer dem åt.

”Vi går ju in med olika målbilder om man nu säger så… det är jätte svårt, det

går ju in i varandra. Det är ett jätte dilemma för allting går ju in i varandra och 

det här får vi diskutera jätte mycket hela tiden”

Emma, inriktad myndighetsutövare

Problemet med att myndigheternas skilda utredningar går in i varandra skapar även problem i 

klargörandet av respektive yrkesutövares roll och tillvägagångssätt i utredningsprocessen. För 

det mesta går det att diskutera fram en lösning som tillmötesgår samtliga partes önskemål. 

Trots detta kvarstår ett stort problem som utgörs av saknaden av förståelse för den andres roll.

”Ett jätte stort dilemma är att man inte ser varandras roll tillräckligt tydligt”

Jan, samordnare inom BUP

5.2.3.2 Brist på specialiserad arbetskraft

Ytterligare problem som är vanliga hos de enskilda myndigheterna i mindre kommuner är att 

det saknas utredare med specifik kompetens. Inom BUP och socialen saknas tillexempel 

någon som är insatt och specialiserad på sexuella övergrepp. Barnet klassas som illa behandlat 

och utreds av dem som är kompetenta inom barnavårdsutredningar i allmänhet. Anledningen 

till bristande kompetens i denna typ av utredningar är att det inom små kommuner inte finns 

tillräckligt många fall för att kommunen ska sätta värde på den typen av specialisering, vilket 

framkommer av citaten nedan:

”Det finns många utbildningar som vi eftersöker och som vi vill gå men det 

handlar ju alltid om pengar.”

Louisa, specialistsjuksköterska inom 

BUP

Tidigare fanns en anställd hos BUP som var specialiserad mot övergrepp mot barn, efter att 

hon avgick valde kommunen att inte betala en ny utbildning. Bristen på kompetens är 

tydligast i situationer mellan socialen och ungdomspsykiatrin i fall som kräver akuta åtgärder.
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”Vet du jag skulle önska att det fanns socialsekreterare ute i kommunerna som 

vore lite mer specialiserade mot ungdomspsykiatri, så att man hade en 

kontaktperson på varje socialförvaltning.”

Jan, samordnare inom BUP

Om vardera kommun hade en specialiserad socialsekreterare som citatet ovan antyder, skulle 

det i detta fall finnas cirka 15 kontaktpersoner för BUP att samtala med, till skillnad från de 

fåtal som finns idag.

5.2.3.3 Begränsad ekonomi

Förutom bristande kompetens gällande sexuella övergrepp mot barn, skapar ekonomin 

bekymmer för den egna utredningen så väl som för samarbetet. Om barnet efter den 

traumatiska upplevelsen mår dåligt och kräver någon form av behandling är det något som 

ekonomin påverkar. Den totala summan för behandling uppgår till cirka en miljon kronor om 

året, vilket är väldigt dyrt för en liten kommun.

”Kommunen säger att i och med att ett barn är inskrivet på BUP så är det 

psykiatri, då är det vårt ansvar. Vi säger att problemen, bekymren har startat 

av sociala skäl. Och det här psykiatriska illamåendet som händer nu och här 

är bara en kort glimt av det sociala sammanhanget. Och då om det skulle 

komma så långt att en person skulle behöva placeras på någon form av 

behandlingshem, så träter man ofta om vem som ska betala placeringen.”

Jan, samordnare inom BUP

Vem som ska betala vad och varför, skapar diskussioner och irritation mellan parterna, där 

ömsesidig mening råder att det ligger på den andres bord.

”Ekonomin är mer ansträngd idag och det gör att olika myndigheter drar 

öronen åt sig, så socialtjänsten säger ofta att det här är inte vårt bord.”

Jan, samordnare inom BUP

Vidare är samtliga informanter eniga om att tiden och resurserna aldrig räcker till. Det finns 

för många fall som är extra viktiga just nu och för lite tid till en grundlig utredning.
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”Vi har för lite tid och resurser, så det drar ju ut på tiden många gånger. 

För man gör alla akuta åtgärder men sen kan det bli liggande. För då kommer 

nästa akuta åtgärder som måste sättas in någon annanstans, det kan tyvärr bli 

liggande tyvärr så tar det för lång tid många gånger.”

Karl, specialiserad polis

Som svar på myndigheternas upplevelse av bristande tid och resurser har ett relativt nytt 

fenomen i form av ett privatägt konsultföretag börjat etablera sig i samhället. 

Konsultföretagets syfte är att arbeta mot en myndighet i deras utredningar gällande barn som 

far illa i någon form. Konsulterna går in som en extra tillgång i exempelvis socialtjänstens

utredning gällande ett specifikt barn som misstänks blivit utsatt för sexuella övergrepp. Vid 

sidan av socialen gör konsulterna en egen utredning med egna specifika metoder. Syftet är att 

konsulterna ska bekräfta eller förkasta myndighetens beslut vid bristande tid och resurser. 

Gällande övergrepp mot barn sitter även konsulten med i samrådet och får därmed ta del av 

övriga myndigheters uppgifter som inte skyddas av sekretesslagen. Som konsult uppträder 

ytterligare ett dilemma i utredningsprocessen. Eftersom konsulterna inte är en myndighet,

arbetar de mer flexibelt, många kan därmed uppleva att konsulten kommer utifrån, lägger sig i 

och talar om för de övriga hur de ska sköta sitt arbete.

”Det finns ju alltid de som tycker att för tusan det där kan vi ju göra själva,

varför ska vi ta nån annan utifrån bara för de tror de är så duktiga”

Anders, konsult i barn-utredningar

Problemet med att ta in hjälp utifrån kan som citatet ovan visar, innebära problem för både 

konsulten som möter irritation från övriga samråds medlemmar, men det kan även skapa 

problem hos övriga medlemmar som känner att deras utredning hotas.

5.2.3.4 Oklarhet i vad som skall utredas

”När det gäller barn så måste man alltid, man kan ju aldrig utreda ett barn 

enskilt, utan här måste det finns någon förälder eller någon form av 

vårdnadshavare med.”

Emma, inriktad på myndighetsutövning.
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Utveckling av citatet ovan innebär att det inte endast är en person som skall granskas, barnets 

bästa måste sättas i relation till föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare, barnets närmiljö 

likaså, samt andra omständigheter som kan ha en negativ inverkan på barnet.

5.2.3.5 Avslutningsvis

Informanterna betonar även andra vanligt förekommande problem i och med 

utredningsprocessen. På grund av att dessa problem påverkar den egna utredningen mer än 

samarbetet mellan myndigheterna, tänker jag endast sammanfatta dessa kortfattat enligt 

nedan.

Den polisiära utredningen möter ofta problem i att finna styrkande bevis. En detaljerad 

beskrivning från offret krävs samt något att styrka händelsen med. Om bevis saknas i form av 

exempelvis vittnen, läkarundersökning eller dylikt, blir slutsatsen ofta att ord står mot ord 

vilket i sin tur leder till att brottsutredningen läggs ner med argumentet, brott kan ej styrkas.

”70- 80% av ärendena läggs ner ”

Karl, specialiserad polis

Ett annat problem som samtliga informanter tar upp, är att bibehålla ett barnperspektiv genom 

utredningsprocessen. Svårigheter uppstår i form av att BUP och socialen ofta tvingas ta 

hänsyn till barnets vårdnadshavare, rättsystemet tvingas bortse från det specifika barnet och 

istället fokusera på huruvida bevisen finner den svarande skyldig eller icke skyldig. 

”jag önskar att man skulle ha mer barnperspektiv”

Jan, samordnare på BUP
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Kapitel 6 – Diskussion & slutsatser

Vid misstanke om sexuella övergrepp mot barn, görs utredningar där flera myndigheter 

samarbetar. Syftet med detta arbete är att beskriva och analysera samarbetet mellan 

myndigheterna i det så kallade samrådet, utifrån de olika yrkeskategoriernas skilda perspektiv.

 Hur beskrivs och upplevs utredningsprocessen utifrån respektive yrkesutövares 

perspektiv? 

 Vilka problem eller dilemman identifieras av yrkesutövarna i processen? 

I detta avsnitt kommer resultat och teori att kopplas samman. Avsnittet innehåller dessutom 

egna tankar och argument.

6.1 Samrådet som organisatorisk grupp

Samarbetet som äger rum mellan myndigheterna i samband med sexuella övergrepp mot barn, 

tar till stor del form av ett samråd. I samrådet medverkar samtliga myndigheter som rörs av 

det specifika fallet och därmed har betydelse för processen53. Trots att samrådet utgörs av 

samspelet mellan myndigheterna kan de medverkande inte definieras som en sammanhållande 

grupp. Medlemmarna delar nämligen ingen gemensam identitet och tillämpar olika metoder 

för att nå sitt mål. Inom samrådet görs tydliga skillnader mellan de olika professionerna, 

samtliga har olika tillvägagångssätt och mål med den egna specifika utredningen och därmed 

är det av yttersta vikt att var och en håller sig till sin roll samt accepterar de andra rollerna 

som förekommer inom samrådet. 

6.2 Samrådsmedlemmarna som professionsföreträdare

Samtliga informanter tillhör en profession, vilket innebär att de besitter en viss specifik 

kunskap som värderas som nyttig och värdefull av så väl klienterna som samhället. Vidare 

bygger informanternas kunskap på en vetenskap som lägger grunden för de respektive 

yrkeskategoriernas position på arbetsmarknaden.54

Tillsammans utgör de olika professionerna en gemensam kärna i utredningsprocessen 

gällande sexuella övergrepp mot barn. Genom att utreda det specifika barnet, skydda och 

                                               
53Länsgruppen mot familjevåld (1991)
54 Liljegren, A (2008)
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behandla barnet samt döma den skyldige för brottet, visar myndigheterna att sexualbrott mot 

barn inte är accepterat av samhället. Därmed ger yrkesutövarna inom samrådet ett individuellt 

problem en kollektivlösning, de ger med andra ord svar på ett av samhällets problem.

Anledningen till att vi accepterar de olika lösningarna, på gott och ont, som myndigheterna 

arbetar fram, grundar sig på att samhället har skänkt de respektive yrkesutövarna ett 

erkännande för deras professionella roll. Erkännande bygger på att utövarna inom vardera 

myndighet har ett examensbevis utfärdat från ett universitet eller en högskola, vidare 

förväntas de även ha en viss legitimitet för vissa arbetsuppgifter och slutligen använder de sig 

av uteslutning. Uteslutning definieras i form av att du måste tillhöra en viss kategori, ha en 

viss profession samt vara specialiserad mot barn för att medverka i utredningsprocessen.55

Uteslutning sker även inom samrådet gällande de olika professionerna de medverkande 

tillhör. Det görs nämligen tydliga skillnader på de medverkandes professioner, roller och 

ansvar, ingen får inkräkta eller lägga sig i den andres utredning. Dessa faktorer samt det 

faktum att utredningarna strävar åt olika håll, skapar en stark känsla för integritet samt en 

omöjlighet att förlika sig gentemot den andre. 

Informanterna i studien upplevde att samarbetet varierad med allvarlighetsgraden av det 

specifika fallet. För mesta del ansåg det att samarbetet fungerade bra men att det uppenbart 

fanns en etablerad svårighet i att se samt respektera varandras roller. Missförstånd föddes ur 

de olika lagstiftningarna som myndigheterna tvingas anpassa sin utredning till. Med de olika 

lagarna följer skyldigheter och rättigheter som en del är främmande för övriga myndigheter, 

vilket visade sig i form av irritation och besvikelse. Vidare skapade de olika lagarna samt de 

olika professionerna, att de inblandade granskade fallet ur olika perspektiv, vilket även det 

uppenbarade sig i diskussioner. Flera informanter upplevde dessutom att samarbetet mellan 

myndigheterna var för litet, ofta förekom endast ett samråd och uppföljning saknades helt. 

Ytterligare dilemman som förekommer i myndigheternas samarbete är att utredningarna går in 

i varandra, vilket får tillföljd att det kan uppstå oklarheter runt respektive parts roller. Vilket 

också kan vara av intresse för fortsatt forskning, närmare bestämt att fokusera på de olika 

rollerna, främst inom socialtjänsten som utreder helheten vid exempelvis missbruk. Vuxen 

                                               
55 Liljegren, A (2008)
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psykiatrin utreder den vuxne, BOF, barn och familj, utreder barnet och närmiljön, vilket kan 

utgöra svårigheter för vems område de befinner sig på. 

Informanternas upplevelse av samarbetet kan kopplas till professionsteorin samt teorin om 

gränsarbete56, då samtliga medverkande håller hårt på den egna professionen och den 

kompetens som följer. Med andra ord finns en inre gräns inom samrådet, de ser inte varandra 

som lika, eller varandras arbetsuppgifter som lika. De är där av olika syften med olika lön. 

Vidare är de av olika professioner som har rättigheter och skyldighet till sina egna specifika 

arbetsuppgifter som övriga medlemmar i samrådet inte har.

6.3 Samrådsmedlemmar som gränsarbetare

De yrkesutövare som medverkar i samrådet utför ett så kallat gränsarbete, de representerar 

med andra ord sin egen profession samtidigt som de förväntas samarbeta med andra 

professioner. Enligt teorin om gränsarbete kan denna form av arbete skapa en diskursiv 

spänning mellan de olika arbetssätten.57 Den diskursiva spänningen visar sig i form av en 

talad eller outtalad debatt som leder till spänningar mellan de medverkande. Spänningarna 

inom samrådet och samarbetet myndigheterna i mellan framträder, enligt resultatet, ofta i 

form av missförståelse för den andres ansvar och möjligheter, samt irritation tillföljd av den 

andres åtgärder. 

Av teorin om gränsarbete framgår också att gränsarbetet kan ta en särskiljande form men även 

en sammanhållande. Med utgångspunkt i empirin är det rimligt att anta att samverkan mellan 

de olika myndigheterna, gällande utredningsprocessen vid misstanke om sexuella övergrepp

mot barn, idag ligger någonstans mitt i mellan dessa två antaganden. Antagandet baseras 

rimligen på det faktum att samverkan skapar ett särskiljande gränsarbete genom att de 

medverkande månar om sin roll, samt förtydligar gränser runtom sina egna arbetsuppgifter 

samt det egna ansvaret. Genom ett förtydligande av ansvar, skiljer de olika arbetsuppgifterna 

hos vardera profession åt, vilket samtliga informanter fäster stor vikt vid. Trots dessa 

uppfyllda kriterier som tyder på att särskiljande gränsarbete råder en jämställd vidsynthet 

inom samarbetet, en önskan om barnets bästa samt en förmåga att dra nytta av den andres

kompetens.

                                               
56 Liljegren, A (2008)
57 Liljegren, A (2008)
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6.4 Personliga kontakter

Efter studien genomförts framgick att samarbetet mellan myndigheterna i praktiken inte 

tillämpades enligt angiven handlingsplan. Det fanns inget självskrivet samarbete vilket 

medförde att de ansvariga inom vardera myndighet skapade ett eget kontaktnät efter deras 

respektive förutsättningar. Hur samarbetet fungerade inom det personliga kontaktnätet är 

beroende av de inblandade parternas personliga ambitionsnivå och lämplighet. Följden av de 

egna kontakterna innebär att samarbetet skiljer sig från kommun till kommun, vilket i sin tur 

påverkar undersökningen. Vid fördjupad forskning torde det vara av intresse att undersöka en 

större kommun likt Stockholm. I en större kommun är det tänkbart att personer byts ut, vilket 

kan komma att komplicera det personliga kontaktnätet.

6.5 Ekonomins inverkan på utredningsprocessen

Utredningar som syftar till barn framgår av informanterna vara särskilt komplicerade. 

Tillskillnad från andra utredningar kräver en barnutredning att man utreder så väl barnet och 

föräldrarnas lämplighet som barnets närmiljö. Ett annat förekommande dillemma är att det 

saknas specialisering gällande sexualbrott mot barn inom de mindre kommunerna. 

Anledningen grundar sig i ekonomin, det skulle inte vara lönsamt för en liten kommun att 

bekosta en specialisering när det finns få förekommande fall gällande just sexualbrott mot 

barn. Med tanke på den ekonomiska lågkonjunktur som råder i dagsläget ser det inte ut att 

ändras på den fronten inom en snar framtid.

Förutom bristande kompetens gällande utredning vid misstanke om sexuella övergrepp mot 

barn, skapar ekonomin ytterligare två dilemman som försvårar utredningsprocessen, nämligen 

brist på resurser och irritation över vem som bär ansvaret att betala det specifika barnets 

behandling. Vad gäller det första räcker inte tiden till att genomföra en utredning på önskat 

sätt.  Gällande det andra träter kommunen och landstinget om vem som skall betala för 

barnets behandling.

6.6 Hjälp utifrån 

Tillföljd av bristen gällande tid och resurser har ett relativt nytt fenomen tillkommit, nämligen 

konsultföretag. Konsulterna anställs av en myndighet, och ansvarar för att komplettera deras 

utredning gällande barn. Konsulterna medverkar även dem i samrådet, där de upplever en 

annan form av dillemma. I viss mån skapas en irritation över att utomstående träder in och 

sköter utredningsprocessen. Då denna typ av konsult är relativt nytt på arbetsmarknaden, 
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torde det intressant att i framtiden se hur de lyckas etablera sig gentemot myndigheterna, då 

det idag fortfarande tycks vara en relativt okänd organisation.

6.7 Avslutande diskussion

Resultatet visar sammanfattningsvis att de främsta problemen för samarbetet är det rådande 

ekonomiska läget samt att se varandras roller. Resultatet verkar rimligt med tanke på att 

samtliga informanter uttryckt sig enligt ovan. Med tanke på den rådande lågkonjunkturen och 

bristen på specialiserad arbetskraft verkar utvecklingen för närvarande stå stilla. Att vi för 

närvarande befinner oss i en ekonomiskkris är inte så lätt för dessa specifika myndigheter att 

råda över. Men det borde ligga i samtligas intresse att förbättra samarbetet, vilket förslagsvis 

kan möjliggöras genom en förståelse för hur vardera myndighet arbetar, vilka lagar som gäller 

samt specialisera åtminstone en anställd inom vardera myndighet. Myndigheterna kan lära sig 

av det privatägda konsult företaget. Inom företaget arbetar människor med olika kompetens 

med ett gemensamt mål, de drar nytta av varandras olikheter vilket skapar mindre risk för 

irritation och missförstånd. Myndigheterna måste få ett mer öppet samarbete, hålla hårt på 

samrådet och uppföljningen samt dra nytta av varandras olika kompetens. Det första steget 

skulle kunna vara att inse deras gemensamma mål, vilket trots allt är barnets bästa.

För vidare studier skulle det vara intressant att fokusera på de olika rollerna, hur dessa går in i 

varandra samt hur rollerna tas tillvara på bästa sätt. Vidare kan det även vara av intresse för 

fortsatt forskning att se närmare på de personliga kontaktnäten, vilket förslagsvis kan göras i 

en större kommun där det är mer tänkbart att personer i utredningsprocessen bys ut. 

Avslutningsvis torde det även finnas ett visst intresse att studera konsultföretaget på djupet. 

Då konsulter av detta slag är relativt nytt, torde det vara intressant att se hur de slår sig fram 

på arbetsmarknaden samt hur deras tillvägagångssätt skiljer sig från myndigheternas.
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Bilaga

Intervjuguide

Bakgrund:

Vad har du för utbildning

- Var har du jobbat tidigare?

- Hur länge har du varit inom det yrket du är idag?

- Vad ingår i dina arbetsuppgifter?

Utredningen:

- Hur upplever du att utredningsprocessen går till, är du väl insatt?

- Fick du internutbildning, hur såg den ut, på vilket sätt har den hjälpt dig?

- Hur nära anser du att ni samarbetar med de andra myndigheterna?

- Hur upplever du att samarbetet fungerar mellan myndigheterna, i och med olika 

kompetens och utgångspunkt?

- Anser du att samarbetet är för mycket eller för litet, exemplifiera? 

- Hur ser du på samarbetet, vem bidrar med vad, saknas något, försvårar någon/ något 

samarbetet?

- Vilka dilemman eller problem anser du förekomma i utredningsprocessen?

- Är det något du skulle vilja förbättra, varför?

- Anser du att det finns tillräckligt med tid och resurser för att alltid genomföra en 

grundlig utredning, om inte, varför och hur anser du att det skulle kunna lösas?

- Anser du att ni har ett barnsperspektiv i er utredning?

Samråd/ Uppföljning:

- Hur upplever du att samrådet går till?

- Anser du att samrådet fungerar som du önskar?

- Vilka problem anser du förekommer i och med samrådet?

- Hur anser du att de kan lösas på ett konstruktivt sätt?

- Har gruppen fått en gruppdynamiskutbildning?

- Hur ser du på gruppsammansättningen?

- Hur mycket anser du att er egen utredning prioriteras i förhållande till de övriga?

- Anser du att beslutet gällande er egen utredning är beroende av övriga myndigheters 

beslut?
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