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Teman 

 1) Några observationer från forskning i ämnet 

 

 2) Bedömningens 10 fallgropar 

 

 3) Bedömning av hur brådskande ett ärende är som är 

föremål för barnskyddsanmälan – allvarlig 

illabehandling   

 

 4) Bedömning som görs vid hembesök  
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Forskningsdata  

 Typiskt för akut barnskyddsarbete (och även socialjourens 

arbete) är bl.a. (Clifford & Williams 2002):  

 Snabba bedömningar 

 Begränsad/knapphändig information 

 Obetydligt stöd i arbetet, men betydande effekter för klienten 

 Vanligen bara en kontakt med klienten, ingen egentlig 

klientrelationsprocess 

 Barnskyddsscenarier går inte att skapa utgående från en 

bedömning 

 Centrala utmaningar leder på grund av felaktig och 

otillräckligt information till bristfälliga och förhastade beslut 
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Inhemska observationer 

 Vornanen (2007, 35) : Viktigt att utveckla bedömningen 

som görs i barnskyddssituationer på jourtid 

 -> Finns inte mycket forskning att tillgå 

 Kollanus (2013, 73): med hjälp av en riskbedömningsmetod 

kunde man utveckla en gemensam linje för bedömning av 

brådskande placering.   

 SHM:s rapport Fungerande barnskydd (2013, 69): 

utredningsgruppen lägger med sina åtgärdsrekommendationer 

fram strukturerade, dokumenterade och forskningsbaserade 

bedömningsmetoder samt gemensamma verksamhetsmodeller 

för de centrala bedömningsskedena i barnskyddsprocessen.  
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Enkät till Uleåborg stads 

barnskyddsarbetare 
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 Vad skulle hjälpa bedömningen av hur brådskande ett 
ärende är? 

 Enhetliga, strukturerade kriterier och någon slags 
brådskandeordning med det som ska betonas (t.ex. barnets 
ålder, upprepade anmälningar) 

 En del efterfrågade en checklista på vad man ska kunna 
fråga/en lista på vad man åtminstone borde utreda 

 Tydliga riktlinjer och gemensamma överenskommelser om 
tillvägagångssätt 

 Utveckling av hörandet av barnet, lista på bra frågor.  

 Uppdaterade handlingar  

 Arbete med en kollega, möjlighet till konsultation 

 Låg tröskel för hembesök 



The action for child protection safe 

model (Chahine et al. 2013)  

 Man ska i synnerhet bedöma farliga omständigheter, 

barnets sårbara situation och vårdnadshavarens 

förmåga att skydda barnet 

 

 Viktigt med omedelbar bedömning av om barnet är 

säkert eller inte 

 

 ” Is the child unsafe right now and does something 

have to be done before the caseworker leaves the 

home?”  
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Bedömningens 10 fallgropar 

 (Broadhurst et al. 2010: Ten pitfalls and how to avoid them: What research tells us).  

 1) Bedömningen bygger på otillräcklig information  

 
 ”Early evidence bias” 

 -> man stöder sig på den första hypotesen istället för att skaffa 
information som stöder eller kullkastar bedömningen  

 

 En felaktig klassificering av barnskyddet kan leda till att 
barnet inte får skydd eller att man överdriver, m.a.o. ingriper 
för starkt 

 

 Kritiskt ifrågasättande av egna slutsatser 

 

 Känsliga känselspröt för mindre uppenbara tecken på 
illabehandling 
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Bedömningens 10 fallgropar 
 

 Är jag öppen för ny information? 

 

 Är jag fortfarande nyfiken och vetgirig, alltså intresserad av vad jag ser 
och bedömer? 

 

 Hur säker är jag på att min bedömning bygger på tillräcklig 
information? 

 

 Har jag tid för kritisk reflektion? 

 

 Borde jag ändra min uppfattning om det aktuella fallet? 

 

 Vad säger informationen om barnets situation? 
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Bedömningens 10 fallgropar  
 2) Förstahandsinformationen inte har registrerats tillräckligt 

noggrant, faktauppgifter har inte kollats upp 

 

 Situationer där information ska utbytas är kritiska, via telefon, 
ansikte mot ansikte o.s.v.  

 

 Alla parter ska säkerställa att man säkert har förstått 
informationen rätt 

 

 Viktigt att skilja på observationer, åsikter och fakta 

 

 Omedelbar korrigering av felaktig information 

-> t.ex. felaktig information i klientberättelsen  
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Bedömningens 10 fallgropar  
 Har jag samlat ihop tillräckligt med information för en 

bedömning? 

 

 Har jag korrigerat en ofullständig och/eller bristfällig 
uppgift?  

 

 Har jag kontrollerat informationens exakthet och 
riktighet? 

 

 Står informationen i strid med den bedömning jag har 
gjort?  
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Bedömningens 10 fallgropar 
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 3) Man fokuserar enbart på det aktuella bekymret 

när man gör bedömningar. Case-historien och 

mindre synliga bekymmer som nämns i förbigående 

uppmärksammas inte 

 Väldigt viktigt att skapa en helhetsbild av barnets liv 

 

 T.ex. case-kronologi, sammandrag av barnets situation 

  

 "Vi börjar från början"-syndromet är väldigt vanligt inom 

barnskyddsarbetet  

 



Bedömningens 10 fallgropar 
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 Vad är det som oroar mest i fallet, och om det avlägsnas, 

finns det ändå kvar bekymmer? 

 

 Har jag gått igenom case-historien noggrant eller 

försöker jag att inte bry mig om den/förneka den?  

 



Bedömningens 10 fallgropar 

 4) Information från familjen, vänner och grannar 

ges mindre vikt än information från myndigheterna  

 

 Forskning visar att information från familj, vänner, grannar 

och anonyma borde tas i större beaktande än nu när man 

gör en barnskyddsbedömning av barnets situation. 

 

 

 

13 Marja Salonen  



Bedömningens 10 fallgropar  
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 Hur bedömer jag hur berusad föräldern är? Kan jag 

utgående från ett telefonsamtal bedöma hur berusad 

personen är, och i synnerhet personens förmåga att ta 

hand om sitt barn?  

 

 Reagerar jag på olika sätt på anmälningar från olika 

källor? 

 

 Hur kontrollerar jag anmälningarna? 



Bedömningens 10 fallgropar  
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 5) Socialarbetarna fäster för lite uppmärksamhet 

vid vad barnen säger, hur de beter sig och hur de 

ser ut 

 

 Den socialarbetare som ansvarar för barnets 

angelägenheter ska ha en helhetsbild av barnets familjeliv 

 

 Tillräckligt med tid att se, prata med och observera barnet 

 

 

 



Bedömningens 10 fallgropar  
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 Om det är fråga om till exempel ett dövt eller utvecklingsstört barn, 
hur jobbar jag med barnet?  

 

 Har jag fått kontakt med/träffat alla barnen i familjen?  

 

 Om jag inte har haft möjlighet att se barnet (om det finns ett bra skäl 
till det), har jag ordnat mitt arbete så att jag kan träffa barnet så snart 
som möjligt? 

 

 Vad vet jag om barnet? Vet jag vad han tycker om och inte? 

 

 Hur rör sig barnet? Kryper han, går han? 

 

 Hurdan är föräldrarnas samarbetsförmåga? Hur förhåller sig 
föräldrarna till de bekymmer socialarbetaren tar upp?  

 

 

 



Bedömningens 10 fallgropar 
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 6) Det förekommer brister i föräldrarnas (eller andra 
vårdnadshavares/vårdares) förpliktelse till riskbedömningen 

 Hembesökens betydelse -> observation av familjedynamiken, 
observation av förhållandet mellan barnet och föräldern är särskilt 
viktigt 

 Oanmälda hembesök  

 

 Föräldrarnas samarbetsförmåga är ingen garanti för att barnet inte 
behandlas illa 

 

 Öppen och direkt kommunikation från början av klientrelationen 

 

 Förälderns kön kan leda till felaktiga bedömningar 

 



Bedömningens 10 fallgropar 
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 Vad är min relation till föräldrarna/föräldern och hur påverkar 

det bedömningarna jag gör? 

 

 Kan jag vilseledas eller skrämmas?  

 

 Vet jag vilka som bor/vistas i bostaden och har jag funderat på 

deras relation till barnet och på eventuella risker för barnet? 

 

 Vet jag vilka vuxna som är viktiga för barnet?  

 

 Har jag förstått de verkliga riskerna för barnets välbefinnande 

och förstått deras betydelse?  

 



Bedömningens 10 fallgropar 

Marja Salonen  19 

 7) I bedömningen fokuserar man på barnets ålder, 

därför lämnas äldre barn kvar i farliga situationer 

och omständigheter.  

 

 Småbarns sårbarhet märks lättare, äldre barns 

skyddsbehov glöms bort 

 

 Särskild uppmärksamhet borde fästas på "äldre barn 

som är svårhjälpta" 

 

 



Bedömningens 10 fallgropar 
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 Bedömer jag barnets resurser för optimistiskt? 

 

 Har jag noggrant utrett en ung människas 

barnskyddshistoria? T.ex. självmordsförsök, 

rusmedelsanvändning o.s.v.  

 

 Hur förhåller jag mig till barn i olika åldrar?  

 



Bedömningens 10 fallgropar 
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8) Socialarbetarnas stöd är otillräckligt i 

klientsituationer där man möter aggressiva, 

undflyende, ambivalenta och osammarbetsvilliga 

föräldrar 

 

 I undersökningarna observerade man att socialarbetarna 

är ovilliga att erkänna för kollegor och chefer att de 

känner sig rädda 

 

 Stöd från chefen och ledningen är särskilt viktigt i svåra 

klientsituationer 

 

 



Bedömningens 10 fallgropar 
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 Känner jag mig säker under hembesök? 

 

 Om jag känner mig otrygg under hembesök, fundera på 

vad det är som orsakar den känslan. 

 

 Hur klarar sig barnen i familjer där aggressivt beteende 

förekommer?  

 

 

 



Bedömningens 10 fallgropar 
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 9) Under bedömningsprocessen säkerställer man 
inte att alla förstår den information som delas ut 
Man antar att alla har förstått informationen på 
samma sätt 

 

 Avbrott i informationsgången, försvunna meddelanden, 
inexakt inskriven information 

 

 Misstro, brist på respekt mellan olika yrkesgrupper 

 

 Förtrolighet har en nyckelroll 



Bedömningens 10 fallgropar 
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 Är jag öppen och nyfiken på ny information? 

 

 Är jag medveten om min egen yrkesroll? 

 

 Hur kan jag säkerställa att informationen jag ger 

förstås rätt?  

 

 Känner jag till lagstiftningen om samarbete mellan 

myndigheter och sekretess?  

 



Bedömningens 10 fallgropar 

Marja Salonen  25 

 10) Myndigheternas ansvar är otydligt. Klienter 
kan slussas till tjänster utan uppföljning. 
Utmaningar med yrkesövergripande arbete. 

 Yrkesövergripande samarbete som inte fungerar har 
lyfts fram som ett av de största problemen i 
barnskyddsarbetet 

 

 Vuxentjänsterna informerar inte barnskyddet tillräcklig 

 

 Basservicen har en betydande roll i identifieringen av 
riskfamiljer, barnen glider genom nätet  

 

 



Bedömningens 10 fallgropar 
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 Vet jag vilka andra myndigheter som arbetar med 

familjen och barnet? 

 

 Har jag beaktat andra myndigheters oro angående 

barnets situation? 

 



Bedömningselement  

Informationen i 

barnskyddsanmäla

n 

Bedömning av 

barnets situation i 

akut 

barnskyddsarbete 

Information från 

klienten 
Klienthistoria 

Observationer 

under hembesök 

Forskning, 

erfarenheter och 

teori 

Information från 

annan myndighet, 

information från 

anhöriga 
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Barnskyddsanmälan och bedömning av 

hur brådskande ett ärende är  

 Vid varje barnskyddsanmälan/begäran om kontakt för 
bedömning av behovet av socialvård har 
socialarbetaren en skyldighet att bedöma hur 
brådskande barnskyddsbekymret är 

 Socialarbetare borde ha en gemensam syn på vad som 
avses med ett brådskande barnskyddsärende  

 Med brådskande barnskyddsärenden avses situationer 
där barnets skyddsbehov är akut, man kan alltså inte 
vänta till nästa dag 

 I brådskande situationer ska i regel barnets situation 
utredas vid ett hembesök eller genom att träffa barnet 
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Bedömning av hur brådskande ett ärende 

är  

Marja Salonen  29 

 Safety vs. Risk (Risk assessment model for child protection in Ontario 2000)  

 

 Bedömning av säkerhet vs. risker 

 

 I säkerhetsbedömningen bedöms faktorer som direkt 
äventyrar barnets utveckling och säkerhet medan 
riskbedömningen riktar in sig på framtida risker och 
bedömning av illabehandling 

 

 ” The analysis of immediate safety helps evaluate the 
likehood that a child may be in present danger” 

 



Säkerhetsbedömning  
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 I säkerhetsbedömningen skiljer man mellan:  

 

 1) Faktorer som äventyrar barnets tillväxt, utveckling 

och säkerhet 

 2) Skyddande faktorer 

 3) Säkerhetsåtgärder 

 

 => Är barnet i omedelbar fara?  

 



Situationer med allvarlig illabehandling som i regel 

förutsätter hembesök/att man träffar barnet   

  Allvarlig fysisk illabehandling (t.ex. följande situationer:)  
 Icke-olycksrelaterad skada 

 Grymma fysiska straff 

 Sexuellt utnyttjande av barn  

 

Allvarlig psykisk illabehandling (t.ex. följande situationer:)  

• Familjevåldssituationer där barnet är åskådare, s.k. sköld, går 
emellan eller utsätts själv 

• -> Man ska alltid ingripa i familjevåld! 

• Föräldern beter sig underligt och grymt mot barnet 

• Vårdnadshavaren har ett allvarligt psykiskt problem  

• Vårdnadshavaren har ett allvarligt missbruksproblem 

• Medför föräldrarnas livsstil risker, såsom att barnet rör sig 
bland missbrukare, kriminalitet el.dyl.? 
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Situationer med allvarlig illabehandling som i regel 

förutsätter hembesök/att man träffar barnet  
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 Allvarlig försummelse av grundläggande behov 
(t.ex. följande situationer:) 

 Barnet är undernärt 

 

 Allvarliga brister i boendeförhållandena, såsom att 
uppvärmning saknas, djuravföring, föremål eller medicin 
som är farliga för barn och berusningsmedel är inom 
räckhåll för barnet 

 

 Allvarlig försummelse av barnets hälsovård 

 

 Barnet är utsatt  

 

 



Situationer med allvarlig illabehandling som i regel 

förutsätter hembesök/att man träffar barnet 
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 Barnets/den ungas beteende orsakar omedelbar 
fara (t.ex. följande situationer:) 

 Akut självdestruktivt beteende hos barn/ungdom 

 

 Allvarlig berusning hos barn/ungdom 

 

 Barnet/ungdomen är allvarligt aggressiv mot andra 

 

 OBS! Listan över ovan nämnda situationer är inte 
uttömmande! En placering kan komma på fråga även i 
andra situationer än de som nämns ovan. 

 

 

 

 

 

 

 



Anmärkningar om prioritering  

Marja Salonen  34 

 Barnets sårbara ställning (bl.a. ålder, utvecklingsgrad) 

 Barnets förmåga att skydda sig själv  

 Barnets förmåga att förstå betydelsen av illabehandling 

 Tidigare historia av fysisk illabehandling, upprepade 

barnskyddsanmälningar om samma sak, t.ex. familjevåld 

 -> Kom ihåg att även utreda syskonens situation 

 Barnets rädsla för föräldern. Barnet vågar till exempel 

inte gå hem från skolan 

 Utredning av personer som bor OCH/ELLER vistas i 

hushållet 

 

 



Bedömning av hur brådskande ett ärende 

är  
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 NÄR DU GÖR EN BEDÖMNING AV HUR 

BRÅDSKANDE ETT ÄRENDE ÄR UTGÅENDE 

FRÅN EN BARNSKYDDSANMÄLAN SKA DU 

FUNDERA PÅ FÖLJANDE FRÅGOR: 

 

 ÄR BARNET TRYGGT HEMMA? 

 

  VILKA ÄR DE DIREKTA SÄKERHETSHOTEN? 

 



Tröskeln för hembesök och bedömning 

som görs under hembesök  

  Kääriäinen (2007,123): "i socialjour- och krisarbetet 
betonas hembesökens betydelse, eftersom de är nästan 
de enda tillfällena då socialarbetarna möter klienterna 
och kan bedöma situationen" 

 

 Illabehandling av barn är en privat sak: det sker i kök, 
vardagsrum, bakom stängda dörrar, stängda och 
fördragna fönster 

 -> Misstanke om allvarlig illabehandling kräver i 
allmänhet alltid ett hembesök 

 Tröskeln för hembesök borde inte få vara för hög 

 Behovet av hembesök bedöms från fall till fall 
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Bedömning som görs under hembesök  
 Spädbarn och småbarn 

 Grundläggande omsorg 
 Verkar barnet omskött? Hur ser babyns hud ut?  

 Atypiska blåmärken ska alltid utredas 

 Bl.a. Hur reagerar föräldrarna på babyns behov och hur 
hanterar de barnet? Reagerar föräldrarna på babyns gråt?  

 Barnets utvecklingsnivå 

 - motsvarar barnets utveckling dess ålder? Hur reagerar barnet 
på främmande vuxna? 

-> Kontrollera hur alla barnen i familjen har det, även om de 
ligger och sover 

-> Tala med varje barn enligt barnets ålder, om möjligt. Berätta 
för barnet varför du är på hembesök 

-> Om föräldrarna försöker kontrollera samtalet mellan 
socialarbetaren och barnet, dokumentera saken. 
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Bedömning som görs under hembesök 

 Atmosfären i hemmet/samspelet i familjen  

 Hurdant är samspelet mellan föräldrarna? 

 Hurdant är samspelet mellan barnen och föräldrarna?  

 Vem tyr sig barnen till?  

 Är atmosfären hotfull? Förekommer hot om våld?  

 Hur beter sig barnen under hembesöket? 

 Vad berättar barnen och föräldrarna om situationen? 

 Är barnen rädda? 

 Hur reagerar barnen när en vuxen höjer rösten eller på en 

vuxens plötsliga rörelser?  
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Bedömning som görs under hembesök  
 Hemförhållandena 

 Finns det djuravföring i bostaden? Är familjens husdjur omskötta? 

 Luktar bostaden av skämd mat, kattpiss eller dylikt? 

 Är det säkert för barnen att vara och leka på golvet? Finns det 
exempelvis vassa föremål/verktyg på golvet som barnet kunde skada 
sig på? 

 Finns det tomma flaskor, mediciner 

  
eller verktyg för droganvändning i bostaden? Är t.ex. mediciner 
inom räckhåll för barnen? 

 Har barnet en säng som motsvarar dess ålder eller sover barnet på 
golvet eller på soffan? 

 Får man komma in i alla rum? 

 Har barnet ett eget utrymme? Har barnet leksaker och saker som 
motsvarar dess ålder? 

 Motsvarar familjens dygnsrytm barnets ålder? 
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Bedömning som görs under hembesök  

Marja Salonen  40 

 Föräldrarnas/en ung persons psykiska och fysiska mående 
samt eventuell berusning 
 Bedöm förälderns berusning utgående från yttre tecken på 

berusning och väg berusningen mot barnets ålder. Ju mindre 
barn, desto lägre är den tröskel man kan godta för berusning. 
Alkoholtesta om möjligt. Kom ihåg att ingen är skyldig att 
blåsa i alkometer. 

 Bedöm eventuellt missbruk av droger/mediciner om barnets 
förälder/vårdare är omtöcknad eller förvirrad, men inte luktar 
alkohol 

 Bedöm förälderns/den ungas psykiska tillstånd: en allvarlig 
psykisk sjukdom kan framträda bl.a. som hallucinationer, 
förvirring, aggressivitet, självdestruktivitet 

 -> konsultera mentalvården 



Annat att observera 
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 Kartlägg det närmaste nätverket och det befintliga 

myndighetsnätverket. 

 Observera familjemedlemmarnas språkkunskaper. 

Kom ihåg att det finns en risk för missförstånd när 

man använder något annat än personens modersmål. 

 Utred vem som bor/vistas i bostaden. 

 Diskutera med varje barn enligt barnets ålder.  

 Vänd blicken mot barnet. Försök observera barnet och 

tala med det så mycket som möjligt under ett 

hembesök.  
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