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Abstract 

 

Author: Filip Nilsson 

Title: The construction of risk assessments – A study of family social workers descriptions of 

the construction of risk assessments 

Supervisor: Erika Lundby  

Assessor: Kristina Gustafsson 

 

This studies aim was to understand and analyze how social workers in family law constructs 

risk assessments. Furthermore the study aimed to describe social workers in family laws 

perspective on the construction of risk assessment. To achieve the goals of this study 

qualitative interviews was used. In total six social workers was interviewed which all worked 

with family law in social services. To understand how the social workers constructed the risk 

assessments a theory from social constructivism was used, namely the institutional theory by 

Berger and Luckmann. The results show that the procedure of how the risk assessment was 

similarly executed, the social workers gathered information and then they weighted the 

information. Though there was a difference in how they gathered the information and how 

they weighted the information. The main discovery of this study is however that according to 

the informants the construction of a risk assessment is influenced by seven factors, and these 

factors could be located on three levels from individual to workplace and to the law and 

Socialstyrelse. Depending on which level the factor was located it made a difference on how 

the factor was incorporated to the construction of the risk assessment. 
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1. Inledning 
I Sverige växer ungefär en fjärdedel av alla barn upp utan att deras föräldrar är sammanboende. 

Den vanligaste orsaken är att föräldrarna separerar och under år 2010 var det cirka 49500 barn 

vars föräldrar separerade (Röbäck 2012). Vanligen löser föräldrar eventuella konflikter angående 

vårdnad, boende och umgänge för barnen själva. En del kommer till familjerätten för att få hjälp 

att komma överens avseende hur vårdnad, boende och umgänge skall fungera. I de fall 

föräldrarna inte kommer överens kan de vända sig till domstolen för att avgöra frågan (Ibid.). I 

de fallen då föräldrarna vänder sig till domstolen kan domstolen begära en utredning från 

socialnämnden (familjerätten) som underlag för domstolens beslut. År 2014 var ca 6900 barn 

aktuella i utredningar gällande vårdnad boende och umgänge (Socialstyrelsen 2015). Familjer 

som genomgår långvariga och upprepade familjerättsliga tvister är ofta också socialt och 

ekonomiskt utsatta där det finns en högre risk för barnen, bland annat utifrån att uppleva våld i 

hemmet (Röbäck 2012, Eriksson & Näsman 2009).  För att säkerställa att barn inte riskerar att 

fara illa är socialnämnden skyldiga att göra en riskbedömning i utredningar som gäller vårdnad, 

boende och umgänge (socialstyrelsen 2012; SOSFS 2012:4).  

 

1.1 Problemformulering 
År 2006 förstärktes skyldigheten att genomföra en riskbedömning i föräldrabalken (SFS 

1949:381) och enligt föräldrabalken skall alla beslut rörande vårdnad, boende och umgänge, ta 

hänsyn till barnets bästa. Särskild vikt skall läggas vid att barnet eller annan i familjen inte 

utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. 

Särskild hänsyn skall tas för barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, 

samt skall hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (Föräldrabalk 

1949:381). Det innebär att i utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge ska 

socialnämnden göra en riskbedömning utifrån ovanstående. 

 

Staten och kommunerna har gjort en överenskommelse om att socialtjänsterna ska använda sig 

av evidensbaserad kunskap i sina bedömningar för att erbjuda insatser som ger önskad effekt 

(Denvall & Johansson 2012). Det innebär att familjerättssocionomernas riskbedömningar skall 

baseras på evidensbaserade metoder. Dessutom bör metoden vara specifikt framtagen för 

riskbedömningar då en metod för behovsbedömningar inte är användbar för riskbedömningar 

(Devine 2015).  Socialstyrelsen genomförde en enkätundersökning om hur handläggare inom 

socialtjänsten genomförde riskbedömningarna. I undersökningen framkom att det finns en 

avsaknad av beprövade standardiserade metoder för riskbedömningar och att väldigt få 

handläggare använder sig av sådana, däremot finns det en efterfrågan av standardiserade metoder. 
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Vidare upplever många handläggare svårigheter att bedöma olika källors trovärdighet samt att 

utifrån dessa göra en konsekvensanalys, eller så kallad riskprognos (Socialstyrelsen 2007 a). 

 

Vidare beskriver Socialstyrelsen att bedömningar inom utredningar kan utföras på olika sätt. Ett 

sätt är en klinisk bedömning som kortfattat bygger på handläggarens egna erfarenheter om 

kunskaper om de individspecifika omständigheterna för klienten (Socialstyrelsen 2007 b). 

Socialstyrelsen menar däremot att om bedömningen är klinisk så innebär det en sämre 

prognosförmåga än om en riskbedömning baseras på vetenskapligt utvecklade 

bedömningsinstrument (Ibid. ). 

 

Om familjerättssocionomer utför riskbedömningar olika, kan det innebära att bedömningarna till 

största del beror på vilken familjerättssocionom som gör bedömningen. Med andra ord så kan ett 

icke metod användande leda till att bedömningarna är främst subjektiva vilket också kan 

innebära att riskbedömningarna blir mindre rättssäkra. Eftersom barn i familjerättsliga tvister är 

en riskgrupp (jmf Röbäck 2012, Eriksson & Näsman 2009) och riskbedömningen är ett sätt att 

identifiera riskerna, är det intressant att undersöka hur familjerättssocionomer konstruerar 

riskbedömningar, samt vad de beskriver som påverkande faktorer av riskbedömningarnas 

konstruktion.  

 

Denna studie ämnar ta reda på hur familjerättssocionomer beskriver konstruktionen av 

riskbedömningar och belysa hur deras perspektiv på konstruktionen av riskbedömningar. Vidare 

ämnar studien undersöka hur familjerättssocionomer förhåller sig till riskbedömningar utifrån 

metodanvändning och hur de strukturerar riskbedömningen utifrån informationshantering? 
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1.2 Syfte 
Studiens syfte är att förstå och analysera hur familjerättssocionomer konstruerar 

riskbedömningar i utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge. Vidare syftar studien till 

att belysa familjerättssocionomernas egna perspektiv på konstruktionen av riskbedömningar i 

utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge. 

 

1.3 Frågeställningar 
 

1. Vilka faktorer beskriver familjerättssocionomer påverkar riskbedömningen? 

 

2. Hur förhåller sig familjerättssocionomer till riskbedömningar utifrån metodanvändning? 

 

3. Hur konstruerar familjerättssocionomer riskbedömningar utifrån hantering av information? 

 

2.  Disposition 
Uppsatsens upplägg är att först presentera den tidigare forskningen och vald teori följt av 

metodavsnittet. Vidare redovisas resultat och analys under separata rubriker och utifrån tre 

teman, faktorer som påverkar konstruktionen av riskbedömningen, synen på metodanvändning 

utifrån riskbedömningar och slutligen hantering av information i en riskbedömning. Varje 

teman följs av underrubriker med områden inom respektive teman som intervjupersonerna 

beskrev under intervjuerna. Slutligen avlutas uppsatsen med en fördjupad analys och en 

slutdiskussion. 

 

3. Tidigare forskning 
För att belysa olika faktorer vid konstruktionen av riskbedömningar har forskning valts ut som 

handlar om evidensbaserad praktik vid riskbedömningar. Eftersom barnperspektivet var ett tema 

som återkom i alla intervjuer har en avhandling om barnperspektivet i vårdnadstvister också 

valts ut.  

3.1 EBP & metodanvändning vid riskbedömningar 
I artikeln ”Kejsarens nya kläder – implementering av evidensbaserad praktik i socialt arbete” 

av Denvall & Johansson (2012) beskriver författarna implementeringen av evidensbaserad 

praktik (EBP) sedan staten och kommunerna gjorde en överenskommelse att införa en 

evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Författarna menar att grundtanken med EBP är att 

stärka socialtjänstens möjligheter att genomföra och bedöma insatser som ger en önskad effekt 

(Denvall & Johnsson 2012). Vidare menar Devine (2015) i artikeln ”Considering social work 

assessment of families” att bedömningar inom socialt arbete kan syfta till att antingen upptäcka 

ett behov av stöd eller för att identifiera risker. Vilket det senare är det som 

familjerättssocionomerna skall göra (jmf SOFS 2012:14).  Devine (2015) menar också att det är 
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av vikt att hitta effektiva standardiserade metoder för bedömningar inom socialt arbete för att 

säkerställa bedömningars kvalité och för att identifiera barn i riskfyllda situationer. Författaren 

påpekar dock att det inte skulle vara tillfredsställande att använda en metod som ämnar vara 

heltäckande och omfatta både identifiering av behov av stöd och behov av skydd, utan 

riskbedömningar kräver specifika bedömningsinstrument (Devine 2015). Sammantaget menar 

Devine (2015) att det är av vikt att använda standardiserade metoder vid riskbedömningar, alltså 

specifikt utifrån att identifiera risker, vilket är enhetligt med den evidensbaserade praktiken. 

Utifrån ovanstående är det av intresse att lyfta vad som talar för och emot evidensbaserad praktik. 

 

I artikeln ”The evidence for and against evidence-based practice” skriver Mullen & Streiner 

(2004) om vad som talar för och emot en evidensbaserad praktik (EBP). De främsta argumenten 

som talar emot EBP är enligt Muller och Streiner (2004)  a) det finns inte tillräckligt med 

högkvalitativ forskning som möjliggör beslutsfattande som är evidensbaserad b) det är 

problematiskt att utveckla metoder som tar hänsyn till individuella avvikelser c) det hämmar 

den professionella utvecklingen av handläggarna d) det försvårar att ta hänsyn till klienters 

värderingar och preferenser e) det finns en risk att EBP blir ett verktyg för att minska kostnader, 

utifrån att verksamheter väljer de evidensbaserade metoderna som är minst kostsamma med 

risk att det påverkar effekten av metodanvändningen, slutligen f) det finns motsägelser i 

användandet av EBP inom socialt arbete, motsägelsen grundas i den långtgående debatten 

mellan den positivistiska och konstruktivistiska synsättet på kunskap och förståelse (Muller & 

Streiner 2004).  

En annan syn på evidensbaserad praktik är effekten utifrån användandet av standardiserade 

metoder vid specifikt riskbedömningar, det vill säga bedömningar som grundar sig i 

identifieringen av risker. I artikeln: Decision-making tools and the development of expertise in 

child protection practitioners: are we ‘just breeding workers who are good at ticking boxes’? 

(Gillingham 2011) diskuteras effekterna av användandet av strukturerade metoder vid 

riskbedömningar vid ärenden som rör barn och deras skydd. Gillingham (2011) menar att 

användandet av, vad han benämner som, strukturerade beslutsverktyg inte gett de resultat som 

de var ämnade att ge. Metoderna gav ingen vägledning vid bedömningar, metoderna gjorde inte 

bedömningarna merkonsekventa och metoderna användes inte för att rikta sig emot barnen med 

störst behov. Vidare menar Gillingham att metoderna upplevdes av handläggarna snarare som 

en administrativ belastning än som en vägledning. Efter att ha genomfört en etnografisk studie 

med syfte att belysa huruvida användandet påverkar den professionella utvecklingen av 

handläggarna menar Gillingham (2011) att metoderna kan vara en vägledning för ”nyare” 
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handläggare medan metoderna snarare blir en börda för de med längre erfarenhet. Vidare menar 

Gillingham (2011) att en väsentlig faktor för utfallet av ett användande av standardiserade 

metoder beror till stor del på hur handläggarna betraktar och upplever metoderna, i relation till 

handläggarnas erfarenhet (Gillingham 2011).   

För att förstå familjerättssocionomernas syn på riskbedömningar är det av intresse att förstå vad 

riskbedömningar tidigare haft för roll vid identifieringen av risker. I en tidigare artikel: Risk 

Assessment in Child Protection: Problem Rather than Solution? diskuterar Gillingham (2006) 

kring användandet av riskbedömningar gällande barn och skydd. Han menar att 

riskbedömningar har, i samband med en ökad grad av aktualiseringar av barn inom ”protective 

services”, använts för att effektivisera arbetet genom att särskilja de barn i störst behov av 

skydd. Vidare anser han att användandet av riskbedömningar också får syftet att begränsa eller 

reglera behovet av skyddande insatser på så vis att barn som inte har tillräckligt stort behov av 

stöd utesluts från skyddande insatser (Gillingham 2006). 

3.2 Barnperspektivet i familjerättsliga utredningar 
I doktorsavhandlingen ”Barns röster i vårdnadstvister – om verkställighet och professionellas 

riskbedömningar” skriver Röbäck (2012) bland annat om hur man ser på barnen under 

familjerättsliga utredningar. Röbäck berättar att professionella konstruerar barn mestadels som 

objekt för vuxnas styrande och angelägenheter men att barnen gradvis mer ses som subjekt. 

Avhandlingen bygger på fyra delstudier och i den första kan det utläsas olika exempel där 

rättens generella resonemang lade ansvaret för en säker kontakt med föräldrarna på barnet. I den 

andra studien gick det att utläsa från rättens resonemang att rätten tog ett större ansvar för att 

inte låta barnen vara ”oskyddade aktörer”. En ökad vikt lades på barnens egna åsikter vilket 

Röbäck menar ökar möjligheterna för att barnen skall kunna påverka utfallet. En ökad betoning 

av risk och skydd för barnet ökar också säkerheten för barnen. Därav menar Röbäck (2011) att 

barnen har en bättre chans att ses som ”skyddade aktörer” genom diskurser om barnets 

omvårdnad och rättigheter. 

 

4. Teori 
Eftersom syftet med studien är att förstå familjerättssocionomernas beskrivningar gällande 

konstruktionen av riskbedömningar i utredningar rörande vårdnad, boende och umgänge har en 

socialkonstruktivistisk teori valts. En socialkonstruktivistisk teori syftar till att förstå hur 

individer konstruerar sin verklighet utifrån den kontext de befinner sig i. Därmed kan teorin 

användas även för att belysa vilken påverkan omgivningen som familjerättssocionom befinner 

sig i har (jmf Wenneberg 2010).  
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4.2 Socialkonstruktivism 
Socialkonstruktivismen har sina idéhistoriska rötter i filosofin där den huvudsakliga 

frågeställningen varit huruvida det faktiskt är möjligt att veta någonting. Grundstenen inom det 

socialkonstruktivistiska är att kunskap inte är oberoende av de sociala sammanhang som vi 

ingår i, alltså att verkligheten är konstruerad av de som befolkar den (Wenneberg 2010). Den 

valda teorin bygger på främst tre grundpelare, vilka är att samhället är en mänsklig produktion, 

att samhället är en objektiv verklighet och att människan är en social konstruktion (jmf 

Wenneberg 2010). Den valda teorin är Berger och Luckmans institutionaliseringsteori som 

presenteras i avsnittet nedan. 

 

4.3 Berger & Luckmanns institutionaliseringsteori 
Berger och Luckman ämnar genom sin institutionaliseringsteori förstå hur individer konstruerar 

den egna verkligheten. Berger och Luckmann menar att verkligheten kan förstås utifrån att den 

innefattas av två verkligheter, dels den subjektiva verkligheten samt den objektiva 

verkligheten. Inom institutionaliseringsteorin är vaneskapande (egen översättning från 

habitualization), externalisering, internalisering och objektivering fyra centrala begrepp, vilka 

presenteras nedan utifrån (Berger.& Luckmann 2011). 

En grundläggande utgångspunkt i teorin är att människan innehar en benägenhet att forma 

vanor. Vanor skapas genom en handling som blir upprepad över tid och handlingen får ett 

mönster och på så vis konstruerar vi våra egna vanor. Det kan finnas hundratals 

tillvägagångssätt för att genomföra någonting, men våra vanor är det som gör att vi gör det på 

ett särskilt sätt (Berger & Luckmann 2011). 

När vanor upprepas, tillexempel på en arbetsplats, över tid och i interaktion med andra sker en 

så kallad externalisering på så vis att vi överför våra vanor till andra individer. I 

externaliseringsprocessen övergår vanorna och befästs utanför individens existens, vilket 

benämns som objektivering. När vanor är objektiverade ses de inte längre som något konstruerat 

utan som en objektiv verklighet och existerar på så vis oberoende ifrån de individer som 

befolkar sammanhanget. Därigenom konstrueras en institution. Exempel på institutioner är allt 

ifrån normer i en affär till lagar och rutiner. När en person träder in i institutionen finns det 

redan givna vanor och färdiga handlingsmönster. När nya personer träder in i en institution 

internaliseras institutionens sociala verklighet till personen (Berger & Luckmann 2011). 

En del av institutionaliseringsprocessen är typifieringar. På grund av våra vanor börjar vi forma 

vad som benämns som typifieringar, vilket innebär att vi tillskriver andra individer motiv för 

deras handlingar som kategoriseras i olika typiska aktiviteter. Typifieringar sker i samspel med 
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andra individer där individer observerar hur andra individer handlar. Exempelvis så observerar 

person A att B genomför någonting på ett specifikt sätt, alltså uppmärksammar B:s vanor och 

tillskriver då agerandet motiv och en kategori (Berger & Luckmann 2011). Exempelvis observerar 

person A att B använder mjölk när B tillagar en omelett, vilket A förstår utifrån att omeletten 

kanske smakar bättre med mjölk.  Generellt sett så typifieras alla observerade vanor i någon mån. 

För att det däremot ska ske en ömsesidig typifiering där två eller fler individer kategoriserar och 

tillskriver motiv av en annan individs handlingsvanor behöver de observerade vanorna vara 

relevanta för både person A och B. Alltså de behöver befinnas i samma kontext. Dessa 

typifieringar medför att vi tillskriver varandra roller som utgör färdiga sociala handlingsmönster 

(Berger & Luckmann 2011). 

Ett annat viktigt begrepp i Berger och Luckmanns teori är reifikation. Reifikation är ett begrepp 

som utgår ifrån det tidigare nämnda begreppet objektivering och innebär att produkten av 

mänskliga konstruktioner uppfattas som om det var något annat än en mänsklig produkt, 

någonting utanför människan. Reifikation är ett sinnestillstånd där människan inte längre ser sig 

själv som skapare av ett konstruerat fenomen utan som om fenomenet snarare är opåverkbart av 

människan. Reifikation kan också ses utifrån ett rollperspektiv då människan i fråga inte ser 

sina möjligheter för att förändra fenomen på grund av sin konstruerade roll, exempelvis 

yrkesroll (Berger & Luckmann 2011).  

I institutionaliseringsteorin menar Berger och Luckmann att verkligheten kan förstås utifrån två 

nivåer av verkligheten, dels den subjektiva verkligheten och dels den objektiva (Berger & 

Luckmann 2011). De menar att en teoretisk förståelse av verkligheten inte kan ske utan de båda. 

Utifrån tidigare nämnda begrepp vaneskapande, externalisering, objektivering och internalisering 

kan vi förstå att verkligheten skapas i en process. Det innebär att vanor skapas, vilka överförs till 

andra individer (externalisering), vanorna objektiveras på så vis att de står utanför individ och 

blir därför en institution, en objektiv verklighet (Berger & Luckmann 2011). Detta innebär att 

individer externaliserar den egna subjektiva verkligheten som blir en objektiv verklighet när 

andra individer tar över de vanorna. På så sätt blir en subjektiv verklighet objektiv, något som är 

utanför den enskilda individen. Alltså tillkommer den objektiva verkligheten och objektiv 

kunskap genom subjektivt handlande (jmf Berger & Luckmann 2011). Skillnaden mellan den 

subjektiva och objektiva verkligheten är att den objektiva verkligheten är något som är etablerat 

utanför individen och därav påverkar och formar individen, medan den subjektiva verkligheten är 

det som kommer ifrån individen och påverkar den objektiva verkligheten (Berger & Luckmann 

2011). 
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5. Metod 

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Eftersom denna studies syfte är att förstå familjerättssocionomernas subjektiva beskrivningar är 

utgångspunkten ett hermeneutiskt perspektiv. Hermeneutik är en vetenskapsteoretisk ansats 

som bygger på tolkning och förståelse genom språket (Thomassen 2007). Språket som begrepp 

kan syfta till en objektiv dimension som handlar om grammatiska regler och om teckensystem. 

En annan dimension av språket är den subjektiva dimensionen som handlar om betydelsen av 

det sagda eller skriva och vilket är det som denna studie kommer utgå ifrån (jmf Thomassen 

2007). Därmed har studien använt en metod som erbjuder möjlighet att inhämta 

familjerättssocionomers subjektiva uppfattningar av verkligheten.  

Eftersom hermeneutiken bygger på att uppnå förståelse genom tolkning av upplevelser är det 

av vikt att lyfta tolkarens förförståelse (Thomassen 2007). Min förförståelse för 

riskbedömningar i utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge är, utöver den tidigare 

forskningen, i praktiken liten, utifrån att jag inte har någon erfarenhet av ett faktiskt utförande 

av riskbedömningar. Det medför att jag inte har några föreställningar om vad det innebär att 

genomföra en riskbedömning, detta kan vara både en för- och en nackdel för studien. En 

nackdel kan vara att faktorer som har betydelse inte uppmärksammas utifrån avsaknaden av 

erfarenhet. En fördel kan vara att risken för att mina värderingar i påverkar studien är mindre, 

utifrån att det inte finns en förkunskap för hur riskbedömningar bör konstrueras. 

 

5.2 Val av datainsamlingsmetod 
Kvalitativ metod som begrepp inbegriper flera olika metoder, så som exempelvis observationer 

och intervjuer. Gemensam nämnare för kvalitativa metoder är att de fokuserar på tolkningen av 

individers beteende och berättelser, vilket innebär att det är enskilda personers subjektiva 

beskrivningar som studeras i denna studie (Ahrne & Svensson 2011). Denna studie ämnar 

beskriva och förstå familjerättssocionomers perspektiv angående riskbedömningar och därför 

kräver studien en metod som är lämplig för det. Därmed valdes kvalitativa intervjuer som 

metod för datainsamling, för att få intervjupersonernas beskrivningar. Ett inneboende problem 

som intervjustudier behöver ta hänsyn till är att en intervjupersons berättelser inte 

nödvändigtvis behöver stämma överens med sagda persons faktiska agerande (jmf Eriksson-

Zetterquist & Arhne 2011). 

 

5.3 Tillvägagångssätt 
Alla intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats, antingen i ett samtalsrum 
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eller på intervjupersonens kontor och intervjuerna tog ca 45minuter vardera. Under 

intervjuerna använde jag mig av semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide. 

Semistrukturerade intervjuer som intervjuform gav mig möjlighet att formulera frågorna friare 

men också ställa frågor utöver de förberedda frågorna, samtidigt som jag upplevde att 

intervjuformen var strukturerad nog för att inga väsentliga teman skulle missas (jmf Bryman 

2011). Genom att använda semistrukturerade intervjuer fanns också möjligheten att ”följa upp” 

på teman som från början inte var planerade men skulle kunna vara av värde för studien (jmf 

Eriksson-Zetterquist & Arhne 2011). Värdet i att följa upp och utveckla teman under 

intervjuerna ligger i flexibiliteten det erbjöd studien. Familjerättssocionomerna sitter på 

kunskap om studiens ämnesområde, vilket erbjöd perspektiv som jag tidigare inte var 

medveten om. Efterhand som intervjuerna genomfördes transkriberades intervjuerna (jmf 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Efter att alla intervjuerna blivit transkriberade analyserade 

jag empirin utifrån en tematisk analys (jmf Rennstam & Wästerfors 2011). Jag upplevde vissa 

svårigheter under intervjuerna, främst utifrån att jag genomförde dem själv vilket jag i 

efterhand uppmärksammat under transkriberingarna. Jag upplever att det hade underlättat att 

vara två intervjuare eftersom det var mycket att hålla reda på under intervjuerna. Genom att 

vara två tänker jag att det hade varit enklare att följa upp intervjupersonernas berättelser och 

ställt fler följdfrågor. På så vis hade empirin eventuellt varit mer uttömmande. 

 

5.4 Litteratursökning 
Vidare har det genomförts en litteraturforskning för att hitta relevant tidigare forskning. 

Ämnesvalet av den tidigare forskningen har främst utgått ifrån riskbedömningar, 

metodanvändning vid riskbedömningar och utifrån evidensbaserad praktik. Litteratursökningen 

är gjord på sökmotorerna: Social Services Abstracts, Academic search elite, ageline, ASSIA 

och Swepub, och de sökord som har använts är: risk, risk assesment, decision making tools, 

methods, tools, EBP, evidence based practise, social work, family law, 

 

5.5 Analysmetod 
Studien har använt en tematisk analys vilket innebär att transkriberingarna från intervjuerna 

har lästs igenom varpå empirin sorterats utifrån teman. De olika teman har formats utifrån 

ämnen som berörts och framkommit under samtliga genomförda intervjuer, vilket innebär att 

resultatet och analysen speglar vad som framkommit under intervjuerna och vad 

intervjupersonerna har berättat. Därefter har empirin utifrån de olika teman analyserats utifrån 

vald teori och tidigare forskning.  (jmf Rennstam & Wästerfors 2011). 
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5.6 Tillförlitlighet 
För att säkerställa tillförlitlighet i en studie är det nödvändigt att ta hänsyn till fyra kriterier, 

vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering. Trovärdigheten i en studie 

avgörs huruvida resultaten är troliga och om studien följer de regler som finns. 

Överförbarheten syftar på huruvida resultaten är överförbara till andra sammanhang. 

Pålitligheten i en studie avgörs utifrån om det är möjligt att genomföra studien igen och 

framställa liknande resultat, slutligen inbegriper konfirmeringen hur forskarens värderingar 

har kommit att påverka studien (Bryman 2011). 

 

Gällande trovärdighet i studien har de regler som inbegriper studiens utformning följts och 

redovisats i ett särskilt kapitel. Vidare har intervjuguiden strukturerats efter studiens syfte och 

frågeställningar för att säkerställa att det som ska mätas har blivit mätt. Resultatet och analysen 

har tagit hänsyn till insamlingsmetoden, Det vill säga intervjuer på så vis att resultat och analys 

inte generaliserar empirin utan beskriver enbart intervjupersonernas beskrivningar. Gällande 

studiens överförbarhet är studiens empiri enbart bestående av sex intervjupersoners berättelser, 

vilket minskar möjligheterna för resultatet att kunna överföras till andra kontexter. Vidare 

påverkar studiens begränsade antal av intervjupersoner möjligheterna för att genomföra denna 

studie vid ett annat tillfälle och få likartade resultat. Angående konfirmering har jag tagit 

hänsyn till min förförståelse av studiens ämne och redovisat förförståelsen i ett eget avsnitt i 

studien. 

 

5.7 Urval 
Under insamlandet av empirin har sex socionomer intervjuats. De arbetar inom socialtjänsten 

med familjerätt och utför riskbedömningar i utredningar rörande vårdnad, boende och 

umgänge. Antalet intervjupersoner som är nödvändiga för studien regleras främst utifrån 

studiens syfte som är att förstå familjerättssocionomers beskrivningar av konstruktionen av 

riskbedömningar. Det är därför tillräckligt med ett mindre antal intervjupersoner, däremot är 

det inte möjligt att generalisera resultatet utifrån ett mindre urval (Kvale & Brinkmann 2014). 

Eftersom studiens forskningsfråga inkluderar en specifik profession som utför en specifik 

arbetsuppgift är urvalet av intervjupersoner given, nämligen familjerättssocionomer som utför 

riskbedömningar i utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge. Studien har utgått 

ifrån ett bekvämlighetsurval (jmf Bryman 2011), vilket innebär att urvalet av intervjupersoner 

har baserats på tillgängligheten utifrån geografisk lokalisering och utifrån deras möjligheter 

att medverka. I processen att söka intervjupersoner skickades ett informationsbrev per e-post 

till totalt 5 kommuner. Informationsbrevet skickades direkt till familjerättssocionomerna 
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alternativt till deras enhetschef eller samordnare. 

Intervjupersonerna som intervjuades arbetade alla som familjerättssocionomer, dock har de 

arbetat olika länge. Den med kortast erfarenhet har arbetat med familjerätt i ungefär 6 

månader och den med längst erfarenhet har arbetat med det i 16-17 år. Kommunerna där de är 

anställda skiftar något i befolkningsstorlek, den största kommunen har ca 18 500 invånare och 

den minsta kommunen bor det cirka 15 000 invånare. Totalt är det i fyra kommuner som 

familjerättssocionomerna arbetar i. Det var relativt svårt att få tag i intervjupersoner och min 

uppfattning är att det främst beror på att familjerättssocionomerna har en hög arbetsbelastning. 

Eftersom det har varit svårt att få tag i familjerättssocionomer som har tid att delta i studien har 

det inte funnits något utrymme att specificera urvalet utifrån specifika kriterier exempelvis 

erfarenhetslängd. Då studiens syfte och frågeställningar inte efterfrågar specifika kriterier har 

det dock inte varit väsentligt för denna studie att göra så. Däremot hade det kanske 

framkommit ett annorlunda empiri om man exempelvis enbart intervjuat 

familjerättssocionomer med en erfarenhetslängd som sträcker sig tillbaka till innan 

lagändringen år 2006, vilket hade kunnat ge en större bild av huruvida exempelvis 

lagändringen påverkade riskbedömningarnas konstruktion. 

 

5.8 Etiskt förhållningssätt 
Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor beskriver etiska krav 

som är en förutsättning för vissa studiers genomförande. Då den tänkta studien inte faller inom 

lagens tillämpning, som nämns i 4-5§§ (SFS 2003:460) är det ändå av vikt att de etiska kraven 

beaktas. Enligt lag är det alltså inte krav på en etisk prövning för tänkt studie. Dock är det 

viktigt att överväga nyttan av studien i relation till de risker som studien kan medföra för de 

som deltar (Vetenskapsrådet 2011).  Enligt vetenskapsrådet (2011) är det särskilt fyra krav 

som behöver beaktas i en studie nämligen: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Nyttjandekravet innebär att individer som deltar i studien skall få information om studiens syfte, 

vilket ämne studien berör samt hur studien skall användas. Vidare ska deltagarna få information 

om att det är frivilligt att delta i studien och att de kan avbryta deltagandet innan och under 

studien (Vetenskapsrådet 2011). Denna studie har tagit hänsyn till informationskravet genom 

att intervjudeltagarna blivit informerade om deras frivillighet att delta samt studiens syfte och 

vad studien skall kommas att användas till. Samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien 

ska ge sitt samtycke att delta (vetenskapsrådet 2011). Samtyckeskravet har tagits hänsyn till 



16  

genom att samtycke inhämtats ifrån samtliga deltagare, de har också haft möjlighet att påverka 

hur länge och på vilka villkor de skall delta. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna skall 

vara anonyma och att materialet ska förvaras på ett sådant sätt att ingen utomstående har 

tillgång till det (vetenskapsrådet 2011). Även då inga etiskt känsliga uppgifter hanteras i studien 

har konfidentialitetskravet tagits hänsyn till. Intervjupersonernas namn och arbetsplats har 

avidentifierats och intervjumaterialet i form av inspelningar och transkriberingar har lagrats på 

ett sådant sätt att otillbörliga ej haft tillgång, samt kommer inspelningarna av intervjuerna 

raderas när studien är avslutad. Nyttjandekravet innebär att materialet som samlas in enbart 

kommer användas i denna studie och inte för några andra syften eller i andra sammanhang eller 

icke vetenskapligt syfte (vetenskapsrådet 2011). Nyttjandekravet har tagits hänsyn till genom att 

enbart använda inhämtad information till studiens syfte och därav inte för något icke-

vetenskapligt syfte. 

En intervjustudie likt denna studie, kräver viss etisk reflektion och vissa etiska åtgärder. 

Därför har det under transkriberingen av intervjuerna eftersträvats att i så stor mån som 

möjligt rättvist återberätta det intervjupersonen berättat (jmf Kvale & Brinkman 2014). 

Eftersom intervjupersonerna innehar samma yrkestitel och det förekommer samarbete mellan 

kommunerna har hänsyn tagits till en eventuell intern kännedom utifrån hur resultatet 

framställs, vilket görs på så vis att det inte skall gå att identifiera vem som sagt vad inom 

arbetskretsen. 

 

6. Resultat 
I kommande avsnitt presenteras resultatet utifrån tre huvudrubriker. Huvudrubrikerna är 

strukturerade efter studiens frågeställningar, det vill säga den första är: Vilka faktorer beskriver 

familjerättssocionomer påverkar riskbedömningen? den andra är hur förhåller sig 

familjerättssocionomerna till riskedömningar utifrån metodanvändning? och slutligen är den 

tredje hur konstruerar familjerättssocionomer riskbedömnignar utifrån hantering av 

information?. Efter varje rubrik presenteras en sammanfattning av vad som framkommit. 

 

6.1 Vilka faktorer beskriver familjerättssocionomer påverkar 

konstruktionen av en riskbedömning?  

I kommande avsnitt presenteras intervjupersonernas beskrivningar av vad som påverkar en 

riskbedömning. 

6.1.1 Tidigare erfarenhet 
I detta avsnitt presenteras resultatet gällande familjerättssocionomernas beskrivningar av olika 
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faktorer som påverkar hur de konstruerar en riskbedömning. En av de faktorerna var tidigare 

erfarenheter från andra yrkesområden. Fem av sex av familjerättssocionomerna berättade under 

intervjuerna att de har erfarenhet ifrån barnavårdsutredningar och att deras tidigare erfarenheter 

har en betydelse för hur de konstruerar riskbedömningarna. En av familjerättssocionomerna 

beskrev att hen inte tror att det är nödvändigt med en tidigare erfarenhet för att kunna 

genomföra riskanalyser i riskbedömningen men att det också är en tillgång att ha det. Samtidigt 

beskrev en familjerättssocionom att den tidigare erfarenheten har betydelse för hur de ser på 

risker och dess konsekvenser för barn, vilket beskrivs i nedanstående citat. 

IP3: Det har jag mött på nära håll hur det är och kanske då man har en insikt om 

vilka konsekvenser det får för ett barn på ett väldigt tydligt sätt. 

Framförallt beskriver familjerättssocionomerna att det hjälper dem i samtalen när de inhämtar 

information om riskfaktorerna. Främst beskriver de en vana av att ställa frågorna men också en 

kunskap om vilka frågor de ska ställa och hur de ska gå vidare i samtalen, vilket framkommer i 

citatet nedan. 

IP2: ”alltså en van utredare så tror jag... att jag tänker inte så mycket på om jag hör 

saker som skulle kunnna föranleda en, en... en oro eller ett problem för ett barn, 

utan det bara... man frågar vidare på. Det är ingenting jag behöver tänka aktivt på. 

[…] Så det där tror jag har kommit med åren, efterhand som man blir duktigare på 

intervjua och ställa frågor efterhand så kommer det också, rent automatiskt själv 

liksom att.. ha ett barnperspektiv för trygghet och säkerhet för barnen.” 

Intervjupersonen beskriver också i ovanstående citat att barnperspektivet är någonting som med 

erfarenhet blir lättare att ha i åtanke under riskbedömningarna.  

 

6.1.2 Kommunala skillnader 
Ytterligare en sak som påverkar konstruktionen av riskbedömningar visar sig bestå i att 

Intervjupersonerna beskriver skillnader mellan kommuner. Samtliga familjerättssocionomer 

ansåg att det fanns skillnader i hur de själva genomförde riskbedömningar och hur kollegor i 

andra kommuner genomförde riskbedömningar. Enligt familjerättssocionomernas beskrivningar 

framkommer det främst då de samarbetar med andra kommuners familjerättssocionomer. 

Däremot beskrev samtliga att de gjorde likadant som kollegorna i sin egen kommun. I 

nedanstående citat beskrivs en bild av att det finns en skillnad kommunerna emellan. 

IP1:”det händer ju att man har utredningar tillsammans med andra kommuner och 

då kan man se att... beroende lite på grann på hur... [...] hur man har bestämt hur 

man ska göra i den kommunen, så kan det se lite olika ut.” 

Främst ansåg intervjupersonerna att skillnaderna låg i hur omfattande riskbedömningen är, att 
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det finns olika rutiner, att man ser olika på riskfaktorer, hur tydligt man framför 

riskbedömningen i utredningen, samt att det finns en skillnad i hur riskbedömningarna är 

genomförda beroende på familjerättssocionomens erfarenhet. En familjerättssocionom som 

tidigare har arbetat med familjerätt i andra kommuner beskriver att hen upplever att det kan vara 

vissa skillnader mellan kommunerna, men att det inte är några skillnader som är så stora och att 

i grunden är rutinerna detsamma. Vidare beskriver en av familjerättssocionomerna att hen 

upplever att i samarbetet med andra kommuner kan man lära sig andra synsätt. 

IP6: ”Och kring riskbedömningen att vi inte har samma utbildningar och att vi kan 

se det på olika sätt. Sen kan det uppstå en styrka tänker jag i att man har helt olika 

synsätt som ändå jag kan ta till mig till *kommunen* istället.” 

 

Ovanstående citat visar att det finns skillnader men att det även ger möjlighet för 

familjerättssocionomerna att inhämta nya kunskaper och rutiner. 

 

6.1.3 Sammanfattning 
I detta avsnitt har det framkommit att fem familjerättssocionomer har tidigare erfarenhet och att 

det påverkar konstruktionen av riskbedömningarna. Särskilt utifrån hur familjerättssocionomerna 

genomför samtalen och hur de ser på riskfaktorer i riskbedömningen. Det framkommer också att 

intervjupersonerna beskriver skillnader mellan kommunerna utifrån rutiner kring 

riskbedömningarna och att det kan vara en källa för socionomerna att inhämta nya rutiner och 

kunskap. 

 

6.2 Hur förhåller sig familjerättssocionomerna till riskbedömningar 

utifrån metodanvändning?  
I nästa avsnitt presenteras intervjupersonernas beskrivningar av hur de ser på metodanvändning 

utifrån riskbedömningar. 

6.2.1 Metod eller inte metod 
Gällande metodanvändningen beskrev fyra av sex familjerättssocionomer att de inte aktivt 

använder sig av en specifik metod vid utredningsarbete eller riskbedömning. Två av 

familjerättssocionomerna har vid enstaka tillfällen använt en metod i riskbedömningarna, en av 

sex familjerättssocionomer har tidigare använt sig av ett bedömningsinstrument/metod. 

Samtliga familjerättssocionomer beskriver att de använder sig av sina kollegor under 

riskbedömningen, dels kollegor som arbetar med familjerätt men också kollegor som arbetar 

inom andra områden. Samtliga familjerättssocionomer vänder sig till forskning under 

riskbedömningen, en familjerättssocionom berättar att hen vänder sig mer till forskningen i 

riskbedömningen än i övriga delar av utredningen, vilket nedanstående citat visar. 
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IP2: ”Inte någon speciell(metod) det gör jag inte. [...] Så använder jag ju ofta en 

viss litteratur därför att jag tycker det finns väldigt bra citat eller asså att jag kan 

citera liksom utifrån vad barnpsykologer och annat liksom har kommit fram till. 

[…] jag kan använda mig kanske egentligen mer i riskanalysen av annan forskning 

och citera forskning än vad jag gör i resterande av min bedömning.” 

Två av familjerättssocionomerna använder aktivt en metod och de beskriver att den påverkar hur 

de konstruerar riskbedömningen och att det blivit annorlunda sedan de började använda 

utredningsmetoden. Det som förändrats sedan familjerättssocionomerna började använda 

utredningsmetoden är att riskbedömningarna har blivit tydligare. Utredningsmetoden har också 

påverkat hur familjerättssocionomerna inhämtar informationen utifrån vilka personer de har 

referenssamtal med. Numera har de inte referenssamtal med ickeprofessionella till skillnad från 

tidigare, det vill saga att de inte längre använder sig av privat personer som referenter utan enbart 

professionella. Vidare berättar familjerättssocionomerna som använder utredningsmetoden att 

riskbedömningarna blivit kortare och färdiga snabbare. Nedanstående citat visar hur en 

familjerättssocionom beskriver detta. 

 
IP6:”den (riskanalysen) såg inte ut som det gör nu. Riskanalysen som vi har nu är i 

min mening väldigt tydlig. Utredningsmodellen vi jobbar efter är väldigt kort, så 

konsekvens och riskanalysen är också kort, […] Och den riskanalysen vi gjorde då i 

våras när vi inte hade denna metoden blev den mer ehm. Vi hade en riskanalys men 

tror den var mer utdragen om man säger så.” 

 
En av familjerättssocionomerna som använder en utredningsmetod beskriver särskilt att hen 

blev hjälpt av utredningsmetoden utifrån att de tidigare rutinerna inte upplevdes lika bra, vilket 

framkommer i nedanstående citat. 

IP5: ja, alltså, man kan ju säg att det egentligen är det värsta som finns det är att 

man inte får någon utbildning, för att då ärver man, eh, vad heter det, av sina 

kolleger, ett visst sätt att och liksom göra utredningar[…]Eh, så när min förra 

kollega slutade så fick hon ju lära upp mig, vilket jag kan ju eh, se idag att det där 

var ju inte speciellt bra, enligt mitt sätt att tänka. För när vi sedan varit iväg på 

utbildningen så blev det liksom oj!, jaja. Det är ju såhär, både hur jag vill jobba 

och som det ska vara. 

Vidare visar ovanstående citat att innan familjerättssocionomen började använda 

utredningsmetoden så spelade hennes tidigare kollega en roll i hur hon genomförde och 

konstruerade riskbedömningarna.  
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6.2.2 Kollegors betydelse 
De fyra familjerättssocionomer som inte använder någon metod berättar att de använder sig av 

sina kollegor, handledning och redan befintliga rutiner i de olika delarna av 

riskbedömningarna. De beskriver även att när de var nya på familjerätten så spelade deras 

tidigare erfarenhet en roll i hur de konstruerade sina rutiner, vilket beskrivs i nedanstående 

citat. 

IP4: Det fanns inte så mycket att luta sig på om man säger så. När man kom som ny, 

när jag var ny på familjerätten och man skulle börja tänka kring det här med att 

skriva utredningar och så. Där står ju ganska mycket om att vi skall göra saker, men 

det står inte någonting om hur. Så där fick jag ta med mig dels erfarenheten från det 

här när man jobbar med barnavårdsutredningar, men jag använder mig också utav 

en annan kollega som har jobbat längre än jag. Och att vi har ju tillsammans pratat 

oss fram till hur skall vi göra.” 

Gällande familjerättssekreterarnas åsikter om metodanvändning beskriver fyra av sex 

intervjupersoner att de skulle känna sig delvis hjälpta av en metod om de varit nya 

familjerättssocionomer. Två av de fyra beskriver att det skulle vara mer hjälpta av flera 

metoder utifrån att de metoder de tidigare använt har varit i behov av att kompletteras med 

mer information. Två av sex familjerättssocionomer menar att det är viktigt att arbeta utifrån 

en metod, särskilt utifrån rättssäkerhet. 

IP4:” Jag tror inte att jag som handläggare hade varit så hjälpt av det nu när jag har 

jobbat… med det, men jag tror att jag hade haft hjälp av det om jag hade varit ny. 

Och jag tror att det hade också kanske gett en annan effekt till eh, tingsrätten i hur de 

ser på riskbedömningar” 

Citatet ovan är ett exempel på åsikten som två familjerättssocionomer uttrycker om att det 

varierar vilken vikt tingsrätten lägger vid riskbedömningar. De två familjerättssocionomerna 

menar också på att riskbedömningar kanske hade fått en större effekt med ett 

metodanvändande. En av familjerättssocionomerna berättade att själva innehållet dvs. vilken 

information som finns i en riskbedömning inte skulle bli annorlunda vid ett metodanvändande. 

Dock beskriver två familjerättssocionomer att de är hjälpta av att använda en metod eftersom 

riskbedömningarna blir tydligare. Ett problem med metodanvändande som kom fram under 

intervjuerna var att metoderna inte upplevs som heltäckande när de används och att man 

behöver komplettera informationen, vilket framkommer i nedanstående citat. 

IP3: Bekymret för oss tycker vi inom familjerätten finns inget som riktigt passar. 

Eller som blir heltäckande man kanske får vissa svar men inte andra. Som Sara då 
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t.ex. är en riskbedömning för risk för framtida partnersvåld. Och då är just våld 

mellan dom vuxna, vilket är en viktig information naturligtvis. Men vi utreder 

barnens situation så att vi behöver ändå komplettera den informationen med andra 

saker också 

Två av familjerättssocionomerna beskriver en oro kring att förlita sig för mycket på metoder 

och bedömningsinstrument, särskilt om man som familjerättssocionom är oerfaren. 

IP3: […]att om man kanske är lite nyare och oerfaren att man stannar vid det. Att 

man inte går vidare så nu har vi utrett detta för nu har jag ju använt det här 

instrumentet. Och det är ju en fara liksom, man behöver ju fortfarande utreda på det 

vanliga sättet och ställa alla frågor och undersöka all information man kan få. Och 

där är ju en väldig diskussion där Socialstyrelsen vill att vi ska använda den 

metoden men samtidigt kan de inte riktigt peka på någon vi ska använda. De hade 

själva ute ett förslag ett tag och sedan fick de ta tillbaka det för det visade sig att det 

var ju inte så himla bra. Så att vi har ju inte riktigt någon vägledning i det.” 

I citatet ovan är familjerättssocionomen kritisk eftersom hen inte anser att Socialstyrelsen 

pekar på metoder att använda. En annan av familjerättssocionomerna beskriver att hen inte är 

bekant med att jobba metod/manual baserat och upplever inte att det är någonting hen saknar. 

IP1:”vi går igenom varje år, så tittar vi på om vi kan, hur har det sett ut bakåt, vi 

gör en utvärdering av hur det har sett ut med de ärendena vi haft, vilka utfall och 

vad som blev bra och vad som blev mindre bra och så. Men sen också tittar vi på 

dem rutiner vi har ehh och det material vi använder oss utav och funderar på om 

det finns någonting vi kan förbättra här och revidera och göra på ett annorlunda 

sätt.” 

I Citatet ovan beskriver en intervjuperson också hur de årligen utvärderar det material de 

använder sig av och huruvida det finns någonting i deras rutiner som behöver förändras. 

6.2.3 Sammanfattning 
Det framkom att två familjerättssocionomer aktivt använder en metod och att fyra inte gör 

det. De intervjupersoner som använder en metod upplever att deras riskbedömningar blivit 

annorlunda sedan de började använda metoden. Särskilt utifrån att rutiner kring vilka 

kontakter de tar skiljer sig från tidigare och att deras riskbedömningar blivit tydligare. Två av 

dem som inte använder en metod beskriver att metoderna behöver kompletteras med 

ytterligare information och två av de som inte använder metod beskriver att de inte saknar en 

metod idag men att de hade uppskattat att använda en när de var nya familjerättssocionomer. 
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6.3 Hur konstruerar familjerättssocionomer riskbedömningar utifrån 

hantering av information? 
I detta avsnitt presenteras intervjupersonernas beskrivningar av hur de hanterar informationen 

under en riskbedömning. Under intervjuerna beskrev intervjupersonerna att riskbedömningens 

förfarande främst består utav två moment, dels inhämtningen av informationen som ligger till 

grund för riskbedömningen, och dels själva sammanvägningen av all information. Nedan 

presenteras först hur familjerättssocionomerna samlar in informationen, därefter presenteras 

riskfaktorerna som inhämtas under insamlandet och hur intervjupersonerna beskriver 

konsekvensanalysen. 

6.3.1 Insamlandet av informationen 
Samtliga familjerättssocionomer beskriver särskilda kontakter som de alltid tar i insamlandet av 

information. De kontakterna är samtal med barn, samtal med parterna (föräldrarna) samt 

förskola/skola och eventuellt registerutdrag från socialtjänst och belastningsregister från 

polisen. Nedanstående citat ger ett exempel på hur en familjerättssocionom beskriver det. 

IP1: ”För vi har liksom en ram. Där vi alltid tar in liksom, vi tar alltid in från 

socialregistret, vi tar alltid in polisens misstanke och belastningsregister det spelar 

ingen roll. […] vi har alltid parterna, utredningssamtal med dem, alltid barnsamtal 

för barn över sex. Vi har alltid referenssamtal med skolan, eller förskolan.” 

Vidare var det som främst skilde sig åt rutinerna kring registerutdragen. Fyra av 

familjerättssocionomerna hämtade alltid ut både belastningsregister och socialregister, en 

familjerättssocionom begärde utdrag efter bedömning, dvs. huruvida det framkom något som 

indikerade på befintlig information i registret. Slutligen hämtade den sjätte 

familjerättssocionomen alltid in socialregister men begärde bara in belastningsregister efter 

bedömning av behov. Samtliga familjerättssocionomer säger att de även tar andra kontakter 

utöver ovan nämnda om det finns ett behov av det, vilket citatet nedan beskriver. 

IP3:”Där är ju många olika ställen vi inhämtar information. Så ibland kan det va 

att man behöver en specifik kontakt med en förälders psykiatriska kontakt […] Det 

finns ju många olika (kontakter) beroende på vad det är för nånting och vad det är 

som kommer fram.” 

Vidare beskrev samtliga familjerättssocionomer att det inte alltid var lämpligt att prata med 

barnen. En familjerättssocionom menade på att det dels beror på om barnet varit indraget i flera 

vårdnadstvister nyligen, och resterande intervjupersoner menar på att det behöver övervägas om 

barnet är under sex år. 

Fyra av familjerättssocionomerna upplever att de pratar mer med barnen idag än vad de gjort 
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tidigare. De fyra beskrev också att de upplevde att det var viktigare idag att barnen fick komma 

till tals. En av de fyra familjerättssocionomerna beskriver att det finns en annan syn idag på 

vikten av att barnet ska komma till tals och kring barnperspektivet, dels i yrkeskåren och dels 

utifrån direktiv från socialstyrelsen. 

IP3:”Tillexempel är det så att man pratar med barnen oftare idag än vad man 

gjorde för 15 år sedan så det är en stor skillnad.  […]där är ju också direktiv på 

andra sätt idag, på att barn ska komma till tals, så har det ju inte riktigt varit längre 

tillbaka. Både direkt uppifrån och inom yrkeskåren att man kanske har en annan syn 

på det idag. ” 

I intervjuerna framkom det också att det finns en motsägelse i hur familjerättssocionomerna 

tar hänsyn till barnperspektivet utifrån insamlandet av information. Två familjerättssocionomer 

menar att barnen behöver flera samtal för att lära känna familjerättssocionomen för att det ska 

bli bekvämt för barnet att prata. En annan intervjuperson beskriver däremot barnperspektivet 

annorlunda utifrån den metoden hen arbetar efter. Familjerättssocionomen beskriver att deras 

metod går ut på att under en kort och begränsad period (tre dagar) träffa barnen, vilket hen 

menar är skonsammare för barnen än att det blir en utdragen process under en längre 

utredningsperiod. Med andra ord är en åsikt att man skall ha fler samtal för att öka barnens 

möjligheter att komma till tals och en annan åsikt är att man skall ha kortare kontakter för att 

utredningsprocessen ska bli skonsammare för barnen. 

6.3.2 Riskfaktorer 
Under intervjuerna beskriver familjerättssocionomerna vilka riskfaktorer och vilken typ av 

information de inhämtar under informationsinsamlandet. Samtliga familjerättssocionomer 

hämtar in information om och vägde följande riskfaktorer: missbruk, psykisk ohälsa, samt hot 

och våld. Två av familjerättssocionomerna beskriver att de även lägger vikt på föräldrarnas 

kommunikation i riskbedömningen. Vidare beskriver två andra familjerättssocionomer att de 

också väger riskfaktorn kring bortförande, vilket beskrivs i citatet nedan. 

”IP3: Missbruk, psykisk ohälsa, hot å våld, ehm ja och sen då undersöker vi 

överlag om barn far illa och det kan ju vara många olika saker: får dom det dom 

behöver, praktiskt? Känslomässigt? Så det är dom, bortförande finns ju där alltid, 

den frågan ställs kanske inte alltid. Det är ju inte alltid det är på tal överhuvudtaget, 

den kanske man inte tar alltid.” 

När familjerättssocionomerna hämtar in information kring de olika riskfaktorerna gör de på 

olika sätt. Tre familjerättssocionomer beskriver inte specifikt om de alltid frågar om alla 

riskfaktorer medan en familjerättssocionom beskriver att de alltid frågar om alla de vanliga 

riskfaktorerna, dvs  missbruk, psykisk ohälsa, hot och våld men att de också undersöker överlag 
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om det finns en risk att barnet kan fara illa. En annan familjerättssocionom beskriver 

att riskfaktorerna de frågar kring i samtalen främst baseras på föräldrarnas oro, vilket citatet 

nedan beskriver. 

IP5: ”det är ju liksom föräldrarnas oro som lyfts fram[…] och då tar man in det 

och så tittar man på det, är det, asså, en sån stor risk för barnet så att det skall 

göra att barnet behöver liksom vara mindre utsträckning hemma hos pappa eller 

mamman till exempel. […] Så det är först och främst föräldrarnas oro.” 

Alltså finns det en skillnad i huruvida familjerättssocionomerna väljer vilken information som 

inhämtas. 

 

6.3.3 Sammanvägning av informationen 
Det framgår alltså att samtliga familjerättssocionomer tar hänsyn till samma riskfaktorer, men 

att det skiljer sig i hur de inhämtar informationen om riskfaktorerna. När 

familjerättssocionomerna har inhämtat information om eventuella riskfaktorer beskriver 

samtliga familjerättssocionomer att de skall göra en sammanvägning av informationen. 

Sammanvägningen beskrivs utifrån två delar. Den ena delen är att man dels väger ihop 

informationen, vilket ofta problematiseras av att det finns motstridig information från 

föräldrarna. Den andra delen består i att familjerättssocionomerna gör en konsekvensanalys av 

sammanvägd information, vilket beskrivs i citatet nedan. 

 

IP1: ” ja dels är det ju insamlandet, […] sen får du ju ställa de, du får ju ställa 

det mot allt annat som du samlar in […] så är det, sen ska man då ställa 

riskbedömningen, kopplat då till konsekvensanalysen.” 

 

När familjerättssocionomerna har inhämtat information avseende riskfaktorer skall de göra en 

sammanvägning av informationen, vilket enligt deras beskrivningar är en väsentlig del av 

riskbedömningen. Det framkommer i intervjuerna att samtliga familjerättssocionomer anser att 

kollegor är av vikt under sammanvägningen av inhämtad information.  I nedanstående citat 

beskriver en familjerättssocionom att hen vänder sig till kollegor vid sammanvägningen utifrån 

diskussioner om vägning av information och huruvida informationen tyder på en risk eller inte. 

IP3:”Vi gör nästan alltid dem här utredningarna två och två. […] och då sker 

ju den bedömningen i diskussion och dialog oss handläggare emellan som är 

inblandade i ärendet och som träffar personerna. Ehm, det är också nåt som 

tas upp i vår arbetsgrupp om där är nånting som vi tänker det här behöver vi 

diskutera, […]eller att få hjälp i att: nu har vi den här och den här 
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informationen och hur tänker ni om det? Ehm många ärenden där det är lite 

knepigare tar man upp i handledning och får hjälp av sin handledare i om 

man kan tänka dels hur man kan gå vidare för att få mer information om det 

är en risk eller inte” 

Under intervjuerna beskriver samtliga familjerättssocionomer att det ofta förekommer 

motstridig information i riskbedömningarna och att det är en av de svåraste faktorerna i 

sammanvägningen eftersom de ofta inte har någon konkret information att bygga bedömningen 

på, vilket nedanstående citat ger en beskrivning av. 

”I: händer det att det finns någon motstridig information? IP4: Nästan alltid[...]det 

ligger ju lite i sakens natur tänker jag att föräldrarna lämnar motstridig 

information eftersom de tycker väldigt olika när man går till tingsrätten. [...]Och 

där finns kanske inte alltid med uppgifter som varken styrker eller motsäger det här. 

För att hantera den motstridiga informationen beskriver samtliga familjerättssocionomerna att 

de behöver väga informationen och se vad det finns för information som styrker eller motsäger 

den motstridiga informationen och då särskiljer de på informationen utifrån dess trovärdighet. 

Som citatet nedan visar beskrivs domar och information från professionella som trovärdiga, och 

fyra familjerättssocionomerna beskriver också att barnens berättelser är av vikt i 

sammanvägningen. 

IP1: ”En, alltså vad man skall kalla en lite, ehm hårda fakta som tillexempel 

en dom. [...] Det är klart att det väger tungt om det finns en fällande dom. Sen 

är det ju så att, jag tänker barnets egna utsagor kring nånting väger också 

tungt. För det är ju väldigt sällan barn vill berätta. Oftast är dom väldigt 

lojala mot sina föräldrar.[…] Men sen är det ju, asså finns det dokumenterade 

skador. Sjukvården eller finns det liksom oro som nånstans styrker det som 

framkommer tidigare från förskola eller skola så väger ju det  också. Det blir 

att man, det är ju dom här professionella runt en familj som vi tänker är 

väger mer än och kanske en släktings uttalande gör, för det.” 

En familjerättssocionom uttrycker också att det som oftast ställs emot vartannat är barnets rätt 

till en kontakt med båda föräldrarna kontra barnets behov av skydd, där barnets behov av skydd 

alltid väger tyngre. 

6.3.4 Konsekvensanalys 
Samtliga familjerättssocionomer berättar under intervjuerna att i en riskbedömning ingår det en 

konsekvensanalys och att det är ett sätt att hantera motstridig information. Citatet nedan visar 
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hur en av familjerättssocionomerna beskriver detta. 

IP4: ”mm, och då måste man ju ta med båda konsekvensbeskrivningarna tänker jag. 

Du måste göra en konsekvensbeskrivning utifrån att så här skulle det kunna bli 

utifrån dom här uppgifterna, men å andra sidan skulle det också kunna innebära 

detta.” 

Det framkommer även att familjerättssocionomerna benämner konsekvensanalysen olika, 

begrepp som de använder är riskanalys, konsekvensanalys och konsekvensbeskrivning. En av 

familjerättssocionomerna berättar att tingsrätten gärna ser att man gör en framtidsprognos 

utifrån konsekvensanalysen. 

IP2: Sen vill ju alltid tingsrätten att man skall göra en framtidsskattning i alla våra 

bedömningar och också i vår riskanalys. Sen kan det ju vara lite svårt beroende på 

situationen, […] det finns ju forskning som visar på hur saker ofta förändras kring 

både hot och våld och liksom det här med separationer och konflikter i separationer 

och så. 

Familjerättssocionomen i citatet ovan säger med andra ord att det går att göra en 

framtidsprognos och att det finns forskning som styrker det. Gällande huruvida 

familjerättssocionomerna genomför en riskprognos i riskbedömningarna är deras berättelser 

motstridiga. Samtliga familjerättssocionomer beskriver att de genomför konsekvensanalyser där 

de väger olika konsekvenser utifrån informationen som de har inhämtat, dock beskriver en av 

familjerättssocionomerna att hen inte gör en riskprognos utifrån att det inte går att förutse 

barnets utveckling. Samtidigt som det i föregående citat framkommer att en 

familjerättssocionom menar på att det finns forskning som styrker det. 

6.3.5 Sammanfattning 
I detta avsnitt beskriver intervjupersonerna att hanteringen av informationen sker i två delar, 

det vill säga insamlandet av informationen och sammanvägningen av informationen. 

Avseende insamlandet av informationen framkommer det ur intervjupersonernas 

beskrivningar att det skiljer sig i rutinerna gällande registerutdrag. Vidare beskriver fyra 

intervjupersoner att de inhämtar information från barnen i större utsträckning idag än vad som 

gjordes tidigare. Vidare är det en skillnad i hur intervjupersonerna beskriver hur de tar hänsyn 

till barnperspektivet utifrån hur de inhämtar information från barn. Två familjerättssocionomer 

beskriver att de har ökat antalet barnsamtal utifrån att barnet ska ha större möjligheter att 

komma till tals. Däremot beskriver en familjerättssocionom att de under en kortare period har 

samtal med barnen för att det är skonsammare för barnen med en kortare kontakt. Det är 

också en skillnad i hur familjerättssocionomerna inhämtar information utifrån att en 
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intervjuperson alltid frågar om alla riskfaktorer och en utgår utifrån vad föräldrarna lyfter för 

oro. Gällande sammanvägningen av informationen beskriver intervjupersonerna att 

sammanvägningen sker i två delar, de sammanväger informationen och de gör en 

konsekvensanalys, vilket är ett sätt att hantera motstridig information. Under 

konsekvensanalysen väger samtliga familjerättssocionomer informationen mot varandra, dock 

skiljer det sig i huruvida de gör en riskprognos. En intervjuperson beskriver att det inte går att 

förutse utvecklingen och en annan intervjuperson beskriver att det finns forskning som stödjer 

det. 

7. Analys 
I kommande avsnitt presenteras analysen utifrån tre huvudrubriker. Huvudrubrikerna är 

strukturerade efter studiens frågeställningar: Vilka faktorer beskriver familjerättssocionomer 

påverkar riskbedömningen, hur förhåller sig familjerättssocionomerna till riskbedömningar 

utifrån metodanvändning och slutligen hur konstruerar familjerättssocionomer 

riskbedömningar utifrån hantering av information? Efter varje huvudrubrik presenteras en 

sammanfattning av vad som framkommit. 

 

7.1 Vilka faktorer beskriver familjerättssocionomer påverkar 

konstruktionen av en riskbedömning? 
För att förstå hur de olika faktorerna som familjerättssocionomernas beskriver påverkar 

konstruktion av riskbedömningen presenteras analysen av resultatet i följande avsnitt. 

 

Det framkommer att det finns flera faktorer som påverkar hur familjerättssocionomerna 

konstruerar riskbedömningar. De faktorer som familjerättssocionomerna nämner är tidigare 

erfarenhet, hur länge de arbetat med familjerätt, tidigare och nuvarande kollegor, rutiner på 

arbetsplatsen, metoder, forskning samt lagar och riktlinjer från Socialstyrelsen. Utifrån Berger 

och Luckmanns institutionaliseringsteori (Berger & Luckmann 2011) konstruerar 

familjerättssocionomen sin kunskap i ett samspel med omgivningen. Den närmaste 

omgivningen är kollegor och resultaten visar att kollegor tillsammans konstruerar och 

internaliserar rutiner. När de arbetar tillsammans med sina kollegor tar de över varandras 

vanor och rutiner, vilket utifrån institutionaliseringsteorin innebär att rutinerna externaliseras 

och på så vis objektiveras. Vilket innebär att familjerättssocionomernas rutiner befästs utanför 

dem själva och blir institutionaliserade, rutinerna blir en del av den objektiva verkligheten (jmf 

Berger & Luckmann 2011). Utifrån att rutinerna nu är en instutition, det vill säg färdiga 

handlingsmönster, är de på så vis bundna inte bara till just de familjerättssocionomerna som 

befinner sig i institutionen men också till kommunen där de arbetar (jmf Berger & Luckmann 
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2011). Det visar sig exempelvis i att familjerättssocionomer i kommun X alltid hämtar in 

belastnings- och socialregister och familjerättssocionomer i kommun Y hämtar in registerna 

efter bedömning.  Detta gäller oavsett om familjerättssocionomen använder en metod eller 

inte. Vad som även framkommer är att det inte förekommer någon reifikation på så vis att 

familjerättssocionomerna medvetet utvecklar arbetssätt, de är aktiva konstruktörer av sina 

rutiner. 

7.1.1 Tidigare erfarenhet 
Det framgår i resultatet att tidigare erfarenheter har en betydelse för hur riskbedömningen 

faktiskt genomförs, dels utifrån hur familjerättssocionomerna ställer frågor och dels hur de ser 

på olika riskfaktorer. Alltså är tidigare erfarenheter en faktor som har betydelse för hur 

familjerättssocionomerna genomför riskbedömningarna. Utifrån familjerättssocionomernas 

berättelser går det att se att de från tidigare yrkesroller konstruerat handlingsmönster, som de 

tagit med till sin nya yrkesroll, exempelvis för att ställa frågor kring riskfaktorer. Därefter 

externaliserar familjerättssocionomerna genom handling, det vill säga genom att faktiskt 

utföra de tidigare konstruerade handlingsmönsterna, de tidigare kunskaperna till den nya 

institutionen de befinner sig i (jmf Berger & Luckmann 2011). Det kan förstås utifrån att de 

tidigare erfarenheterna är en del av familjerättssocionomernas subjektiva verklighet som 

externaliseras. På så vis övergår den subjektiva verkligheten till en objektiv verklighet för 

andra familjerättssocionomer i samma kontext, det vill säga på samma arbetsplats (jmf Berger 

& Luckmann 2011). Därmed är tidigare kunskaper också är en faktor som påverkar både 

konstruktionen och genomförandet av en riskbedömning. 

7.1.2 Riktlinjer 
Det framkommer också att en del i konstruktionen av riskbedömningar är beroende av 

Socialstyrelsens riktlinjer och allmänna råd. Riktlinjerna styr vad som skall göras men inte hur 

det ska göras, vilket var något som det fanns en efterfrågan på från familjerättssocionomerna 

när de var nya familjerättssocionomer. Riktlinjerna från Socialstyrelsen kan ses som 

institutioner utifrån att de är rutiner som konstruerar förutbestämda handlingsmönster. Det blir 

en nivåskillnad mellan institutionerna då de sträcker sig över organisationerna det vill säga 

från socialstyrelsen till kommunen. Med andra ord är Socialstyrelsens riktlinjer en faktor som 

påverkar familjerättssocionomernas konstruktion av riskbedömningen eftersom riktlinjerna 

internaliseras i konstruktionen av riskbedömningen. Skillnaden ligger däremot i att de 

handlingsmönster som Socialstyrelsens riktlinjer konstruerat är på en annan nivå, alltså det är 

inte familjerättssocionomerna som själva arbetat fram de rutinerna som Socialstyrelsen 

förespråkar. För familjerättssocionomerna i kommunen är Socialstyrelsens riktlinjer 
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objektiverade, vilket innebär att de existerar oberoende av familjerättssocionomerna. Det kan 

beskrivas utifrån att riktlinjerna är en objektiv verklighet varifrån familjerättssocionomerna 

internaliserar rutiner (jmf Berger & Luckmann 2011). 

7.1.3 Kollegors betydelse 
Det finns även en påverkan från tidigare kolleger och tidigare rutiner på arbetsplatsen. En av 

familjerättssocionomerna beskriver att hen till en början blev introducerad på arbetsplatsen 

med att följa de rutiner som fanns. Det är ett exempel på hur en ny person på en arbetsplats 

internaliserar de institutionella handlingsmönster som redan är fastställda på arbetsplatsen. Att 

familjerättssocionomen fortsatte använda de institutionaliserade rutinerna efter att kollegan 

slutat tyder på att det har skett en objektivering på sätt att rutinerna har externaliserats från 

den tidigare kollegan och existerat självständigt utanför individerna som från början formade 

institutionen (jmf Berger & Luckmann 2011). Det framkommer också i resultatet att 

familjerättssocionomen upplevde att arbetssätten inte var överensstämmande med hens eget 

sätt att tänka, dock fortsatte familjerättssocionomen arbeta efter institutionen. Det kan förstås 

utifrån begreppet reifikation, på så vis att fenomenet (konstruktionen av riskbedömningen) 

inte uppfattas av individen (familjerättssocionomen), som något som är påverkbart utan som 

någonting som står utanför hens konstruktion. (Berger & Luckmann 2011). Vidare kan den 

tidigare kollegans rutiner beskrivas utifrån att de är en objektiv verklighet för den nya 

familjerättssocionomen, men som från början varit en subjektiv verklighet som externaliserats 

från den tidigare kollegan (jmf Berger & Luckmann 2011).  

7.1.4 Internalisering av metod 
Implementeringen av en ny arbetsmetod kan förstås utifrån att familjerättssocionomen 

internaliserat (jmf Berger & Luckmann 2011) nya handlingsmönster som beskrivs av metoden 

och på så vis ersatt gamla rutiner med nya och därigenom omformulerat institutionen. Ett 

tydligt exempel på vad som förändrades när en ny metod infördes är vilka källor hen använder 

för att inhämta information då hen tidigare inhämtat information ifrån icke professionella 

referenter men inte gör så idag. Detta kan vidare förstås utifrån att metoden är ett färdigt 

handlingsmönster som står utanför familjerättssocionomen och på så vis är en objektiv 

verklighet, denna objektiva verklighet blir en källa för familjerättssocionomen att internalisera 

handlingsmönster för konstruktionen av riskbedömningen (jmf Berger & Luckmann 2011) 

7.1.5 Kommunala skillnader 
När det gäller hur genomförandet av riskbedömningar går till upplever 

familjerättssocionomerna att det finns skillnader kommuner emellan. Skillnaderna kan utifrån 

socialkonstruktivistisk teori förstås utifrån att familjerättssocionomernas institutionella 
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verkligheter och omgivningar ser olika ut, därmed är det en skillnad i vad de internaliserar 

(jmf Berger & Luckmann 2011). De arbetar på olika arbetsplatser med olika rutiner, har olika 

erfarenheter och kunskap samt olika tillgång till kolleger och handledning. Eftersom kunskap 

konstrueras i samspel med omgivningen utifrån internalisering av vanor (jmf Berger & 

Luckmann 2011) ger ett samarbete mellan familjerättssocionomer i olika kommuner en ökad 

kunskapsutveckling. Vidare kan de kommunala skillnaderna förstås utifrån att de objektiva 

verkligheterna skiljer sig mellan kommunerna. Med andra ord att konstruktionen av 

riskbedömningarna skiljer sig utifrån att den objektiva verkligheten i enskilda kommuner har 

formats av andra subjektiva verkligheter, det vill säga andra kollegor, tidigare rutiner och så 

vidare (jmf Berger & Luckmann 2011). 

7.1.6 Sammanfattning 
Gällande familjerättssocionomernas beskrivningar av vad som påverkar konstruktionen av 

riskbedömningar så framgår det i resultatet och analysen att familjerättssocionomerna 

beskriver olika faktorer som påverkar hur de konstruerar en riskbedömning. Faktorerna som 

de beskrev var: tidigare erfarenhet, hur länge de arbetat med familjerätt, tidigare och 

nuvarande kollegor och rutiner på arbetsplatsen. Hur dessa faktorer har påverkat 

familjerättssocionomernas konstruktion av riskbedömningarna kan förstås genom 

institutionaliseringsteorin utifrån att det handlar om vanor och kunskap som har 

externaliserats, objektivierats, blivit institutioner och slutligen internaliserats in i 

konstruktionen av riskbedömningarna. Vidare går att förstå dessa faktorer som påverkar 

konstruktionen av riskbedömningarna utifrån att de återfinns i en subjektiv och objektiv 

verklighet där familjerättssocionomerna externaliserar sin subjektiva verklighet till en objektiv 

verklighet, samt att de internaliserar från en objektiv verklighet, exempelvis riktlinjer från 

socialstyrelsen. Vidare beskrev familjerättssocionomerna också att metoder, forskning samt 

lagar och riktlinjer från Socialstyrelsen påverkar hur de genomför riskbedömningar utifrån att 

de har internaliserats in i hur familjerättarna konstruerar riskbedömningar. 

 

7.2 Hur förhåller sig familjerättssocionomer till riskbedömningar 

utifrån metodanvändning? 
För att förstå hur familjerättssocionomerna förhåller sig till metodanvändning utifrån 

riskbedömningen presenteras analysen av resultatet i följande avsnitt. 

7.2.1 Åsikter om metodanvändning 
Socialstyrelsens enkätundersökning beskriver en efterfrågan av metoder för riskbedömningar 

(Socialstyrelsen 2007 a). Här i denna studie berättar fyra av familjerättssocionomerna att de 

upplever sig delvis bli hjälpta av en metod i riskbedömningen och beskriver att de hade haft 
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mer hjälp av det som nya i yrket. Det resultatet stämmer överens med vad Gillingham (2011) 

skriver då han menar på att metodanvändande kan vara en vägledning för nya 

familjerättssocionomer. Familjerättssocionomerna i denna studie beskriver inte 

metodanvändande som en direkt belastning eller som ett hinder, även om det framkommer 

synpunkter på att det kan missas information. Tidigare forskning pekar på att det finns en risk 

för att erfarna handläggare blir begränsade av metod (Gillingham 2011, Mullen & Streiner 

2004). Att familjerättssocionomerna beskriver att de behöver komplettera uppgifter från 

metoderna kan jämföras med Gillinghams (2011) studie som visar på att metodanvändning 

inte ger de önskade resultaten och att det främst gynnar barnen med störst behovet av skydd 

(Gillingham 2006).  Här kan det därmed anses vara av vikt att man som familjerättssocionom 

har tillgång till en institution av samlade rutiner och handlingsmönster som kan internaliseras 

för att komplettera metoden, vilket innebär att kollegor, rutiner och handledning är av vikt för 

en konstruktion av riskbedömningen även vid ett metodanvändande. 

Resultatet visar att det finns en farhåga för att nya familjerättssocionomer som arbetar utifrån 

en metod kan innebära en risk för att alla frågor inte utreds. Detta kan förstås utifrån 

institutionaliseringsteorin (Berger & Luckmann 2011) på så vis att internalisering av enbart 

metodens rutiner kan vara en risk som grundar sig i att metodanvändning bottnar i en 

positivistisk syn på kunskap, det vill säga att det finns en sanning eller ett perspektiv (Muller 

& Streiner 2004). Familjerättssocionomerna i denna studie beskriver att metoder behöver 

komplettera med ytterligare information för att man skall kunna få en helhetsbild i 

riskbedömningen. Det stöds även av tidigare forskning som problematiserar svårigheten att ta 

hänsyn till individuella skillnader vid användandet av evidensbaserad praktik (Muller & 

Streiner 2004). Däremot framkom även i resultatet att en metod kan ge en ökad effekt av 

riskbedömningen i tingsrätten. En slutsats är att rutiner enbart baserade på en metod kan 

behöva kompletteras av en tillgång till ytterligare institutioner utöver metoden, exempelvis 

kolleger, handledning och forskning. 

7.2.2 Sammanfattning 
Gällande hur familjerättssocionomerna förhåller sig till metodanvändning så stämde deras 

beskrivningar överens med vad den tidigare forskningen beskriver. Dels upplevde 

familjerättssocionomerna att metodanvändningen hade varit till en hjälp när de var nya men 

att de idag med mer erfarenhet inte upplever ett behov på samma sätt. Det framkommer också 

att metoderna de har använt behöver kompletteras i riskbedömningen och att en 

riskbedömning inte hade förändrats innehållsmässigt av en metod men att det hade kunnat ge 

riskbedömningen mer tyngd i tingsrätten. Därav kan det vara av vikt att använda en metod 
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men komplettera med ytterligare institutioner. 

 

7.3 Hur konstruerar familjerättssocionomer riskbedömningar utifrån 

hantering av information 
För att förstå familjerättssocionomernas konstruktion av riskbedömningen utifrån hur de 

hanterar informationen presenteras analysen av resultatet i följande avsnitt. 

7.3.1 Insamlande av information 
Gällande informationshanteringen i riskbedömningarna beskriver familjerättssocionomerna ett 

likartat arbetssätt utifrån vad de gör under en riskbedömning gällande de kontakter som tas 

med föräldrar, barn samt referenssamtal. Utifrån institutionaliseringsteorin (jmf Berger & 

Luckmann 2011) kan det förstås som rutiner som skapats genom internalisering av vanor som 

externaliserats och som blivit objektiverade. Dock är det inte en slump att de kontakterna som 

familjerättssocionomerna tar är liknande eftersom det till viss del är styrt i Socialstyrelsens 

förordning SOFS 2012:14, vilket alltså påverkar konstruktionen av riskbedömningar. Detta kan 

förstås utifrån att riktlinjerna är en objektiv verklighet som samtliga intervjupersoner i studien 

tar hänsyn till i konstruktionen av riskbedömningarna (jmf Berger & Luckmann 2011). 

Däremot framkommer skillnader kring familjerättssocionomernas rutiner kring inhämtning av 

registerutdrag, vilket tyder på att familjerättssocionomernas egna rutiner också påverkar hur 

man tar hänsyn till Socialstyrelsens förordningar. 

 

Vidare framkommer det att familjerättssocionomerna har mer barnsamtal idag än vad de haft 

tidigare och att barnens åsikter har en större roll i riskbedömningen, vilket följer resultaten från 

Röbecks (2012) avhandling som menar på att det har skett en förändring avseende synen på 

barnen i familjerättsliga utredningar. I denna studie framkommer det att 

familjerättssocionomerna har utformat inhämtandet av information gällande riskbedömningen 

och att barnen ska ha större möjligheter att komma till tals. Enligt institutionaliseringsteorin 

(Berger & Luckmann 2011) kan det förstås utifrån att efterhand som barnperspektivet har tagits i 

beaktande via lagändringar och riktlinjer från Socialstyrelsen (jmf Röbeck 2012) har 

barnperspektivet internaliserats av familjerättssocionomerna. Genom att 

familjerättssocionomerna förändrat sina rutiner och infört nya handlingsmönster har 

barnperspektivet objektiverats och institutionaliserats på familjerätten, det vill säga blivit en del 

av familjerättens rutiner oberoende av enskilda familjerättssocionomer. Det framkommer dock i 

resultatet att familjerättssocionomerna har olika tolkningar av barnperspektivet och att de 

genomför kontakterna med barn på olika sätt. Detta kan förstås utifrån att barnperspektivet är en 

del av den objektiva verkligheten som familjerättssocionomerna tar hänsyn till i konstruktionen 
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av riskbedömningarna. Dock skiljer det sig i hur de tar hänsyn till barnperspektivet vilket kan 

förstås utifrån att deras subjektiva verkligheter är annorlunda vilket kan påverka hur de 

internaliserar barnperspektivet (jmf Berger & Luckmann 2011) 

7.3.2 Riskfaktorer 
Den största skillnaden avseende vilken information familjerättssocionomerna inhämtar 

gällande riskfaktorer kan grunda sig på vilket perspektiv familjerättssocionomen har. I 

samspelet med andra formas typifieringar utifrån att vi tillskriver andra individer roller med 

färdiga handlingsmönster och motiv utifrån olika typiska aktiviteter (Berger & Luckmann 

2011). Familjerättssocionomerna beskriver olika handlingsmönster hos barn och hos föräldrar, 

exempelvis att barnen beskrivs som lojala och föräldrarna beskrivs tycka olika. Det innebär  att 

när föräldrar och barn träder in i familjerättssocionomernas institution kommer 

familjerättssocionomerna konstruera sina rutiner utifrån vilket handlingsmönster de anser att 

föräldrar och barn har. Det kan vara en förklaring till att några familjerättssocionomer frågar 

konsekvent om alla riskfaktorer, andra väljer frågor utifrån vad de bedömer att det finns behov 

av och några utgår från föräldrarnas oro. 

7.3.3 Sammanvägning 
Familjerättssocionomerna har liknande rutiner avseende sammanvägning av information men 

det finns vissa skillnader. Samtliga familjerättssocionomer problematiserar svårigheterna med 

hur de ska förhålla sig till motstridig information, men att riskanalysen har blivit ett sätt att 

hantera detta på. Viss fakta väger tyngre, exempelvis domar och barnens uppgifter. I 

konsekvensanalysen väger familjerättssocionomerna riskfaktorer mot olika konsekvenser. De 

ser dock olika på huruvida det går att göra en framtidsprognos. Även detta kan förklaras 

utifrån institutionaliseringsteorin genom att familjerättssocionomernas institutioner är olika 

och att det inte bara påverkar vad de gör, hur de gör det, att de använder olika begrepp för 

konsekvensanalysen och ser olika på den (Berger & Luckmann 2011).  

7.3.4 Sammanfattning 
Utifrån hanteringen av informationen finns det ett mönster i hur familjerättssocionomerna 

genomför en riskbedömning, de samlar in information utifrån riskfaktorer, de sammanväger 

informationen och de analyserar informationen utifrån en konsekvens analys. Dock skiljer sig 

deras rutiner utifrån hur de konstruerar de olika momenten i en riskbedömning, exempelvis 

frågar två familjerättssocionomer alltid om alla riskfaktorer och en familjerättssocionom utgår 

ifrån föräldrarnas oro. Detta kan förstås utifrån institutionaliseringsteorin (Berger & 

Luckmann 2011) utifrån att familjerättssocionomerna har internaliserat olika 

handlingsmönster, exempelvis från kollegor eller från en metod. Eftersom 
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familjerättssocionomerna har olika kollegor och att de har tidigare arbetat andra kollegor i 

kommun X som inte arbetat i kommun Y påverkar det hur handlingsmönstret ser ut i just den 

kommunen, dvs den institutionen (jmf Berger & Luckmann 2011). Vidare har skillnaderna i hur 

familjerättssocionomerna tar hänsyn till barnperspektivet kunnat förstås utifrån att deras egna 

subjektiva verklighet påverkar hur de tar hänsyn till barnperspektivet, som kan ses som en 

objektiv verklighet som familjerättssocionomerna förhåller sig till (jmf Berger & Luckmann 

2011). 

 

8. Fördjupad analys 
I detta avsnitt kommer en fördjupad analyspresenteras utifrån nedanstående figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån analysen så ser vi att familjerättssocionomernas konstruktion av riskbedömningarna är 

påverkade av flera faktorer. Utifrån institutionaliseringsteorin (Berger & Luckmann 2011) så 

kan faktorernas påverkan av riskbedömningens konstruktion förstås utifrån att 

familjerättssocionomerna internaliserar handlingsmönster och vanor, vilket påverkar 

konstruktionen av riskbedömningen. Huruvida vilka faktorer som påverkar konstruktionen av 

riskbedömningarna mer eller respektive mindre går inte att utläsa utifrån denna studie. 
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Däremot går det att utläsa att de olika faktorerna finns på olika nivåer, vilket framgår av 

figuren ovan. Det som skiljer nivåerna är om de är kopplade till direkt 

familjerättssocionomen, exempelvis utifrån hur de typifierat klienterna. En annan nivå är de 

faktorer som finns i institutionen som familjerättssocionomen befinner sig i, exempelvis 

rutinerna inom kommunen. Slutligen är det faktorer som finns högre upp, det vill säga lagar 

och riktlinjer som familjerättssocionomen internaliserat till den egna institutionen. Det finns 

även en skillnad gällande de faktorer som är kopplade direkt till familjerättssocionomen, det 

vill säga hur länge de arbetat med familjerätt, vilka tidigare erfarenheter de har och hur de ser 

på klienterna. Skillnaden ligger i att de faktorerna externaliseras och objektiveras från 

familjerättssocionomen till konstruktionen av riskbedömningen, till skillnad från de andra 

faktorerna som internaliseras från färdiga institutioner. Detta kan också förstås utifrån den 

subjektiva och objektiva verkligheten som Berger och Luckmann (2011) beskriver. Den 

subjektiva verkligheten är det en individ externaliserar till sin omgivning, det vill säga i detta 

fall de faktorer som är direkt kopplade till familjerättssocionomen, vilket påverkar 

konstruktionen av riskbedömningen. Detta innebär att riskbedömningar till viss del är en 

subjektiv verklighet där enskilda aspekter hos familjerättssocionomerna påverkar 

konstruktionen av riskbedömningar. Vidare kan de andra nivåerna av de faktorer som 

påverkar konstruktionen av riskbedömningarna förstås utifrån att de är en del av den objektiva 

verkligheten. Det kan förstås utifrån att de faktorer som är kopplade till arbetsplatsen varit en 

subjektiv verklighet men som blivit en objektiv verklighet genom externalisering och 

objektivering. Exempelvis de redan befintliga rutinerna, vilka är konstruerade bland annat 

ifrån tidigare och nuvarande kollegor som externaliserat sin subjektiva verklighet som blivit 

en objektiv verklighet. Den objektiva verkligheten kan också förstås utifrån att den delas av 

alla familjerättssocionomer på en arbetsplats och påverkar därför alla familjerättssocionomer 

som befinner sig på just den arbetsplatsen. Däremot så finns den subjektiva verkligheten med 

men som en unik faktor hos varje familjerättssocionom. Sammanlagt har intervjupersonerna 

beskrivit sju olika faktorer som påverkar konstruktionen av riskbedömningar. I figuren ovan 

kan man se hur de olika aktorerna påverkar konstruktionen av riskbedömningen utifrån vilken 

nivå de befinner sig i. 

 

9. Slutdiskussion 
I detta avsnitt kommer studiens resultat och analys diskuteras och frågeställningarna kortfattat 

besvaras. Studien utgår ifrån riskbedömningar i familjerättsliga utredningar och studiens syfte 

är att förstå och analysera hur familjerättssocionomer konstruerar riskbedömningar. Vidare 

syftar studien till att belysa familjerättssocionomernas egna perspektiv på konstruktionen av 

riskbedömningarna. Gällande resultatet, det vill säga familjerättssocionomernas beskrivningar, 
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är det av vikt att beakta att det är just deras beskrivningar. Det går inte utifrån denna studie att 

dra generaliserade slutsatser utan studien beskriver enbart de familjerättssocionomers 

berättelser som deltagit i studien. Vilket innebär att det förmodligen finns andra faktorer som 

också påverkar konstruktionen av riskbedömningar, men det har inte framkommit i 

intervjupersonernas beskrivningar. Det är också av vikt att påpeka risken att 

intervjupersonerna kan ge ”korrekta svar”, vilket innebär att de svarar det som de förväntar sig 

att man ska svara, exempelvis utifrån att de tar hänsyn till lagen och Socialstyrelsens riktlinjer. 

 

Sammanfattningsvis har studien visat att det finns sju faktorer som familjerättssocionomerna 

beskriver påverka hur de konstruerar en riskbedömning vilket har analyserats genom Berger 

& Luckmanns institutionaliseringsteorin. Det visar sig också att familjerättssocionomerna syn 

på metodanvändning stämmer överens med vad tidigare forskning säger om metodanvändning 

vid riskbedömningar. Flera av familjerättssocionomerna upplever att en metod hade varit 

hjälpsam när de var nya inom yrket men att de inte upplever det behovet idag, utifrån deras 

erfarenhet. Det framkommer också att metoderna de har använt behöver kompletteras och att 

en riskbedömning inte hade förändrats innehållsmässigt av en metod men att det hade kunnat 

ge riskbedömningen mer tyngd i tingsrätten. Utifrån studiens resultat framgår det att det finns 

ett mönster i hur familjerättssocionomerna strukturerar riskbedömningen utifrån hanteringen 

av informationen. Det framkommer dock avvikelser i hur de gör som yttrar sig bland annat 

olika rutiner, exempelvis rutiner kring registerutdragen. 

 

Vad som är vidare intressant är att även om familjerättssocionomerna använder en metod så 

spelar kollegor och rutiner en viktig roll i riskbedömningen eftersom intervjupersonerna 

upplever att de behöver komplettera metoden. En familjerättssocionom menar att det 

dessutom inte blir någon skillnad i innehållet av riskbedömningen även om man använder en 

metod. Vad blir då syftet med att de ska arbeta efter evidensbaserade metod? En av fördelarna 

som framkommer är att en metodanvändning hade påverkat tingsrättens syn på 

riskbedömningen utifrån att den hade blivit mer legitim. Syftet med evidensbaserad praktik är 

just att de ska arbeta evidensbaserat, det vill säga deras bedömningar ska vara grundade i 

forskning. Det framkommer dock i intervjuerna att de använder sig av forskning i sina 

bedömningar, en av familjerättssocionomerna beskrev till och med att det var där hen lutade 

sig på forskningen som mest. Samtidigt ser vi också i studien att det framkommer skillnader i 

intervjupersonernas beskrivningar om hur de faktiskt gör. Det går dock inte utifrån denna 

studie att säga vad familjerättssocionomernas faktiska handlande är, det vill säga även om de 

beskriver hur de gör så behöver de inte handla därefter. Däremot finns det skillnader i 
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konstruktionen av bedömningen och i vilken grad påverkar det bedömningen? Det kan denna 

studie inte svara på, men frågan är fortsatt intressesant. Sammantaget kan man säga att det är 

en väldigt subjektiv verklighet som familjerättssocionomerna möter i sitt arbete i form av 

motstridig information och riskprognoser och kan man verkligen använda sig utav en metod i 

det? Skall den metoden syfta till att verkligen säkerställa att deras bedömningar är grundade i 

forskning eller skall den helt enkelt legitimera familjerättssocionomernas bedömning? 

 

Även då denna studies resultat inte kan generaliseras är det ändå intressant att de faktorer som 

påverkar konstruktionen finns på olika nivåer, vilket hade varit givande att studera vidare. 

Exempelvis hade en studie kunnat genomföras med ett annat teoretiskt perspektiv, exempelvis 

handlingsutrymme eller systemteori. Vidare hade det varit intressant att studera vilka faktorer 

som mer eller mindre påverkar konstruktionen av riskbedömningen. Det hade också varit av 

värde att studera hur familjerättssocionomerna resonerar och väger informationen i en 

riskbedömning genom exempelvis en fallstudie där avidentifierade riskbedömningar studera
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Bilaga 1 – Informationsbrev 

Hej! 

 

Mitt namn är Filip Nilsson och jag läser sjätte terminen på socionomprogrammet, 

Linnéuniversitetet i Växjö. Jag skriver en kandidatuppsats om riskbedömningar i utredningar 

gällande vårdnad, boende och umgänge och studiens fokus är genomförandet av 

riskbedömningar. Därför är jag intresserad av att intervjua socionomer som arbetar med 

familjerätt. 

 

Intervjun kommer ta högst 45-60 minuter och genomförs förslagsvis på din arbetsplats eller 

på annan plats om du så önskar. Planeringen är att intervjun genomförs under december 

månad. Jag kommer spela in intervjun som därefter transkriberas, varpå era uppgifter så som 

namn och arbetsplats avidentifieras. Efter transkribering av intervjuerna kommer 

inspelningarna att raderas. Det är endast jag, min handledare och eventuellt examinator som 

kommer att ha tillgång till de transkriberade intervjuerna. Ni har möjlighet att återkalla ert 

samtycke att medverka i studien, såväl som innan och efter intervjun. 

 

Jag vet att det är ett tidskrävande yrke ni har och jag uppskattar er tid och medverkan som 

dessutom är viktig för kunskapsutvecklingen inom socialt arbete. Jag är tacksam för besked 

om ni vill delta i min studie senast måndag den 30/11. 

 

Ni kan kontakta mig per telefon: 0734-26 66 99 eller e-post: fn222cv@student.lnu.se 

Önskar ni kontakta min handledare Erika, går det bra att göra så per e- 

post: erika.lundby@lnu.se 
 

Har ni förslag på andra handläggare som arbetar med familjerätt och som kan tänkas ställa 

upp på en intervju är ni välkomna att lämna förslag. 

 

Vänligen Filip 

Nilsson 

Student 

Socionomprogrammet 

Linnéuniversitetet Växjö 

mailto:fn222cv@student.lnu.se
mailto:erika.lundby@lnu.se
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Inledande Nuvarande 
yrkestitel Tidigare 
erfarenheter 

- Socialtjänst/utredningsarbete/socialt arbete 
 

- Familjerätt 
 

Har du gått någon kurs/utbildning avseende riskbedömningar? 

- Inom familjerätt? 
 

- Någon utbildning avseende utredningsmetodik överlag? 
 

Insamling av informationen 

- Vilken information hämtar du in? 
 

- Hur kommer det sig att du hämtar in just den informationen? 
 

- Ser det alltid likadant ut? Om inte, när ändrades det? 
 

Vilka uppgifter behöver du för att genomföra en riskbedömning? 

- Kan det variera? 
 

- Hur väljer du vilka uppgifter som du inhämtar? 
 

- Är det någon skillnad på hur du avgör det nu jämfört med när du började arbeta med 

familjerätt? 

- Vad tror du det beror på? 
 

Var hämtar du informationen för riskbedömningen? 

- Skiljer sig vilken typ av information du inhämtar? Gör du alltid likadant? 
 

- Är det någon skillnad på hur du gör nu jämfört med när du började? 
 

- Vad är skillnaden? Vad tror du det beror på? 
 

Genomförande 

När gör du en riskbedömning? 
Finns det tillfällen när du inte gör en riskbedömning? 

Hur gör du en riskbedömning? / Vilka moment innehåller en riskbedömning? 

- Skiljer det sig från när du började arbeta på familjerätten? På vilket sätt? 
 

Arbetar du utifrån någon ram/specifika rutiner? 

- Har du alltid arbetat likadant? 
 

- Om inte, när ändrades det? 
 

Hur dokumenterar du en riskbedömning? 

- Skiljer det sig från hur du gjorde i början? 
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Tror du det är någon skillnad på hur du genomför en riskbedömning jämfört med någon av 

dina kollegor/andra familjerättare? 

- Vilka skillnader är det i så fall? 
 

- Vad tror du det beror på? 
 

När inhämtar du informationen för riskbedömningen under utredningsprocessen? 

Metodanvändning 

Använder du någon metod? 
- Hur kommer det sig? / Varför? Varför inte? 

 

- Påverkar en eventuell metod utformandet av riskbedömningen? 
 

- Skillnad från när du började på familjerätten? 
 

Om intervjupersonen använder metod 

- Vilken syfte eller moment utgår metoden ifrån? 
 

- Upplever du några för-/nackdelar med metodanvändning under riskbedömningen? 
 

Om intervjupersonen inte använder någon metod? 

- Upplever du några för-/nackdelar att du inte använder någon metod under 

riskbedömningen? 

- (förtydligande fråga) tror du att du skulle bli hjälpt av att använda en metod? 
 

Bedömning/sammanvägning av inhämtad information – Riskprognos` 
Hur tar du hänsyn till informationen du inhämtat? 

Vid sammanställning av information, 

- Hur sorterar du informationen? 
 

- Vilken typ av information är det du ofta behöver ta hänsyn till? 
 

- Vilken information gör att du skattar risken högre respektive lägre? 
 

- Hur hanterar du motstridig information? 
 

- Är det någon skillnad på hur du ser på informationen nu kontra när du började inom 

familjerätt? 

Avslutning 

Är det något du tycker jag bör ha frågat om som jag inte gjort? 
Är det någon fråga du upplever som särskilt svår eller konstigt formulerad? 


