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Abstract 

 

Authors: Gabriella Odell and Iga Sikora 

Title: "It's just that you get to see the families around the clock and that you’re not able to 

hide" - a qualitative study on employee perceptions of how the investigative work and 

families become influenced by the investigation in an institutional environment. 

Supervisor: Lina Ponnert 

 

In this study we looked into investigatory homes where children aged eighteen or below were 

placed with their parents for three months, to undergo child protection investigations by the 

investigators. The aim of the study was to analyze the investigator’s thoughts of how the 

investigatory work and the families were influenced by the institutional environment. More 

specifically, we examined how the daily life of the families was organized by the 

investigatory home, how the investigators looked at the possibility to imitate the ”real life” 

inside the institutional environment and how this environment influenced the families. We 

also examined how the investigators looked at the line between investigation and treatment. 

To complete the study we used semistructured interviews with seven investigators at three 

investigatory homes, two in Skåne and one in Småland. The analysis was based on Erving 

Goffman´s theories; The total institution and The presentation of self in everyday life. As a 

conclusion we can observe that investigatory homes have various rules and a strong structure 

for the families. This and the consequences of breaking the rules act as a way of controlling 

the families, and can be seen as an example of elements of a total institution. We can also see 

that the investigatory homes try to imitate a homelike environment in order to come closer to 

”real life”. Despite this, it is still difficult to reach the true picture of the families situation, 

since the parents try to maintain a facade in order to show the investigators a better picture of 

themselves. Lastly, we can also observe that the line between investigation and treatment is 

floating. Some treatment is required for the parents in order to investigate their potential for 

change.  

 

Key words: investigatory homes, child protection investigation, parents, institution, parental 

capacity.  
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1 Problemformulering 

En central del av socialtjänstens uppgifter innefattar utredningsarbete där föräldrarnas 

förmåga och barns behov utreds. När familjer placeras på utredningshem har socialtjänsten 

gjort bedömningen att sakkunniga behöver konsulteras för att familjens situation anses vara så 

komplex att det behövs en fördjupad kunskap om familjen (Ponnert, 2015; Socialstyrelsen, 

2009:7; 11:2:1:1a SoL). Syftet med placeringen är att bedöma barnets behov och föräldrarnas 

förmåga samt framtida insatser som eventuellt kan komma behövas (Socialstyrelsen, 2009:7).  

 

Att utföra observationer är en del i att inhämta material i barnavårdsutredningar, verkligheten 

i sådana observationer kan ses som något som Edvardsson (2003) kallar person-situation- 

interaktion. Han menar att verkligheten och individens handlingar ingår i ett omgivande 

sammanhang påverkat av kulturella förhållanden, värderingar, myter, normer, befintliga 

kunskaper, pågående aktiviteter samt organisationens förhållanden. Utredning på ett 

utredningshem kan innebära vissa svårigheter, Linderot (2015) berör problematiken som 

förekommer i samband med placering av en familj på ett sådant hem. Hon menar att 

familjemedlemmar kan visa både en försämrad och en förbättrad bild av sig själva och sin 

förmåga till att samspela med övriga personer i familjen. En placering på ett utredningshem 

innebär att familjerna befinner sig i en konstlad och främmande miljö. Det kan upplevas av 

familjen som påfrestande och onaturligt att det finns personal dygnet runt som observerar vad 

de gör. Därför kan familjemedlemmar också bete sig på ett annat sätt än när de är hemma, 

vilket gör att utredarna kan få en bild av familjen som inte stämmer med verkligheten. 

Samtidigt möjliggör utredningshemmet att komma så nära verkligheten som möjligt då 

personalen har tillgång till familjen dygnet runt (Ibid).  

 

Ytterligare en svårighet med utredning på ett utredningshem kan vara att personalen på ett 

sådant hem ska utreda familjen på ett objektivt sätt (Socialstyrelsen, 2015b), samtidigt ska de 

se till att barnen inte far illa och har därför en skyldighet att ingripa om det händer (5:1 SoL). 

Detta resulterar i att personalen har dubbla uppdrag, där de å ena sidan ska vara objektiva 

observatörer medan de å andra sidan ska ingripa till barnets skydd. Kan detta dubbla uppdrag 

påverka utredningen av föräldrarnas omsorgsförmåga på något sätt? Är personal ibland passiv 

till fördel för objektiviteten i utredningen, istället för att ingripa till skydd för barnet?  
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Sallnäs (1995) problematiserar utredningar på utredningshem och menar att för en familj 

innebär det att ingå i en struktur som skapas av verksamhetens regler och normer. Autenticitet 

på en institution är enligt Sallnäs (1995), att institutionen försöker efterlikna ett ”vanligt liv” i 

så stor utsträckning som möjligt. Hon beskriver det dock som en omöjlighet att uppnå då en 

institution är just en institution och därför skiljer sig från ett ”vanligt liv”. Bergmark och 

Oscarsson (1992) anser detta vara en form av autenticitetsproblematik, även kallat 

imitationsproblematik, där verksamheter försöker imitera en ”normal” verklighet i ett 

terapeutiskt syfte. Sallnäs (1995) menar att utredningshemmets sätt att arbeta innebär att 

omsorgsförmågan hos föräldrarna belyses utifrån institutionslivets villkor. Vad betyder detta 

för personalens bedömningar av föräldrarnas omsorgsförmåga? Vad innebär egentligen 

institutionslivets villkor och hur skapas en hemlik miljö där? Med tanke på att syftet med 

placeringen på utredningshemmet är att bedöma barnets behov och framtida insatser 

(Socialstyrelsen, 2009:7), går det att ifrågasätta om den verkliga bilden av föräldrarnas 

omsorgsförmåga kommer fram på en institution med dess specifika villkor?  

 

Det finns en stor lucka när det kommer till forskning som berör heldygnsinsatser för barn och 

unga, speciellt den som behandlar utredningshem, både i Sverige och utomlands (Sallnäs, 

1995; Socialstyrelsen, 2014). Bristen på forskning gör att kunskapen om livsvillkor på 

utredningshem för familjer är begränsad, därför anses det angeläget för det sociala arbetets 

utveckling att göra en sådan studie. Vår studie kommer bidra med kunskap om hur en 

utredning kan påverkas av att den genomförs på en institution samt hur familjens beteende 

kan tänkas påverkas av att de utreds på ett utredningshem.  

 

1.1 Syfte 

Syftet är delvis att undersöka och analysera personalens uppfattningar om hur 

utredningsarbetet påverkas av att det genomförs på ett utredningshem. Ytterligare en del av 

syftet är att undersöka och analysera deras uppfattningar om hur familjerna påverkas av att 

utredas på ett utredningshem med dess institutionella miljö. 

 

1.2 Forskningsfrågor 

Hur beskriver personalen möjligheterna att efterlikna det “verkliga livet” inom ramen för en 

institutionell miljö? 

Hur ser personalen på gränsen mellan utredning och behandling? 
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Hur organiseras och styrs/struktureras familjens dagliga liv på utredningshemmet? 

Hur tror utredningshemmets personal att familjens beteende påverkas av utredningshemmets 

institutionella miljö? 

 

1.3 Begreppsförklaring 

1.3.1 Institution - då vi i studien använder ordet “institution” syftar vi på institutionen som en 

organisationsform, de utredningshem där familjer utreds.  

 

2 Kunskapsläge 

Detta kapitel redogör för aktuell kunskap inom det område vi undersökt. I första delen 

beskriver vi hur en barnavårdsutredning går till samt definierar vad ett utredningshem är. I 

andra delen redogör vi för relevant forskning kring barnavårdsutredningar. Vi presenterar 

först studier om socialtjänstens barnavårdsutredningar. Därefter lyfter vi fram studier som rör 

institutionsutredningar, där utredningar på SiS-hem samt på utredningshem för familjer 

beskrivs separat.  

 

2.1 Litteratursökning 

I vår litteratursökning har vi främst använt oss av databaserna LUBsearch och Libris samt 

GoogleScholar. De sökord vi har använt är “utredning”, “utredningshem”, “familjer”, “child 

protection investigation”, “family”, “assessment”. För att fördjupa vårt sökande har vi även 

tittat på referenslistor i de artiklar och böcker vi hittade.  

 

Eftersom det finns få studier som rör specifikt utredning på ett utredningshem för familjer, har 

vi främst använt oss av studier som beskriver utredning på socialtjänsten samt utredningshem 

för ensamplacerade ungdomar. Eftersom utredningarna på de utredningshem vi studerat görs 

på begäran av socialtjänsten och ingår i deras bedömning samt utförs enligt BBIC-modellen, 

kan forskningen om socialtjänstens utredningar vara relevant även för utredningshemmens 

utredningar. Vi har även kunnat se likheter mellan ungdomars samt föräldrars situation vid en 

utredning, då både ungdomar på SiS-hem och föräldrar på utredningshem, utreds för någon 

problematik de har. Vi har därför valt att använda forskning om ungdomars upplevelser av att 

utredas på SiS-hem. I vår studie har vi främst fokuserat på den nordiska forskningen då 
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nordiska länder har en liknande socialpolitik som den svenska, men vi använder oss även av 

några engelska forskare för att skapa ett bredare perspektiv över den tidigare forskningen.  

 

2.2 Bakgrund 

2.2.1 Kommunens ansvar och utredningens gång 

I socialtjänstlagen betonas kommunernas ansvar för barn och ungdomar. Socialnämnden ska 

bland annat se till att barn och unga växer upp under trygga förhållanden och uppmärksamma 

när barn far illa, samt i nära samarbete med barnets hem ge det stöd och skydd som barnet 

behöver (5:1 SoL). Socialtjänsten har skyldighet att skydda barnet när föräldrarna inte kan 

tillgodose dess behov (Lundgren, Sunesson & Thunved 2016). Enligt 11 kap. 1§ 

socialtjänstlagen ska socialtjänsten, vid anmälan eller när familjen själv sökt hjälp, inleda en 

utredning vid misstanke om att barn far illa eller när ett beslut om insats kan vara aktuellt. 

Delvis kan det bero på barnets eget beteende eller föräldrarnas omsorgsförmåga om sitt barn, 

ofta hänger de båda delarna ihop (Lundgren, Sunesson & Thundved 2016). I fall där 

föräldrarna brister i sin omsorgsförmåga ska lämpliga insatser för familjen beslutas. En 

utredning kan leda till frivilliga öppenvårdsinsatser eller placering enligt socialtjänstlagen 

(Ibid). Då situationen bedöms vara allvarlig och inte kunna lösas på ett frivilligt sätt kan vård 

enligt tvångsvård, LVU komma i fråga (se 1-3§§ LVU).  

 

Westlund och Isaksson (2011) pekar på att en viktig aspekt i insamling av information i 

utredningar är sättet på vilket den inhämtas. Detta är också avgörande för hur relationen 

mellan ansvarig socialsekreterare och den berörda familjen kommer att utvecklas, viktiga 

faktorer är tillit, ömsesidig förståelse och förtroende (Ibid). Utredningen bör bedrivas 

skyndsamt och vara färdig inom fyra månader från dagen den påbörjades (Lundgren, 

Sunesson & Thundved, 2016). I fall när det bedöms att det finns ett behov av att konsultera 

sakkunniga för en fördjupad bild av familjens situation kan andra yrkesgrupper såsom 

psykologer eller psykiatriker användas (11:2 SoL), en sådan expertkonsultation kan även 

innefatta utredningshem (Ponnert, 2015; Socialstyrelsen, 2009:7).  

 

2.2.2 BBIC 

BBIC är den vanligaste modellen som används för att utreda barns behov och föräldrars 

förmåga inom den sociala barnavården. Modellen används också på de utredningshem som vi 

valt att studera. Målet är att det ska finnas en nationell enhetlig struktur för att handlägga, 
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genomföra och följa upp den sociala barn- och ungdomsvården. BBIC ska stärka barnets 

delaktighet och inflytande, förbättra samarbete mellan familjen och nätverket samt öka 

kvalitet och rättssäkerhet. I BBIC används en triangel som socialsekreterarna utgår från för att 

utreda och följa upp de behov barnet har. De tre sidorna i triangeln består av barnets 

utveckling, föräldrarnas förmåga samt familj och miljö. I mitten av triangeln finns barnets 

behov. Triangeln används genom att de tre sidorna vägs samman, barnets behov ses i relation 

till föräldrarnas förmåga i den miljö och familj som de befinner sig i. Utifrån det görs sedan 

en bedömning av vad barnets behov är (Socialstyrelsen, 2015a).  

 

2.2.3 Vad är ett utredningshem för familjer 

Utredningshem är en form av HVB-hem, ett hem för vård och boende (HVB) är en 

verksamhet som bedriver utredning och behandling som riktar sig till barn, ungdomar, vuxna 

eller barnfamiljer. Det finns 2556 HVB-hem i Sverige (uppgift från IVO, 2016-12-01), ett 

HVB-hem kan ägas av kommunen eller privata entreprenörer (3:1 SoF). Det finns även 

statliga utredningshem, så kallade särskilda ungdomshem, SiS-hem, som utreder ungdomar 

med allvarliga psykosociala problem (6:3 SoL), det finns 24 stycken i Sverige (SIS, 2016). I 

vår studie är vi endast intresserade av de utredningshem som utreder familjer med barn i 

varierande åldrar. Familjerna som är placerade där kan ha psykosociala problem, psykiska 

sjukdomar, missbruk, anknytningsproblematik eller/och förståndshandikapp. Arbetet på 

utredningshemmet kretsar kring dagliga observationer och samtal med föräldrarna och barnet. 

Syftet med placering på utredningshem är att kunna få en tydligare bild av familjesituationen 

och dessutom kunna utreda barnets behov och föräldrarnas omsorgsförmåga på ett mer 

djupgående plan. Ett utredningshem jobbar i uppdrag från socialtjänsten där 

utredningshemmets utlåtande och bedömning utgör ett komplement till socialtjänstens 

utredning, där det är socialsekreteraren som fattar beslut i utredningen (Ponnert, 2015). En 

vistelse på ett utredningshem kan utgöra ett säkrare underlag för vilken typ av insats som kan 

behövas eftersom familjens resurser och svårigheter lättare kan identifieras då det finns 

personal dygnet runt (Ibid). 

 

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Allmänna dilemman i utredningsarbete 

Sundell et al. (2007; se även Farmer & Owen, 1995) beskriver en undersökning som visar att 

utredningsprocessen av en familj kan upplevas traumatisk för familjen. Den stress som skapas 
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påverkar familjens beteende. Många socialsekreterare i undersökningen tolkade familjens 

beteende som deras normala beteende och inte som orsakat av en reaktion på en stressfull 

situation. Sundell et al. (2007) menar att detta kan påverka den bedömning som 

socialsekreterarna gör av barnets situation. 

 

Nordlander (2006) skriver om en del faktorer som påverkar en barnavårdsutredning, där en  är 

socialarbetarens egen påverkan. Han menar att otillräcklig information samlas in, denna 

information integreras inte i tidigare kunskap samt att informationen över- eller underskattas. 

Dessa fel görs ofta omedvetet och påverkas av mänskligt tunnelseende, där information väljs 

ut för att passa tidigare ställningstaganden. Nordlander (2006) menar att kunskapen hos 

socialsekreterare i många avseenden är sådan kunskap som är införlivad i individen samt även 

situationsbunden, vilket gör det svårt för socialsekreteraren att redogöra för vilken kunskap de 

använder i just utredningar (se även Sundell & Karlsson, 1999). Ett redskap för att närma sig 

objektivitet i utredningar är BBIC och dess manualer där ett av dess syften är en neutral och 

saklig utredning (Socialstyrelsen, 2015a). 

 

Sundell et al. (2007) anser att det finns formella regler som socialsekreteraren behöver följa 

och som påverkar en barnavårdsutredning, samtidigt finns det en stor handlingsfrihet i hur 

utredningen ska genomföras. Bristen av en tydligt definierad målgrupp och en otillräcklig 

metodkunskap hos socialsekreterare gör att de avstår från att bedöma barnets framtida risk av 

att fara illa, istället bedömer de föräldrarnas uppförande i förhållande till vad som kan 

betraktas som normalt i just den kulturen (Ibid). 

 

Håkansson och Stavne (1983) menar att det är omöjligt för socialarbetare att upprätthålla 

kravet på objektivitet och neutralitet i en utredning samtidigt som de är väl involverade i 

familjens situation. Den sociala barnavården som utredningshem ingår i har två huvudsyften, 

att utreda barns uppväxtvillkor samt att vid behov stödja familjer. Det innebär att en och 

samma person har som uppgift att vara en myndighetsperson samt en behandlare, somliga 

kritiker menar att denna dubbla roll försvårar för klienten att skapa ett riktigt förtroende för 

socialarbetaren (Ibid). Holland (1999) kommer i sin studie fram till att det finns två modeller 

för beslutstagande under utredning. Den ena kallar hon för ”scientific observation” (vår egen 

översättning: rationell observation) där hon menar att socialarbetare behåller en distanserad 

relation till familjen och ser sig själva som objektiva observatörer. Objektivitet nås genom 

manualer och expertutlåtande. Den andra modellen heter ”reflective evaluation” (vår egen 
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översättning: reflexiv utvärdering) och karaktäriseras av ett starkt engagemang i familjerna. 

Samtidigt upprätthålls objektivitet genom att socialarbetare ådrar sig en djup kunskap om 

familjen och gör en pågående utvärdering av svårigheterna i familjen och möjliga 

rekommendationer. Även här används manualer, dock i ett annat syfte än vid rationell 

observations modell, de hjälper socialarbetaren att strukturera upp hens tankar i slutet av 

utredningen. Enligt Holland (1999) går modellerna in i varandra och används ofta parallellt.  

 

Grumer (2015) intervjuade i sin studie tretton vårdnadshavare som varit föremål för 

barnavårdsutredningar hos socialtjänsten, syftet var att undersöka vad en barnavårdsutredning 

uppfattades göra och vara för dessa föräldrar. Att genomgå en barnavårdsutredning upplevdes 

av många föräldrar som både stressande och pressande, de beskrev en känsla av 

oförutsägbarhet och osäkerhet. Många berättade att de under utredningen inte fått definiera sin 

problematik själva utan de professionella gjorde det åt dem, det skedde också en ständig 

omformulering på grund av att de ofta fick nya socialsekreterare. Genom definitionerna och 

efterföljande val av insatser från socialsekreterarna styrdes utredningens fortgång. Samtidigt 

beskrev många föräldrar utredningstiden som ett uppvaknande för hur allvarlig deras 

problematik var, de började acceptera den definition och beskrivning som socialtjänsten 

gjorde av deras problem. En av föräldrarna berättade att hen ändrade sin beskrivning av sin 

problematik i mötet med socialtjänsten för att hen inte ville att det skulle bli ”förstorat”. Målet 

var att avsluta utredningen, hen försökte därför agera därefter. Utredningen avslutades kort 

därpå, vilket tyder på att klienterna kan påverka vilken bedömning utredningen mynnar ut till 

(Ibid).  

 

2.3.2 Utredning i institutionsmiljö 

2.3.2.1 Unga på SiS-hem 

Enell (2015) har gjort en studie där hon intervjuat 16 ungdomar vid tre tillfällen under två år 

på två olika särskilda ungdomshem samt intervjuat 16 socialsekreterare, studien grundar sig 

även på enkäter, deltagande observationer och utredningstexter. De unga beskrev placeringen 

på SiS-hem som dramatisk, de ansåg att de inte fick tillräckligt med information om varför de 

skulle placeras och utredas, liknande fenomen beskriver Levin (1998) i sin avhandling om 

Råby ungdomshem. Vidare beskriver Enell (2015) att de unga ansåg situationen vara utom 

deras kontroll, de tyckte att de professionella kunde gjort mer för att förstå dem. Några av de 

unga uppgav att vara observerade dygnet runt var något som de vande sig vid. 

Utredningstiden bidrog också med att ungdomarna fick tid att tänka över sin situation, i 
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samtal med personalen fick de nya perspektiv och lärde sig att anpassa sig efter hur deras 

problem blev förstådda.  

 

Placering för utredning i institutionsmiljö bidrar med mer än vad en vanlig utredning på 

socialtjänsten gör, då det finns personal dygnet runt för att observera (Enell, 2015). 

Ungdomarna i Enells (2015) studie beskrev att de, för att hantera utredningsprocessen, ibland 

kunde undanhålla information för personalen då de hade en oro över hur informationen skulle 

användas. Levin (1998) beskriver i sin tur hur ungdomarna i hans studie genom att bland 

annat hålla uppe en fasad och en hård attityd, försökte hålla ute personalen och komma undan 

oönskade aspekter av behandlingen. De använde också en strategisk skötsamhet för att spela 

sin roll efter hur de trodde att personalen ansåg var rätt att uppträda, i syfte att lämna anstalten 

så snabbt som möjligt. 

 

Enell (2015) kommer fram till att utredning på SiS-hem innebär för ungdomarna att deras 

vardagsstruktur byts ut till institutionens konstgjorda former. Levin (1998) beskriver å sin sida 

hur ungdomarna ansåg att anstaltens vardagliga rutiner hjälpte dem att strukturera deras 

vardag. Utredning där placering i institutionsmiljö ingår får enligt Enell (2015) konsekvenser 

för dels de rutiner och procedurer som används för att genomföra en utredning men också för 

bedömningen i utredningen. En av socialsekreterarna som Enell (2015) intervjuade, uppgav 

att ett barn som är placerat under åtta veckor inte kan dölja sin problematik, vilket visas 

genom personalens beskrivningar av de unga samt eventuella diagnoser. Enells (2015) studie 

visar att ungdomarna som är utredningsplacerade befinner sig i ett så kallat 

bedömningsuniversum där vardagslivet på institutionen ligger till grund för utredningen. Det 

är också dessa situationer som personalen tolkar utifrån sina förklaringsmodeller. Levin 

(1998) beskriver hur anstalten med sin struktur skapar ett konstlat sätt att bete sig på för 

personalen och ungdomarna som bygger på över och underordning samt roller bestämda av 

institutionen. 

 

Att utreda ungdomar i institutionsmiljö gör att ungdomarnas tid upptas av att de försöker 

hantera de institutionella villkoren samtidigt som de försöker påverka sin framtid. Enell 

(2015) kommer bland annat fram till slutsatsen att utredning i institutionsmiljö är en stor 

inverkan i de ungas liv. En annan slutsats är att den institutionella identiteten som tillskrivs de 

unga påverkar det identitetsarbete socialsekreterarna utför för att finna lösningar på 
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ungdomarnas situation, vilket får konsekvenser för ungdomarnas framtid. 

Utredningspraktiken är ett exempel på en normaliseringspraktik.  

 

2.3.2.2. Utredning på HVB-hem 

Sinclair et al. (1995) har i sin studie av brittiska “observation and assessment center” för unga 

undersökt verksamheter som motsvarar svenska utredningshem för barn. Forskarna redogör 

för den kritiken som riktades mot dessa utredningshem där miljön ansågs onaturlig och 

konstlad. De menar att den information som ligger till grund för bedömningen i utredningen 

beaktar inte miljöns påverkan på barnets beteende. 

 

Böcker Jakobsen (2010) har i sin studie undersökt åtta institutioner för ensamplacerade barn i 

Danmark där han genomfört observationer och intervjuer med både personal och placerade 

barn samt läst journaler. Han menar att ett problem som uppstår i samband med placering av 

barn på en institution är att samtidigt som barnet förväntas ”landa” i institutionens miljö och 

betrakta den som sitt hem, reagerar personalen som professionella och inte som barnets 

föräldrar. Enligt Böcker Jakobsen (2010) motsätter de två aspekterna varandra. Dessa 

institutioner representerar dessutom en terapeutisk verklighet med fokus på att hantera och 

lindra barnets problem. Att organisera och strukturera barnets vardag anses vara en ledande 

faktor för att reda ut barnets svårigheter. Böcker Jakobsen (2010) beskriver hur många 

institutioner gör ett schema för varje dag, där det sällan finns utrymme för en lucka, det är 

även vanligt förekommande med samma aktiviteter varje dag vid samma tidpunkt. Sådan 

strukturering av det dagliga livet ifrågasätts sällan, av varken personal eller barnet. Eftersom 

personalens roll på dessa hem främst är att vara behandlare ses barnets svårigheter som 

individuella problem och inte som något som kan uppstå på grund av den institutionella 

verkligheten de befinner sig i. Barnet blir tilldelad en identitet med särskild problematik, 

vilket ofta leder till att barnet behöver anpassa sig till den bilden för att få en legitim plats på 

institutionen och kunna stanna kvar.  

 

Schwartz (2013) analyserar i sin studie hur utveckling och bedömning av föräldrars 

omsorgsförmåga kan organiseras från ett utvecklings och helhetsperspektiv på ett 

utredningshem. Hon har studerat Familjehusen i Danmark som motsvarar de utredningshem 

vi undersökt. Hon beskriver att föräldrars upplevelser av att utredas och observeras kan få 

dem att istället för att hitta lösningar som passar dem och barnet, så fokuserar de på att göra 

på ett sätt som uppfyller de professionellas förväntningar och krav. Schwartz (2013) skriver 
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att föräldrars möjlighet att visa vad de klarar av i omsorgen om sina barn är nära knutet till det 

sammanhang de professionella skapar, om det anses naturligt av föräldrarna eller konstlat. Till 

exempel om de professionella observerar på avstånd eller om de går in i situationen och 

samarbetar med föräldern för att stödja barnets välbefinnande. Vad föräldrarna klarar av 

ensamma kan vara annorlunda jämfört med om de samarbetar med andra. Därför kan det i en 

utredning vara av vikt att se hur föräldrarna kan använda professionellt stöd och råd, vilket 

Schwartzs (2013) studie visar att många föräldrar gärna tar emot. Det kan också vara viktigt 

med denna kunskap för att socialtjänsten ska kunna hitta lämpliga insatser för föräldrarna så 

att de klara av sitt föräldraskap. Schwartz (2013) menar att utredning på ett utredningshem ger 

en unik möjlighet att samarbeta med föräldrarna under en längre tid och utforska familjens 

situation i ett bredare perspektiv. Det ger en möjlighet att testa resurser och problem i 

familjen, dess nätverk och hur det påverkar barnets utveckling.  

 

Ytterligare en författare har undersökt utredningar i institutionsmiljö, Sallnäs (1995) beskriver 

en studie hon genomfört gällande institutionsplaceringar för familjer. Med hjälp av deltagande 

observationer och kompletterande intervjuer med tre personer från personalgrupper besvarar 

hon vad det innebär att utreda familjer under villkoren från en institution. Sallnäs (1995) delar 

in organiseringen av det vardagliga livet på institutionen i två aspekter: den rumsliga och den 

tidsmässiga. Den rumsliga utgörs av personalrummen där endast personal har tillträde, 

familjernas egna rum och de gemensamma utrymmena. Det sistnämnda ses som en mötesplats 

för familjerna och personalen, största delen av observationsarbetet görs också där. Familjens 

privata sfär utgörs av det egna rummet som familjen har till sitt förfogande, där kan personal 

inte komma in utan att knacka på. Tidsmässigt kretsar familjelivet främst kring planerade 

aktiviteter från personalens sida, som samtal, samspelsstund mellan barnet och föräldern eller 

gemensamma måltider. Övrig tid disponerar familjen själva över men även detta utgör en 

viktig observation i utredningsarbete och bedömning av föräldrarnas omsorgsförmåga (Ibid). 

 

Institutionslivet präglas, enligt Sallnäs (1995) av tydliga regler och ramar, där ingår bland 

annat tider för måltider och villkor för besök. Även detta uppfyller ett viktigt syfte då hon 

menar att föräldrarna på ett utredningshem inte endast utreds utan också tränas i sin roll som 

förälder (se även Schwartz, 2013). Med andra ord ger utredningshemmet föräldern en norm 

för hur denne ska vara och bete sig, oavsett om situationen är densamma på hemmaplan 

(Sallnäs, 1995). En sådan organisering av familjelivet inom institutionens ramar motsäger, 

enligt Sallnäs (1995) själva betydelsen av familjelivet, då det präglas av en möjlighet att själv 
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kunna bestämma över sin fritid i sina egna välkända sfärer. Därtill har institutionen en 

ambition att efterlikna ett “verkligt liv” vilket motsäger tanken bakom en institution. En 

institution skiljer sig från det vanliga livet då allt som görs där har ett terapeutiskt syfte 

bakom. Detta medför i sin tur autenticitetsproblem eftersom det då är omöjligt för familjer att 

leva sitt ”vanliga” liv på en institution med personal runt omkring. Sallnäs (1995) menar dock 

att själva föräldraskapet och relationen familjemedlemmarna emellan är autentiskt, även på en 

institution. Att leva familjeliv på en institution är däremot falskt då institutionen i sig inte 

utgör familjens vanliga sfär (Ibid). 

 

3 Teori 

Vi har valt att utgå delvis från Goffmans teori om totala institutioner, även om de 

utredningshem vi studerat inte omfattar alla drag av totala institutioner så finns det olika 

aspekter av totala institutioner som passar in på dem. Ett exempel kan vara personalens 

möjlighet att kontrollera familjen genom regler och konsekvenser. Vi har även använt 

Goffmans dramaturgiska teori, då vi kunde se kopplingar mellan det dramaturgiska 

perspektivet och de svar vi har fått från våra respondenter. Vi har valt dessa teorier då vi har 

kunnat se kopplingar mellan empiri och teoretiska begrepp som exempelvis totala 

institutioner, inneslutande tendenser, roller samt främre och bakre regioner. Begreppen har 

använts för att förstå vår empiri på ett djupare plan samt för att kunna besvara vårt syfte och 

våra frågeställningar.  

 

3.1 Totala institutioner 

Enligt Goffman (1973) kännetecknas institutioner av att ha någon typ av inneslutande 

tendens, något som upptar människorna på institutionens tid och intresse. Han beskriver en 

typ av skala över hur inneslutande en institution kan vara, detta karakteriseras av delvis vilka 

möjligheter de boende har till socialt umgänge med världen utanför samt möjligheter att gå 

utanför institutionen. Goffman (1973) beskriver att detta ofta utgörs av fysiska hinder, som 

murar och låsta dörrar. Det finns fem olika grupper av institutioner som placerar sig på olika 

delar av skalan över hur inneslutande de är. I ena änden finner vi mentalsjukhus där personer 

som anses utgöra ett oavsiktligt hot för samhället finns. På andra sidan av skalan finner vi 

institutioner som finns för att vi bättre ska kunna genomföra en arbetsuppgift, till exempel 

militärförläggningar och internatskolor. Han menar att en central del i de totala institutionerna 

är att skillnaderna mellan vart individen sover, roar sig och arbetar på inte skiljer sig åt. På 
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den totala institutionen utförs alla de aktiviteterna på en och samma plats och tillsammans. 

Alla aktiviteter bestäms uppifrån av ett formellt system med regler och skrivelser. Alla 

institutioner behöver inte ha alla inneslutande och kontrollerande krav som Goffman (1973) 

beskriver utan de kan precis som vi skrev tidigare befinna sig på olika delar av skalan.  

 

Totala institutioner kännetecknas också av att det finns en klyfta mellan de intagna och den 

övervakande personalen. Den övervakande personalen jobbar vanligen åtta timmar om dagen 

medan de intagna för det mesta bor på institutionen. Personalen har också, till skillnad från de 

intagna, obegränsad tillgång till världen utanför institutionen. Goffman (1973) skriver att 

dessa två olika grupper tenderar att tänka stereotypa tankar om varandra, där de tilldelas olika 

roller och personligheter. Personalen ser ofta de intagna som bittra och opålitliga samtidigt 

som de själva känner sig överlägsna. De intagna tänker att personalen är nedlåtande, elak och 

överlägsen samtidigt som de känner sig delvis underlägsen, svag och skuldbelastad. En total 

institution är både en boendegemenskap och en formell organisation. En total institution, en 

tvångsinstans för förändring av människor, ser Goffman (1973) som ett exempel på ett 

experiment att manipulera de intagnas personligheter. När den intagne kommer till 

institutionen har hen en beteendekultur som härstamar från världen utanför institutionen. 

Denna kultur tas för givet tills den intagne hamnar på institution. På den totala institutionen 

blir beteendekulturen ibland förändrad på grund av svårigheter att utföra vissa handlingar. 

Den intagnes personlighet förändras ofta och kuvas när hen blir intagen på en institution, det 

stödet den intagne fått i sin fasta sociala ordning i den yttre världen av sin personlighet, 

försvinner automatiskt på institutionen. Ofta ändras också den intagnes olika roller vid 

intagningen på en institution, detta beror på isolering från den yttre världen. Goffman (1973) 

menar att det finns fler aspekter av intagning på institution som gör att den intagne förlorar 

delar av sig själv, han menar att vid en intagning genomförs en procedur. Denna kan innefatt 

delvis att instruera om regler, anteckna levnadshistoria och hänvisa till inkvartering. Han 

menar att denna procedur kan ses som en del i att skala av den intagne och på det sättet göra 

hen mer formbar för institutionens administrativa maskineri och hanteras i rutinoperationer. 

Goffman (1973) benämner en särskild utsatthet för de intagna när till exempel en 

självdestruktiv mentalpatient placeras i ett rum där hen aldrig är helt ensam, där hen alltid är 

inom syn eller hörhåll för någon.  

 

I analysdelen kommer vi att använda oss av begreppet totala institutioner som ett 

övergripande begrepp för att analysera och förstå hur ett utredningshem kan påverka 
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familjerna som bor där och utredningsarbetet i sig, beroende på hur starka dragen av totala 

institutioner är. Detta genom bland annat analysera självbestämmande för familjerna, 

strukturering av deras liv samt regler uppsatta från utredningshemmet, vilket hör samman med 

våra forskningsfrågor och syfte. I analysen kommer begrepp som till exempel inneslutande 

tendenser och klyfta mellan personal och familj användas för att förstå vad som kännetecknar 

en total institution.   

 

3.2 Det dramaturgiska perspektivet  

Goffman (2009) jämför vardagslivets samspel mellan individer med en teater, där varje 

individ får framträda inför en publik. Han menar att varje individ väljer och skapar sina roller 

och intar en fasad för att förmedla ett visst önskat intryck. I varje framträdande finns det två 

olika sätt för individen att uttrycka sig. Det ena kallar Goffman (2009) för ’give expression’ 

och menar att det är de verbala symboler, det traditionella sättet att kommunicera. Det andra 

heter ’give off expression’ och syftar på bland annat mimik och gester. Dessa 

uttrycksförmågor är ett sätt för individen att sända ut en viss bild av sig själv och därtill 

kontrollera publikens reaktion. Det finns alltid olika motiv till varför individen väljer att 

framträda på ett visst sätt och varför den vill kontrollera publikens intryck (Ibid).  

 

Vid framträdandet, i samspel med andra människor intar individen olika roller och förmedlar 

då en viss bild av sig själv och situationen. Individen spelar en roll i förväntan att publiken 

kommer att ta den rollen på allvar. Goffman (2009) delar in roller i två kategorier: äkta roller 

och cyniska roller. Om en individ är övertygad om att dennes roll, och därmed handlande, är 

riktigt betyder det att rollen är äkta. Om individen däremot inte är övertygad om den roll hen 

brukar ha, intar hen en cynisk roll. Detta händer då individen har något att vinna på eller vill 

dölja vissa karaktärsdrag då de inte passar in i de normerna som finns i en omgivning. 

Individen låtsas inför andra att vara någon som hen inte är i verkligheten. Cynismen kan dock 

övergå till en äkta roll, detta händer när individen håller fast vid en cynisk roll under en längre 

period och lyckas därefter övertyga sin publik att den rollen är äkta. I slutändan kan det 

resultera i att individen själv börjar tro på att hen är den hen framställer sig som (Ibid).  

 

Vid ett framträdande finns det alltid en fasad som individen använder sig mer eller mindre av, 

Goffman (2009) delar in fasader i två olika typer, inramning och den personliga. Med den 

första menar han den omgivning som måste finnas för att individen ska kunna spela sin roll. 
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Fasaden är alltså platsbunden, för att kunna spela en speciell roll måste den alltid göras på en 

viss plats, till exempel har du en roll på arbetet och en annan hemma. Den personliga fasaden 

är det individen uppvisar till andra människor, som kläder, kön, språk eller gester, den 

signalerar vem man är. Det är sällan individen har möjlighet att välja den personliga fasaden 

även om det finns en sådan önskan, eftersom den är alltid densamma oavsett inramningen. 

Det finns färdiga fasader för vissa roller och utbudet är därför begränsat, individen kan dock 

använda sig av masker när hen börjar tvivla på sin egen roll. Med masker menar Goffman 

(2009) en strävan efter att kunna leva upp till att vara en annan människa.  

 

För att ett framträdande ska bli meningsfullt och kunna bekräfta publiken måste individen 

förstärka dramaturgin med sitt agerande och tydliggöra sin roll. Detta kallar Goffman (2009) 

för dramatiskt förverkligande. Ytterligare krav på att rollen ska förbli trovärdig är att 

individen döljer de handlingar som inte stämmer med den roll hen vill framställa och istället 

lyfter fram det som förväntas. 

 

Det finns två platser för individen att framträda på, den främre och den bakre regionen 

(Goffman, 2009). Den främre regionen utgörs av det vardagliga samspelet människor 

emellan, där individer försöker ge publiken en uppfattning om att hen upprätthåller de normer 

som finns i omgivningen. I den bakre regionen kommer de fakta som undantrycks i den 

främre regionen till uttryck. Där kan individen koppla av sina roller och fasader samt vara sig 

själv. Normalt brukar publiken inte få tillträde till den bakre regionen då den präglas av 

förtroende mellan människor. En individ vill ha kontroll över sin egen bakre region och 

bestämma vad som sker där. Gränser mellan den främre och bakre regionen kan dock vara 

snäva och blandas i vissa fall, det blir bland annat tydligt på en arbetsplats (Ibid). Med 

koppling till vårt uppsatsämne, nämligen utredningshem blir platsen ett temporärt “hem” för 

de boende familjerna samtidigt som den förblir en arbetsplats för personalen.  

 

I vår analys kommer vi att använda oss av det dramaturgiska perspektivet för att analysera och 

få en förståelse för utredninghemmets påverkan, både på familjerna så som på 

utredningsarbetet. Begrepp som bland annat fasad, roller samt inre och bakre regioner 

kommer att användas för att analysera bland annat familjernas integritet samt 

anpassningsbeteende hos de boende familjerna. Detta för att besvara vårt syfte samt våra 

forskningsfrågor.  
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4 Metod 

I följande kapitel redogör vi för val av metod samt urval och analys av vår empiri. Vi 

beskriver också studiens förtjänster och begränsningar, tillförlitligheten i metoden, 

forskningsetiska övervägande samt vår arbetsfördelning.  

 

4.1 Metodval 

Då vi i denna studie ville undersöka personalens egna uppfattningar ansåg vi att den 

kvalitativa metoden var relevant för att uppnå syftet. Vi har inte varit intresserade av att 

generalisera personalens uppfattningar till andra utredningshem, utan vi har varit ute efter att 

få en djupare förståelse av vad personalen uppfattar att det innebär att utredningar görs på 

institution. Den kvalitativa forskningen karaktäriseras av en strävan efter att få inblick i 

respondentens subjektiva upplevelser samt få en djupare förståelse av ett fenomen, till 

skillnad från den kvantitativa forskningen där tonvikten ligger i att generalisera sin empiri 

(Bryman, 2011).  

 

Vi har genomfört kvalitativa semistrukturerade intervjuer med personal på utredningshem då 

denna typ av intervju ger utrymme för flexibilitet och förtydligande av de svar som 

respondenten ger (Ibid; May, 2001). Vi ser det som avgörande för att vi har kunnat skapa en 

djupare förståelse för personalens uppfattningar. Vi har valt att utesluta observationer då 

metoden skulle innebära ett ingrepp i familjens redan utsatta livssituation. Eftersom vi ville få 

svar på en konkret företeelse behövde vi ha en viss struktur, samtidigt ville vi ha möjlighet att 

ställa uppföljningsfrågor för att få så fylliga och detaljerade svar som möjligt (May, 2001). Av 

de anledningarna omöjliggjordes genomförande av både strukturerade och öppna intervjuer, 

då dessa skulle ge antingen för begränsade eller för öppna svar. Det vi ville uppnå i vår studie 

var att få ett mångsidigt perspektiv på fenomenet samtidigt som vi ville kunna jämföra 

intervjusvaren med varandra. Därför behövde vi ha en referensram att utgå från (Bryman, 

2011; May, 2001), vilket i semistrukturerade intervjuer utgörs av en intervjuguide (se bilaga 

2), det vill säga en lista över frågor som forskaren vill få svar på (Bryman, 2011). 

 

4.2 Urval och genomförande av intervjuer 

Urvalet i en kvalitativ studie bör ske medvetet för att få respondenter med en stor kunskap om 

ämnet som vill undersökas (Bryman, 2011). Den respondentgrupp vi var intresserade av var 

personal på utredningshem för familjer. Vid sökning efter utredningshem användes sökord 
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som ”utredningshem”, ”familj” och ”Skåne”, då första tanken var att ta kontakt med de 

utredningshem som finns i Skåne på grund av geografisk närhet till våra boendeorter. Vi 

kontaktade först två utredningshem i Skåne, då det var svårt att få tillräckligt många 

respondenter från de utredningshemmen, valde vi att kontakta ytterligare ett utredningshem. 

Detta beläget i Småland, som också valdes på grund av geografisk närhet. Målgruppen på 

utredningshemmen vi valde varierar mellan barn som är 0-12 år på två av dem samt barn som 

är 0-18 på det tredje. Vårt urval kallas bekvämlighetsurval då vi har valt våra respondenter 

utefter geografisk närhet (Bryman, 2011). Problemet med bekvämlighetsurval är risken för att 

det inte blir en representativ population, detta gör att det blir svårare att dra generella 

slutsatser (Ibid). Vi ansåg dock inte detta som något problematiskt i vår studie då vi ville få 

förståelse för personalens uppfattning utan att generalisera vårt resultat mer än till allmänna 

tendenser. En stor variationsbredd är snarare önskvärd i en kvalitativ studie, detta för att få ett 

så brett material som möjligt (Ibid). Ahrne och Svensson (2011) menar att intervju som metod 

har en svaghet i att den bara ger en begränsad bild av det som undersöks, i vår studie har vi 

varit på tre olika utredningshem vilket kan anses ge en bredare bild än om vi bara var på ett. 

 

För att nå personal till dessa verksamheter har vi i första hand kontaktat deras chefer genom 

att maila dem en förfrågan om att genomföra studien, i mailet bifogade vi vårt 

informationsbrev (se bilaga 1) till personalen. Kontakten med cheferna för att få respondenter 

såg olika ut, vid ett utredningshem vidarebefordrade chefen mailet direkt till sin personal. Hen 

gjorde även så att vi som forskare fick det vidarebefordrat till oss, på det sättet fick vi också 

tillgång till personalens mailadresser. Vi kunde därför skicka ut en påminnelse direkt till 

personalen när svarstiden gått ut. Vid ett annat utredningshem fick vi svar direkt från chefen 

med ett datum då vi kunde komma och genomföra fyra intervjuer. Vid det tredje 

utredningshemmet ville chefen ha ett personligt möte med oss för att reda ut diverse 

frågetecken hen hade. Hen berättade att hen kommer att delge vårt informationsbrev till 

personalen som kommer kontakta oss personligen.  

 

Sju intervjuer har genomförts totalt, med sex kvinnor och en man. Respondenterna har olika 

arbetslivserfarenheter från utredningshemmet, mellan 2 år till 25 år. De flesta respondenterna 

har börjat jobba på utredningshemmet direkt efter avslutad utbildning eller under 

utbildningens gång, de har varit klara med sin utbildning mellan 8 månader till 26 år. Tre av 

våra respondenter var socionomer resten var: en behandlingsassistent, en sociolog, en 

behandlingspedagog och en beteendevetare. Fyra av intervjuerna genomfördes på 
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respondenternas arbetsplats, två genomfördes på annan plats, alla respondenter har själva valt 

platsen för intervjun. Varje intervju tog mellan 46 till 73 minuter och de spelades in efter 

samtycke från respondenten. Sammanlagt blev intervjutiden 375,12 minuter och resulterade i 

104 sidor intervjutext.  

 

4.3 Analysprocess  

Vi har valt att transkribera vårt intervjumaterial efter hand, detta för att ”få igång en dialog” 

(Aspers, 2007:151) mellan teori och data och kunna göra analysen av empirin parallellt med 

datainsamling (Ibid; Bryman, 2011). Vi har lyssnat igenom samtliga intervjuer upprepade 

gånger för att få en så korrekt transkribering som möjligt. För att analysera det insamlade 

materialet krävdes en teknik som möjliggjorde en jämförelse av materialet. I denna studie har 

vi använt en metod som heter kodning och innebär att gemensamma teman väljs ut genom att 

bryta ner och studera materialet (May, 2001). Innan kodningen har vi läst igenom vår empiri 

ett par gånger för att få en överblick och kunna hitta gemensamma koder/teman i 

intervjutexterna. Därefter kodade vi vårt material utifrån en marginalmetod vilket innebar att 

vi använde oss av färgpennor och de nedskrivna intervjutexterna (Jönsson, 2010). Vi hade en 

viss färg för varje kod så att det blev tydligt vad som var vad inför vår analys av 

intervjutexterna där vi försökte hitta kopplingar mellan dem.  

 

För att kunna analysera våra intervjutexter och därmed besvara vårt syfte har vi i bearbetning 

av vår empiri använt oss av kvalitativ innehållsanalys. Detta då vi var mest intresserad av vad 

som sägs i intervjuer och inte hur det sägs (Bryman, 2011). Vi har även tagit bort en del 

upprepningar och överflödiga ord i citaten som till exempel “ju” och “liksom” för att 

underlätta läsningen. Vi har även valt att ha figurerade namn på våra respondenter för att 

säkerställa att det inte går att veta vem som sagt vad. Av den anledningen har vi också valt att 

ha könsstereotypiskt kvinnliga namn på samtliga respondenter för att den man vi intervjuat 

inte ska pekas ut.  

 

4.4 Förtjänster och begränsningar med metoden 

Genom att vi transkriberade direkt efter att vi gjorde den första intervjun, kunde vi göra en 

första preliminär analys av materialet. Det gjorde att vi, då det uppstod missförstånd och 

oklarheter från respondenten, i de resterande intervjuerna la till en fråga gällande vad en 

hemlik miljö innebär för respondenten. Vår tanke var att transkribera alla intervjuer så fort 
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som möjligt och därefter återkomma till materialet löpande under analysen, vilket vi också har 

gjort. Denna möjlighet att gå fram och tillbaka mellan analys och intervjuer är enligt Ahrne 

och Svensson (2011) en unik möjlighet med just intervjuer. För att åstadkomma ett så fylligt 

material som möjligt på den begränsade tiden vi hade att genomföra studien och för att svara 

på våra frågeställningar, tror vi att det varit en styrka att vi kunnat gå fram och tillbaka mellan 

analys och intervjuer. Bryman (2011) menar att forskarens intresse är det som bestämmer vad 

forskaren väljer att inrikta sig på i studien och under intervjuerna. Det blir ett subjektivt urval 

av vad som anses intressant i till exempel intervjuer och vad som då anses betydelsefullt att ha 

med i analysen. Även då det kan ses som positivt att vi kunnat fördjupa det vi sett som 

intressant i våra intervjuer (Ahrne & Svensson, 2011), så kan det också ses som en kritik mot 

kvalitativ forskning, då det är svårt att replikera en sådan studie (Bryman, 2011).   

 

Intervjuns styrkor är att den går relativt snabbt att genomföra, det är en metod som många 

personer i skandinaviska länder ställer upp på (Bryman, 2011), det var också förhoppningarna 

med vår studie. En svaghet i vårt val av metod kan vara att vårt material kan vara påverkat av 

avsikter från respondenterna som vi som forskare inte har tänkt på eller förstår. Detta för att 

intervjuerna görs i en viss miljö, vid en viss tid (Ahrne & Svensson, 2011). Våra intervjuer 

har genomförts på personalens arbetsplatser, vid ett av utredningshemmen genomförde vi till 

exempel 4 intervjuer under samma förmiddag. Intervjupersonerna bytte själva av varandra 

utan att vi var närvarande, vi vet då inte om de förberedde varandra på vad som komma skulle 

under intervjun och om det i så fall påverkade intervjuerna på något sätt. Intervjupersonerna 

kan också påverkats av oss som forskare, till exempel av vår ålder, kön och personlighet 

(Bryman, 2011). Om denna studie istället gjordes av någon annan så skulle det antagligen 

påverka respondenterna på ett annat sätt.  

 

4.5 Metodens tillförlitlighet 

Bryman (2011) pekar på att kvalitativa studier ska bedömas och värderas utifrån andra 

kriterier än de inom kvantitativ forskning. Inom den kvalitativa forskningen går det inte att 

finna en absolut sanning om den sociala verkligheten utan det finns flera möjliga 

beskrivningar. Genom vår studie har vi blivit varse om att bilden av verksamheten på de olika 

utredningshemmen ser olika ut beroende på vem vi intervjuat. Både Bryman (2011) samt 

Ahrne och Svensson (2011) beskriver begreppet trovärdighet som en central del i att bedöma 

tillförlitligheten av en kvalitativ studie. Detta begrepp inbegriper att läsaren av studien ska tro 



21 
 

på det som hen läser. Ett sätt att uppnå det är att skapa transparens och pålitlighet, vilket bland 

annat innebär att tydligt redogöra för forskningsprocessen, så att det framgår hur vi som 

forskare resonerat i vårt metodval (Ahrne & Svensson, 2011). Genom att vi försökt göra detta 

samt försökt redogöra för metodens förtjänster och begränsningar, hoppas vi på att vi har 

skapat en form av transparens. Även att vi i analys- och resultatdelen har valt att använda oss 

av många citat i syfte att visa vårt innehållsrika material, kan ses som en del i att vi försökt 

skapa tillförlitlighet.  

 

Ahrne och Svensson (2011) menar att en del i att försiktigt kunna tala för att resultaten är 

generaliserbara är att studera mer än en miljö. Genom att göra det och sedan jämföra 

resultaten går det att se mer allmänna tendenser. Det faktum att vi har studerat tre olika 

utredningshem på olika orter, gör att vi har kunnat jämföra de olika hemmen och vi kan nu i 

efterhand möjligtvis se små allmänna tendenser som gäller för utredningshem överlag. Vi är 

dock medvetna om att vår begränsade studie inte kan ge mer än mycket små indikationer på 

vad som kan ses som allmänna tendenser.  

 

Det är också viktigt med ett granskande synsätt genom hela studiens gång för att skapa 

tillförlitlighet inom en kvalitativ studie. Då vi gjort en intervjustudie är det viktigt att betona 

att vi genomgående i uppsatsen inte medvetet låtit personliga värderingar påverka studien. 

Varken påverkat utförandet eller slutsatserna vi dragit från undersökningen. Vi har även 

eftersträvat att minska intervjuareffekten, alltså på vilket sätt vi som intervjuare påverkar vad 

respondenterna svarar. Detta genom formuleringen av frågor och följdfrågor samt att våra 

reaktioner på det som sagts varit så öppna och neutrala som möjligt (Ahrne & Svensson, 

2011). Därför tror vi att det är viktigt att vi försökt hålla oss distanserade och objektiva vid 

intervjuerna och materialet för att på så sätt kunnat inta olika perspektiv i analysen av vårt 

material. Samtidigt måste vi beakta den förförståelse vi har av ämnet som vi fått genom att 

läsa den tidigare forskningen. Hur denna presenterat ämnet bidrar till att vi har en viss 

förkunskap, som kan ha påverkat vårt genomförande av studien. Därför är det av vikt att 

påpeka att vi varit medvetna om och reflekterat över vår position till ämnet genom hela 

arbetsprocessen i ett försök att hålla oss objektiva och neutrala. Det kan också ses som en 

fördel att vi varit två personer som genomfört studien då vi har haft möjlighet att reflektera 

och diskutera med varandra det vi läst och skrivit under arbetsprocessen.  
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4.6 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra allmänna krav på forskning utifrån behovet att 

skydda individer som deltar i forskning. I vår studie har vi mailat ut informationsbrev till de 

anställda på utredningshemmen med förhandsinformation som utgått från dessa allmänna 

krav. Vi började utifrån informationskravet (Ibid) genom att skicka mailet med information 

om vilken roll respondenterna har i studien, att de kommer vara anonyma, att det inte kommer 

framgå vart de jobbar samt syftet med studien.  

 

I informationsbrevet ingick det utifrån samtyckeskravet (Ibid) information om att vi 

inhämtade samtycke muntligt från respondenten vid genomförande av intervjun. Vidare 

framgick det även att respondenterna själva har rätt att bestämma om de vill delta i studien 

och villkoren för deltagandet, de kan avbryta sin medverkan när de vill, utan att det medföljer 

negativa konsekvenser. Respondenterna får inte heller utsättas för påtryckningar eller 

påverkan i sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan. Det får inte heller föreligga ett 

beroendeförhållande mellan forskare och respondent (Ibid). Eftersom vi i urvalet av 

intervjupersoner hade en första kontakt med cheferna som sedan på olika sätt, 

vidarebefordrade informationen till personalen, så kan vi inte säkerställa att personalen som 

ville delta inte utsattes för påtryckningar. Trots att även cheferna fått ta del av vårt 

informationsbrev innehållandes alla de allmänna kraven (Ibid). Till exempel fick vi fyra av 

våra intervjupersoner direkt genom en chef där hen bestämde tid och plats för intervjuerna. 

Vår första kontakt med de intervjupersonerna var därför i samband med intervjuerna, en av 

dem uttryckte då att hen inte visste att hen skulle intervjuas förrän samma dag som intervjun 

genomfördes. Vilket kan tolkas som att de intervjupersonerna inte själva anmält sig som 

frivilliga att delta. Vi tyckte därför att det var viktigt att vi i samband med intervjuerna 

betonade frivilligheten i att delta samt avbryta sin medverkan utan konsekvenser från oss, 

vilket alla intervjupersonerna sa att de var införstådda med.  

 

All information vi skickade ut i mailet innan intervjun informerade vi också om ytterligare en 

gång i samband med att intervjun genomfördes. Dock är det inte bara i förhandsinformationen 

och intervjun i sig som vi gjort etiska överväganden, även materialet vi fått genom 

intervjuerna har behandlats etiskt. En del i det är att vi informerat respondenterna om att 

materialet enbart kommer användas i denna studie (Ibid).  
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4.7 Arbetsfördelning 

Genomgående under arbetets gång har vi delat upp arbetet mellan oss, vi har inte haft 

specifika områden utan skrivit olika delar inom samma område för att därefter skriva ihop det. 

Vi har varit noga med att diskutera och kritiskt läsa varandras texter och ändrat i dem för att 

skapa en röd tråd genom hela arbetet. Genomförandet av intervjuerna har vi gjort tillsammans, 

hälften av dem var har vi haft huvudansvar för att ställa frågor och därmed också transkribera. 

Det har i varje intervju varit tillåtet för den som inte haft huvudansvaret att inflika egna 

frågor.  

 

5 Resultat och analys 

Vi har valt fem teman för vår analys, de är struktur och regler, hemlik miljö som en 

underrubrik till det temat är kontroll och integritet. Resterande två teman är autencitets - och 

anpassningsproblemet samt “Man gör inte en utredning genom att vara en fluga på väggen” - 

om gränsen mellan utredning och behandling.   

 

5.1 Struktur och regler 

Aktiviteter för individer på institutioner bestäms av formella regler som beslutats uppifrån 

(Goffman, 1973). Ulla beskriver i citatet nedan hur strukturerat det är på just det 

utredningshemmet hon arbetar på:  

 

Så det är väldigt inrutat, vi har ju ganska mycket regler och /… /  ganska 

stark struktur i verksamheten. Och det är också det vi jobbar efter, med 

miljöterapi är det ju framförallt vi jobbar med. Det förutsätter då att vi är 

väldigt … fyrkantiga i vårt sätt här, de ska inte behöva fundera över vad 

som gäller utan de vet att det är vissa tider, de får veckoplaneringar det är 

väldigt strukturerat runt om kring familjerna, att de ska överlämna, alltså det 

att vi tar ansvar för den biten, då kan de istället fokusera på sitt barn. – 

Ulla    

 

I citatet framgår det även att denna strukturering finns till för att underlätta för familjerna, 

framförallt för föräldrarna så att de ska få en förutsägbar vardag och därmed kunna fokusera 

på sina barn istället för på planering av vardagen. Att det finns mycket regler uppsatta för 
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familjen av utredningshemmet och socialtjänsten är enligt vår empiri sammanfattande för hur 

familjens dagliga liv styrs och struktureras på utredningshemmet.  

 

Även Sallnäs (1995) menar att institutionslivet präglas av tydliga regler och ramar. Likt 

Sallnäs (1995) beskriver Ulla att familjens liv kretsar främst kring aktiviteter som är planerade 

av personalen. Familjens egendisponerade tid ter sig som begränsad, vilket inte verkar vara 

ovanligt på en institution. Böcker Jakobsen (2010) beskriver i sin tur att många institutioner 

strukturerar familjens vardag på samma sätt som Ulla beskrivit. Han menar att detta ofta 

resulterar i att det inte finns utrymme för en lucka i schemat, denna typ av strukturering är 

enligt honom sällan något som ifrågasätts av personalen eller de boende. Vår empiri vittnar 

även om detta, bland annat genom Ullas citat där det strukturerade och enligt Ulla 

“fyrkantiga” sättet för familjerna är något som de jobbar efter i verksamheten och beskrivs 

som en tillgång för familjerna. Det kan ses som att familjens egen vardagsstruktur byts ut mot 

institutionens konstgjorda former på utredningshemmet, vilket även Enell (2015) beskriver i 

sin studie händer ungdomarna på SiS-hem.  

 

Vår empiri vittnar även om vikten av att familjerna tillbringar stor del av sin tid på 

utredningshemmet: 

 

Och i och med att de är här hela tiden så har vi observationstillfällen… eller 

ostrukturerade observationstillfällen i vardag. Så vi är med när de äter mat, 

och vi kan förena oss i den miljön som de bor i. - Annika 

 

På utredningshemmen vi studerat verkar det ofta inte vara möjligt för föräldrarna att arbeta 

vid sidan av en utredning, detta för att personalen anser att familjerna måste vara mycket på 

utredningshemmet så att de kan, som Annika beskriver, göra observationer av familjens 

vardag. Familjerna befinner sig därför till stor del på utredningshemmet där de som vi tidigare 

skrivit, följer sitt veckoschema och de fasta tiderna för diverse aktiviteter. Goffman (1973) 

menar att en viktig del i de totala institutionerna är att de intagna sover, roar sig och arbetar på 

samma plats, alltså på institutionen. Att familjerna tillbringar så mycket tid på 

utredningshemmet där de både sover, spenderar tiden de skulle kunnat arbeta på samt sin 

fritid, kan därför ses som en möjlig aspekt av en total institution.  
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Elin beskriver i citatet nedan hur det bara är personalen som får släppa in folk i huset och att 

det delvis beror på en skyddsaspekt men också på sekretess:  

 

Det är bara personal som får släppa in folk i huset. Till exempel. Och det har 

naturligtvis också med skyddsaspekten å göra. I och med att vi har boende 

på skydd. Och sekretess och så. - Elin 

 

Vår empiri visar att en del familjer inte får lämna utredningshemmet så mycket som de vill, då 

vikten av att se familjerna betonas, men också som Elin beskriver ovan, att de inte får släppa 

in folk i sitt eget hem som nu är institutionen. Det gör att det blir en begränsning av den 

sociala världen utanför utredningshemmet, där personalen i sin tur inte omfattas av denna 

begränsning. En klyfta mellan de intagna och personalen kan ses som en del av en total 

institution, ofta beror den på att personalen har en obegränsad tillgång till den sociala världen 

utanför (Goffman, 1973). Utifrån Goffmans resonemang skapar begränsningen av den sociala 

världen en klyfta mellan familjen och personalen som då tilldelas olika roller. Dessa beror inte 

bara på det faktum att världen utanför är begränsad för familjen utan också på att de från 

början är i olika roller där personalen får gå hem efter sin arbetsdag medan familjen bor på 

institutionen.  

 

Enligt Goffman (1973) kännetecknas institutioner av att de har någon form av inneslutande 

funktion. Begränsad utevistelse och möjlighet att gå utanför institutionen kan ses som 

exempel på en sådan funktion på utredningshemmet, Goffman (1973) talar om en typ av skala 

över hur inneslutande en institution kan vara. Han menar att ofta avgörs vart institutionen 

hamnar på skalan genom vilka fysiska hinder som finns för att gå utanför institutionen, han 

nämner bland annat låsta dörrar som exempel. 

 

Att Elin beskriver att det bara är personalen som får släppa in folk i huset visar att det inte 

finns fysiska hinder för att gå utanför utredningshemmet utan att hindret är i form av att 

komma in i huset. Genom vår empiri har vi fått vetskap att det finns låsta dörrar på några av 

utredningshemmen, vilket stämmer väl in på en inneslutande tendens hos en total institution. 

Avdelningen i sig är inte låst, utan det är dörren in till huset som är låst. Hur inneslutande 

utredningshemmen kan anses vara verkar skilja sig åt, två av de hem vi har studerat har låsta 

dörrar, det tredje har det inte. Samtidigt så finns det andra inneslutande tendenser än just låsta 

dörrar som kan begränsa familjens frihet:  
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Intervjuare: Och vad händer om familjen bryter mot regler? 

Helga: Ja det beror på vilken regel det är. Det finns vissa som är 

jätteallvarliga. Det finns vissa som socialtjänsten har satt upp och är det 

någon som socialtjänsten har satt upp och socialtjänsten har sagt att om ni 

bryter mot den så blir det ett LVU till exempel eller så blir det ett 

omedelbart omhändertagande och då är det inte våra bestämmelser. - Helga  

 

Helga beskriver möjliga konsekvenser om familjerna bryter mot reglerna och hänvisar också 

till att det beror på vilken regel det är som bryts. Goffman (1973) beskriver att hur 

inneslutande en institution anses vara ofta beror på fysiska hinder. I citatet av Helga och även 

i vår empiri kan vi även se att det finns hinder i form av hot om LVU eller andra 

konsekvenser. De inneslutande tendenserna kan anses vara inte bara av fysisk karaktär utan 

också psykisk/ verbal sådan. Goffman (1973) menar även att placering på institution medför 

att den placerade personen förlorar delar av sig själv. Delvis beror det på isolering från 

omvärlden men också på att den placerade genomgår en procedur vid intagningen där hen 

bland annat instrueras om regler som hen måste anpassa sig till som en del i att göra personen 

mer formbar och hanterbar för institutionens administrativa maskineri och rutinuppdrag. 

Liknande procedur kan anses ske för familjerna då de måste anpassa sig efter 

utredningshemmets regler och struktur annars anses de inte hanterbara inom organisationen 

vilket riskerar att de kan få konsekvenser tilldelade från utredningshemmet eller 

socialtjänsten. 

  

5.2 Hemlik miljö  

Men jag tycker det är viktigt att eftersträva en hemlik miljö, det har ju att 

göra med att vi vill se hur de skulle kunna vara i sin naturliga hemmiljö där 

de bor, innan de kom till oss. Därför är det väldigt viktigt att vi får en 

hemlik miljö här för att de ska kunna vara sig själva tänker jag, för annars 

behöver de hålla uppe någon fasad när de känner att de inte är hemmastadda 

här hos oss. - Ulla  

 

De flesta intervjupersonerna i vår studie har en liknande syn som Ulla, på att 

utredningshemmet försöker efterlikna en hemlik miljö i syfte att se hur familjerna skulle 

kunna vara i sin egen naturliga hemmiljö. Mycket av den strävan verkar, av vår empiri att 
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döma, bero på ett försök i att motverka att familjerna försöker upprätthålla en fasad på grund 

av att de inte skulle känna sig som hemma på utredningshemmet. Så hur försöker då 

utredningshemmet att skapa en miljö så att familjerna känner sig som hemma?  

 

Elin sammanfattar på ett tydligt sätt i citatet nedan, det som många av respondenterna har 

beskrivit:  

 

... den inte är för kal. Trapphuset är en sak men i de boendes miljöer där de 

faktiskt bor och lever så försöker vi ha det så att det set ut som ett vanligt 

vardagsrum och ett vanligt kök. Att det inte känns som att man bor på ett 

sjukhus utan man försöker ha det på ett sätt så att det ser hemtrevligt ut. Sen 

så är det ju väldigt subjektivt. - Elin 

 

Svaret kan beskrivas som en känsla av hemtrevlighet, att det inte ska vara stelt i de boendes 

miljöer, samtidigt menar han att känslan av vad som är hemtrevligt är subjektivt. I Elins citat 

går det också att urskilja när han säger “de boendes miljöer”, att de boende och personalen har 

olika miljöer som de får befinna sig i. Sallnäs (1995) gör en liknande beskrivning av 

utredningshemmets utformning där familjens rum beskrivs som deras privata sfär där 

personalen endast får komma in genom att knacka på.  

 

Flera av våra respondenter berättar om hur de försöker skapa mer självbestämmande för 

familjerna som en del i att skapa en hemlik miljö:  

 

Jag försöker att ge de boende så mycket egen, alltså så mycket 

självbestämmande som möjligt. För att jag tror att det är det som är den… 

Alltså har man en känsla av att det hela tiden finns folk som /…/ förväntar 

sig nånting eller det finns folk som styr eller så där, så tror jag att det är nog 

då som den här känslan av institution kommer. - Elin 

 

Utredningshemmet präglas av, som vi tidigare skrivit, en stark struktur och regler. Vi kan 

därför ifrågasätta hur stor personalens möjlighet att skapa självbestämmande för familjerna är 

inom den ram som skapas av strukturen. Reglerna och strukturen kan i sin tur bidra till att det 

inte är hemlikt i den bemärkelsen klara sig själv, vilket familjerna får möjlighet att göra i sina 
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egna hem där de sätter upp reglerna själva. Att sträva efter att öka självbestämmande för 

familjerna, kan därför ur den aspekten bidra med en känsla av en mer hemlik miljö.  

 

Alla intervjupersonerna håller inte heller med om att det går att skapa en hemlik miljö på ett 

utredningshem, att det inte är något som just det utredningshemmet strävar efter: 

 

Ja, det var det som har blivit lite diskussion när vi fick ert brev för jag 

tänker, nej vi erbjuder ingen hemlik miljö och det är inte meningen heller  /-

--/.  Men på ett utredningshem så tror jag, alltså för vår del skulle jag säga 

att nej det är ingen ambition vi har eftersom den här observationsdelen den 

är så stor, den är så viktig och familjerna är så medvetna om den. Den går 

inte att glömma bort och den blir aldrig hemlik hur vi än skulle göra å vad vi 

än skulle göra med miljön så skulle familjerna ändå känna att “nej men ni är 

ju där hela tiden ni tittar på oss” ja alltså många känner sig ifrågasatt och det 

kan vi aldrig komma ifrån. - Helga   

 

Även Sallnäs (1995) beskriver det motsägelsefulla i att utredningshemmet organiserar 

familjernas liv i så stor utsträckning samtidigt som de strävar efter att se familjen i en miljö 

som är så lik hemmiljön som möjligt. Detta då en stor del i att leva familjeliv, enligt henne, är 

att få ha självbestämmande över sin fritid och privata sfär, vilket också stämmer överens med 

bland annat Elins citat. Utifrån Goffmans (2009) begrepp främre och bakre region, kan det ses 

som att familjerna upplever att de konstant befinner sig i den främre regionen där publiken får 

närvara, trots att de allmänna utrymmena egentligen skulle kunna ses som en del av familjens 

nuvarande hem och därmed bakre region där de borde kunna slappna av. 

 

Vår empiri visar det motsägelsefulla i ambitionen att skapa en hemlik miljö och ökat 

självbestämmande för familjerna samtidigt som livet på utredningshemmet är präglat av 

restriktioner och kontroll, vilket leder oss in på nästa tema.  

 

5.2.1 Kontroll och integritet 

Då är det som en korridor som de bor i, i rum, sen har man sin egen toalett 

och det tycker vi är ganska viktigt för /… / man har ju sin integritet och det 

ska vi värna om och vi ska inte ha mer kontroll och insyn än vad som krävs. 

Och oftast så brukar den kontrollen och insynen trappas ner efter hand. Ser 
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vi att det fungerar väl så är inte vi lika mycket inne i rummet till exempel, 

och vi kan ibland ha restriktioner för att det kan finnas väldigt höga risker 

kring barnet och att det finns så stora brister i omsorgen att vi kan till 

exempel bestämma att de behöver ha dörren på glänt, /---/ då behöver vi ha 

väldigt god insyn och det är ju integritetskränkande, absolut, men det ska ju 

vara i proportion till riskerna hela tiden. Så det får man varje vecka 

utvärdera, ska vi ta bort /… / vissa saker? Ska vi öka insynen? - Ulla  

 

Den strävan Ulla beskriver personalen har efter att familjerna ska behålla sin integritet kan ses 

som motsägelsefull i relation till den kontroll av familjerna som möjliggörs genom 

institutionens struktur och regler. Ullas citat beskriver den information vi fått om hur de olika 

utredningshemmen är uppbyggda och hur kontroll av familjen kan fungera. Hon säger att om 

riskerna för att barnet ska fara illa är stora så kan vissa familjer behöva ha dörren på glänt. 

Har de familjerna möjlighet att ha en privat sfär som ingår som en del i familjens eget rum? 

Vår empiri vittnar om att personal och familjer har olika utrymmen som de får vistas i men 

även gemensamma delar som kök och vardagsrum, vilket påminner om Sallnäs (1995) 

beskrivning.  

 

Goffman (2009) beskriver att det finns två platser för individen att framträda i sina olika roller 

på, det är den bakre och främre regionen. Den främre regionen är när individer försöker ge 

publiken uppfattningen att de upprätthåller de normer som finns i omgivningen. I den bakre 

regionen kan individen vara sig själv och koppla bort sina roller och den fasad de 

upprätthåller i den främre regionen. Teorin om den främre och bakre regionen kan ses som en 

förklaring till att vissa familjer behöver ha dörren på glänt för att oron är så stor över vad som 

händer i den bakre regionen när fasaden kopplas bort och familjen är sig själv. Ofta får inte 

andra utomstående, som Goffman (2009) kallar publiken, tillträde till den bakre regionen då 

den präglas av förtroende mellan människor. Dörren på glänt ger dock denna möjlighet för 

personalen på utredningshemmet oavsett vilket förtroende de har. Att det kan anses 

integritetskränkande, kan bero på att individen själv vill ha kontroll över den bakre regionen 

och bestämma vad som sker där (Ibid), vilket dörren på glänt kan tros begränsa.  

 

Att ha dörren på glänt visar på de drag av totala institutioner som utredningshemmen kan ha 

när oron för vad som kan hända barnen är så stor att familjen behöver vara inom hör- och 

synhåll för personalen hela tiden. Samtidigt är det något som anses vara högst 
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integritetskränkande och prövas därför löpande under veckorna. Vår empiri vittnar också om 

att det anses vara viktigt av personalen att familjerna har en mer privat region att kunna 

slappna av i, som en del i att skapa en hemlik miljö.  

 

5.3 Autenticitet- och anpassningsproblemet  

En av frågorna vi ställde till våra respondenter var hur nära verkligheten deras utredning kan 

komma utifrån att den genomförs i en konstlad miljö. Annika beskriver i citatet nedan hur 

utredningshemmet kan anses vara en hemlik miljö men att den trots allt inte är en hemmiljö: 

 

Och sen är det ju en väldigt specifik situation. Jag är (paus) för detta är 

ingen naturlig miljö, det vi pratar om. Detta är kanske en hemlik miljö med 

detta är inget hem, hemmamiljö. – Annika 

 

Är det då möjligt att komma nära den verkliga situationen i familjen när familjen befinner sig 

i en konstlad miljö? Sallnäs (1995) menar att en institution skiljer sig från det verkliga livet då 

allt som sker där har ett terapeutiskt syfte bakom. Detta skapar ett autenticitetsproblem 

eftersom det gör att det är omöjligt för familjen att leva sitt “vanliga” liv på institutionen när 

det finns personal runt omkring, vilket vår empiri också talar för. Utifrån det ter det sig som 

att det borde vara svårt att komma nära den verkliga bilden av familjens situation om de inte 

kan leva sina vanliga liv på utredningshemmet där personalen är närvarande.  

 

Samtidigt beskriver Iris vad i familjens beteende som kan vara påverkat av att de befinner sig 

på utredningshemmet under utredning: 

 

Intervjuare: Kan ni se att föräldrarna anpassar sitt föräldraskap utifrån att de 

är under utredning? 

Iris: Ja, absolut, i vissa fall kan vi se att de verkligen försöker, att det finns 

ett socialt önskvärt beteende hos dem. Se tänker “vad vill de se” och vi har 

kanske sagt att vi behöver se mer av detta eller vi behöver se mindre av det 

här, att man försöker. Men oftast under de här tre månaderna så går det i 

faser och det är svårt att upprätthålla om det inte sitter ordentligt i 

föräldrarna. Då är det ganska svårt för dem att upprätthålla det över tid. – 

Iris 
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Iris beskriver hur familjen kan tro att det finns ett socialt önskvärt beteende som personalen 

vill se och att detta gör att föräldrarna intar en roll de tror är den rätta. Utifrån Goffmans 

(2009) dramaturgiska teori skulle vi kunna tolka detta som att föräldrarna istället för att byta 

roll tar på sig olika masker när de börjar tvivla på sina egna roller, i ett försök att leva upp till 

den person som föräldern vill vara eller tror är den rätta att vara. I likhet med Enells (2015) 

studie, visar Iris citat att familjerna inte anses kunna dölja sin problematik då de inte klarar av 

att upprätthålla en cynisk roll eller mask under hela utredningstiden. 

 

Samtidigt berättar Ulla: 

 

Men till exempel om jag går förbi lägenheten, för ibland går man förbi 

lägenheten man går upp och ner (oklart) och då hör man att kanske barnen 

skriker i en hel timme varenda gång man går förbi men sen när man väl 

kommer in, det är då som förälder säger till sitt barn och gränsar barnet eller 

tröstar barnet. Och då blir man lite att då anpassar de lite  /---/ utefter att vi 

är där. Utefter institutionen tänker jag. - Ulla 

 

Ulla pekar på att föräldrarna anpassar sitt beteende ”utefter institutionen”. Detta framkommer 

även i Schwartzs (2013) studie där hon menar att föräldrarna ofta fokuserar på att uppfylla de 

professionellas krav och förväntningar. Även Goffman (2009) beskriver hur en individ kan 

inta en så kallad cynisk roll för att hen inte är övertygad om att den roll hen brukar ha är den 

rätta för situationen. Individen kan då inta en roll som döljer vissa karaktärsdrag som hen har, 

för att kunna passa in i normen som finns i omgivningen. Det Ulla beskriver passar in på detta 

resonemang, det kan ses som att familjerna döljer en del karaktärsdrag när de är bland 

personalen men när de är ensamma på sina egna rum visar de något annat. Även om 

familjerna befinner sig på sina egna rum så kan personalen höra vad som pågår där inne, det 

går då att fråga sig om det finns någon möjlighet till en bakre region för familjerna? 

Familjerna verkar enligt vår empiri ha möjlighet att dra sig tillbaka till sina egna rum om inte 

oron över risker för att barnet ska fara illa gör att de måste ha dörren på glänt. Samtidigt kan 

personalen alltid knacka på till familjens rum, vilket kan göra att det inte har möjligt att 

slappna av och leva ut sin äkta roll helt. En bakre region verkar således inte finnas på samma 

sätt som det gör hemma där ingen personal närvarar. 
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Vår empiri visar å andra sidan att en styrka med utredning på institution anses vara att 

personalen har tillgång till familjerna dygnet runt jämfört med om den genomförs i hemmiljö 

(se även Enell 2015), Ulla beskriver det nedan: 

 

Jag tänker om man skulle sätta vår utredning här i relation till 

socialtjänstens utredning så tror jag vi på ett lättare sätt kommer åt, att vi 

kommer närmare sanningen här, tänker jag, än vad vi gör om de bara skulle 

komma två gånger i veckan på samtal och kolla lite hur det fungerar i 

familjen. Absolut, sen tror jag inte vi har hela bilden klart för oss 

överhuvudtaget här, eller jag är av den inställningen att det är sällan vad det 

synes vara. Så vi får nog bara se en bit av familjen här, även om jag tänker 

att det inte är uppnåeligt att komma åt sanningen, vi kommer aldrig kunna 

det oavsett hur vi utreder familjerna. – Ulla 

 

Ulla beskriver att trots att de har tillgång till familjen dygnet runt är den bilden de får av 

familjerna sällan vad det synes vara, det är inte möjligt att komma åt sanningen oavsett hur de 

utreder familjen. Hennes resonemang kan härledas till Goffman (2009) när han beskriver hur 

individen alltid använder sig av en fasad vid ett framträdande, fasaden i sig är platsbunden av 

omgivningen som påverkar vilken roll du spelar, till exempel är du en roll på arbetet och en 

hemma. Hur påverkar detta möjligheten att komma så nära den verkliga bilden av familjens 

situation som möjligt, om föräldrarna har olika fasader beroende på omgivningen? Kanske går 

det då istället att prata om den främre och bakre regionen där föräldrar spelar olika roller 

beroende på vilken region de befinner dig i. Där den bakre regionen kan ses som familjens 

eget rum och den främre som de allmänna utrymmena, där också de flesta av observationerna 

sker. Något sker dock i den bakre regionen, där föräldrarna slappnar av och kan visa det som 

undantryckts i den främre regionen, vilket Ullas båda citat visar. Det är också viktigt att 

beakta att utredningshem ingår i en speciell kontext där gränsen mellan främre och bakre 

regioner inte är lika tydlig som i andra sammanhang, vilket kanske gör att det som i vanliga 

fall bara visas i den bakre regionen även kommer till uttryck i den främre regionen.  

 

Åsikterna om huruvida det är möjligt att komma nära familjens verkliga situation, så som den 

är när familjen är i sitt egna hem verkar i vår empiri gå isär. En del som till exempel Iris, 

hävdar att fasaden spricker under utredningstiden om inte rollen är väl förankrad hos 

föräldrarna, andra som Ulla, beskriver hur de inte tror att det är möjligt att komma åt hela 
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sanningen oavsett hur de utreder. Vilket vi härlett ovan till Goffmans (2009) resonemang om 

bakre och främre regioner samt fasader och roller.  

 

Alla våra respondenter är dock överens om att föräldrarna försöker anpassa sig och hålla uppe 

en fasad utifrån att de är på ett utredningshem. De flesta beskriver också att det oftast inte 

fungerar i längden, de menar att även om föräldern orkar hålla uppe en fasad, så kommer 

inget barn att kunna göra det: 

 

Och sen är det fördelen också att de inte är ensamma. De är här med sina 

barn. Och barnen låtsas inte minsann. De kan inte hålla ihop sig tre månader 

i alla fall. Även om föräldern kan det så nej barnet kan definitivt inte. Det 

slinker ut grejer. – Elin 

 

Kan det Elin berättar bero på att barnen inte har samma förhållningssätt till främre och bakre 

regioner och att de inte riktigt förstår vilken roll de har och hur de bör framträda? Utifrån vår 

empiri verkar barnet ibland vara den som avslöjar föräldrarna och därmed bidrar till att 

uppvisa den verkliga bilden av familjesituationen. Samtidigt beskriver Eva hur barnen 

försöker anpassa sig utifrån att deras föräldrar också gör det: 

 

Alltså det blir ju så att föräldern går in i en roll i, att den försöker vara en 

professionell förälder och barnet kan också bli då in i en roll och vill ge 

bättre intryck. - Eva 

 

Det Eva beskriver innebär att barnen också kan inta roller och förmedla en viss bild av sig 

själva, precis som deras föräldrar gör. Även Enell (2015) beskriver i sin studie hur unga 

försökte anpassa sig efter den bild som personalen tillskriver dem för att kunna förstå sig 

själva. Kan det vara för att föräldern intar en roll som barnet inte känner igen, som gör att 

barnet i sin tur anpassar sig efter den rollen för att göra sin situation mer begriplig? 

 

Farmer och Owen (1995) och Böcker Jakobsen (2010) skriver i sina studier om personalen 

hade en bristande insikt i hur klienten påverkas under en utredning. Detta skiljer sig från vår 

empiri, alla våra respondenter beskrev en medvetenhet om att föräldrarna och barnet påverkas 

av att vara på en institution. I citaten nedan beskriver Eva hur det kan vara för familjen att 

komma till utredningshemmet: 
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Jag tror att, för de flesta, tror jag att det är en jätte påfrestning. /.../ De 

kommer ifrån en redan besvärlig livssituation. Och det är inte deras 

hemmiljö. Och de mår inte topp och de ska relatera till en massa andra 

människor. Både personal och andra boende. Jag tror det är en jätte svår 

omställning å göra, särskild när man mår dåligt (paus). Sen tänker jag att det 

är också familjer som tycker att det är skönt att landa här. Och som har 

möjlighet till att tillgodogöra sig hjälp och stöd och så, (paus) det kan 

pendla. /… / under en placering så kan det ändra sig också. Att det är jobbigt 

i början men blir bra liksom. – Eva 

 

Evas bild stämmer överens med Grumers (2015) beskrivning av föräldrarnas upplevelse av att 

utredas, det är en stor påfrestning för föräldrarna att vara under utredning. Denna känsla kan 

delvis bero på att föräldrarna inte mår så bra eller att utredningshemmet inte är deras 

hemmiljö vilket gör att de måste relatera till nya människor. Med koppling till Enell (2015) 

kan vi konstatera att placering på utredningshem bidrar till en känsla av kontrollförlust hos 

föräldrarna och en oförutsägbarhet inför den nya situationen. I andra delen av citaten berättar 

Eva att denna känsla blir mindre så småningom, då familjerna har ”landat” på 

utredningshemmet. I enlighet med det Grumer (2015) skriver, kan det vara för att det nya blir 

till något förutsägbart.  

 

5.4 “Man gör inte en utredning genom att vara en fluga på väggen” - om 

gränsen mellan utredning och behandling  

På frågan om hur våra respondenter ser på gränsen mellan utredning och behandling, håller 

alla med om att den gränsen är flytande. De menar att det inte går att göra en utredning utan 

att även ha behandlingsinsatser för att kunna se om föräldrar har en förändringspotential och 

är mottagliga för råd. Annikas citat nedan sammanfattar vad de flesta respondenter har sagt: 

 

Jag tror inte på att man gör en utredning genom att vara en fluga på (kort 

paus) väggen. /---/ Men jag tycker, viktigt del i utredning är att spegla vad 

som händer. Ge kanske föräldrarna råd eller låta dem formulera nånting och 

se… klarar den av å göra detta? Och det, tycker jag, kan vara jätte viktigt ur 

ett utredningsperspektiv å se om föräldern har potentialet eller inte ha 

potential till att förändras. – Annika 
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Det Annika säger om behandling i utredning stämmer överens med det Sallnäs (1995) har 

uppmärksammat i sin studie, att föräldrarna på ett utredningshem inte endast ska utreds utan 

att de också ska tränas i sin föräldraroll. Annika pekar samtidigt på att behandlingsinsatser 

utgör en viktig del i en utredning för att utreda förändringspotentialen. Det kan därför sägas 

att en utredning är inte bara en utredning utan det finns behandlingsinslag som syfte att utreda 

möjligheten till framtida insatser. Just att familjerna kan fråga om samt få råd av personalen 

löpande under utredningen, kan i enlighet med Schwartzs (2013) diskussion ses som en unik 

möjlighet för samarbete mellan personal och föräldrar.  

 

Det är också viktigt att säga att behandlingsinsatser i en utredning inte enbart för med sig 

något positivt, i citaten nedan beskriver Ulla hur detta kan påverka familjer som befinner sig 

på utredningshemmet: 

 

... för vi kan få in utredningsuppdrag, och där vi ser att ingenting fungerar 

och det är en väldigt hjälpsökande förälder eller sådär /.../ och då är det 

egentligen behandling för då går vi in och hjälper till och visar, istället för 

att backa och observera om de klarar av det. Så där är gränsen lite hårfin 

samtidigt som vi försöker avgränsa det så mycket som möjligt för det blir 

väldigt otydligt för föräldrarna framförallt och barnen ibland med. Vad är 

det vi gör? Är det utredning eller behandling? Kan jag fråga om hjälp eller 

inte? Är det meningen att jag ska klara detta eller? /---/ Att vi bara 

journalför det, att klienten kommer till oss, klarar inte av en viss sak och 

frågar efter vilket råd vi ger, för att se om den nästa gång kan göra samma 

sak. Och då blir det ett utrednings fokus också, för då har vi sett att mamma/ 

pappa har förmågan att ta till sig råd, att det fungerar i förlängningen. - Ulla  

 

Ulla pekar på att trots att gränsen mellan utredning och behandling är flytande måste personal 

jobba på att dra en tydlig gräns mellan dem. Annars blir det otydligt och oförståeligt för 

föräldrarna som då börjar fundera om de är under behandling eller utredning. Håkansson och 

Stavne (1983) menar att den sociala barnavården har två syften, delvis att utreda barns 

uppväxtvillkor men också att stödja familjer, därför har socialsekreteraren två uppdrag: att 

vara en myndighetsperson och en behandlare. Även om våra respondenter inte har någon 

myndighetsutövning kan vi ändå se att de har två roller i sin yrkesutövning. De är utredare 

men också behandlare. Förutom att vara observatörer går de in med insatser som samtal och 
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även praktiskt stöd och råd till föräldrarna. Ulla uppger att denna dubbla roll kan vara 

förvirrande för föräldrarna. Med koppling till Schwartz (2013) kan vi se att möjligheten för 

föräldrarna att visa sin förmåga är knutet till vilket sammanhang personalen skapar. Hon 

menar att det gör en skillnad om personalen endast observerar eller om de också går in i 

situationen för att hjälpa föräldern och se hur denne kan använda det stödet som den får (Ibid). 

Det är alltså inte bara den institutionella miljön som påverkar utredningen utan även hur 

personalen agerar.  

 

6 Slutdiskussion 

6.1 Sammanfattning: 

Syftet med vår studie var att undersöka och analysera personalens uppfattningar om hur 

utredningsarbetet samt hur föräldrarna påverkas av institutionens kontext. Vi har kommit fram 

till att utredningshemmen utgörs av en stark struktur som innehåller en gedigen samling regler 

och rutiner uppsatta av utredningshemmen, men också specifika regler uppsatta av 

socialtjänsten för respektive familj, som styr och strukturerar familjens dagliga liv. Personalen 

har genom reglerna kontroll över familjen, att en del familjer måste ha dörren på glänt för att 

oron över risken att barnen ska fara illa är så hög, är ett exempel på det. Mycket av kontrollen 

och reglerna kan också anses integritetskränkande, intervjupersonerna uppgav att de är 

medvetna om det och försöker värna familjernas integritet så mycket som möjligt. Även 

regelbrytande konsekvenser, där det föreligger ett överhängande hot om omedelbart 

omhändertagande enligt LVU från socialtjänsten, finns som en del av kontrollen över 

familjen.  

 

Majoriteten av intervjupersonerna uppger att både de själva och utredningshemmet har en 

ambition att försöka efterlikna en så hemlik miljö som möjligt för att få en uppfattning om hur 

familjerna agerar i sin egen hemmiljö. Personalen uppger att de är medvetna om att 

utredningshemmet trots detta skiljer sig från det verkliga livet. Det råder delade meningar om 

hur nära det verkliga livet utredningen kan komma, en del menar att familjerna kan 

upprätthålla en fasad och anpassa sig medan andra anser att det inte är möjligt att upprätthålla 

fasaden under hela utredningstiden. I många fall “avslöjas” föräldrarna av barnen, då 

åtminstone de inte kan upprätthålla en fasad under så lång tid. Intervjupersonerna menar 

därför att utredning på utredningshem kommer närmare verkligheten än vad socialtjänstens 

utredningar gör.   
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Vår empiri vittnar även om att utredning på utredningshem är en komplex process där gränsen 

mellan utredning och behandling delvis är flytande, trots att det finns en ambition om att den 

ska vara tydlig för att inte skapa förvirring hos familjen. Många menar också att 

behandlingsinslag i form av råd till familjen är en del i utredningen för att utreda föräldrarnas 

förändringspotential.   

 

Vi upplever att redan under transkriberingen av intervjuerna kunde vi se kopplingar till de 

valda teorierna, där respondenterna själva använde sig av några av de begreppen som finns i 

teorierna, till exempel fasad och roller. Detta gjorde att det föll sig naturligt att använda dessa 

teorier på den delen av empirin som berör hur familjerna påverkas och hur deras dagliga liv 

organiseras. Det har däremot inte varit lika naturligt att applicera teorierna på den delen av 

empirin som berör gränsen mellan utredning och behandling, vilket vi i efterhand kan se som 

en möjlig orsak till att den delen inte har lika omfattande analyser som andra teman i 

analysen.  

 

6.2 Egna reflektioner: 

När vi inledde vår studie hade vi en idé om att föräldrarna anpassade sig till 

utredningshemmets normer om ett gott föräldraskap, att de höll upp en fasad, en uppfattning 

som även några av intervjupersonerna i vår studie gav uttryck för. I övrigt har vi mest 

förvånats över de resultat vi kommit fram till, bland annat över hur mycket drag av totala 

institutioner det finns på utredningshemmet. Vi kan se att dragen av totala institutioner bidrar 

till tydliga roller mellan personalen och familjerna. Ytterligare exempel är att personalen 

strukturerar familjens vardag genom veckoscheman och regler, där det finns en makt hos 

personalen att bestämma konsekvenser om reglerna bryts, där kontakt med socialtjänsten kan 

ses som den mest allvarliga då det kan leda till LVU.    

 

Vi förvånades också över de skillnader som finns mellan utredningshemmen. Delvis ter det 

sig som att det skiljer sig åt mellan huruvida föräldrarna kan fortsätta jobba eller inte samt om 

barnen kan gå i förskola eller liknande, vilket beror på vart familjerna kommer från 

geografiskt. Det tyder också på närhetsprincipen, att ju närmre hemmet familjen placeras 

desto mindre institutionslikt är det, för då har de större förutsättningar att på dagtid ha ett 

fungerande vardags/arbetsliv utanför institutionen. Utredningshemmen kan kanske sägas vara 

mer eller mindre uteslutande och glida på Goffmans skala över graden av total institution. 
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Detta torde påverka förutsättningarna för att utreda. Mängden material och observationer 

borde vara olika beroende på om familjerna är på utredningshemmet hela dagen eller bara 

några timmar på morgonen och kvällen samt natten. Vi ställer oss därför frågande till vad det 

gör med utredningen? Vår empiri säger att utredning på ett utredningshem är en unik typ av 

utredning där personalen får se familjerna dygnet runt under en lång tid. Samtidigt frågar vi 

oss om det verkligen stämmer för alla utredningshemmen, om familjerna bara är på plats 

några timmar per dag för att de jobbar och går i skola/ på förskola resterande tid, kanske 

utredningen i större utsträckning kan vara jämförbar med den utredning som socialtjänsten 

gör. Det hade varit spännande att göra en ytterligare analys av variationerna mellan 

utredningshemmen som vi sett i vår studie, vi har inte valt att fokusera på dem i denna uppsats 

då fokus har varit att undersöka hur utredningsarbetet och familjerna påverkas.  

 

Under resans gång har vi också förvånats över hur lite forskning det finns om just denna typ 

av utredningspraktik som vi har valt att studera. Vi menar att det är en viktig del av det sociala 

arbetet som påverkar många familjer och att det är en omvälvande insats för familjerna. Vi 

anser därför att det behövs mer forskning på området, både som belyser personalens 

perspektiv men framförallt föräldrarnas och barnens upplevelser och konsekvenser av att 

utredas på utredningshem. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

 
 

Förfrågan om intervjudeltagare till studie inom ramen för kandidatuppsats ”Förutsättningar  

för personalen att utreda föräldrarnas omsorgsförmåga och skapa en ”normal” hemlik miljö på 

ett utredningshem”. 

 

Vi heter Iga Sikora och Gabriella Odell och studerar sjätte terminen socionomprogrammet på 

Socialhögskolan, Lunds Universitet. I utbildningens sjätte termin ingår det att skriva en 

kandidatuppsats baserat på en mindre studie.  

 

Syftet med vår studie är att undersöka personalens uppfattningar om förutsättningarna för att 

utreda föräldrarnas omsorgsförmåga och skapa en ”normal” miljö på ett utredningshem. Vår 

önskan är att genomföra individuella intervjuer med personal som arbetar med att utreda 

föräldrars omsorgsförmåga på två olika utredningshem i Skåne. Vi är i behov av totalt åtta 

respondenter, fyra på varje utredningshem och vår önskan är att genomföra intervjuerna så 

snart som möjligt under november månad.   

 

Deltagande i studien innebär att en intervju kommer genomföras på en plats som passar 

intervjupersonen. Vi beräknar att intervjun kommer pågå mellan 45 minuter till 1 timme. 

Deltagandet är frivilligt och det är möjligt att avbryta sin medverkan när som helst utan 

närmare motivering eller negativa följder. Intervjuerna kommer att skrivas ut, i presentationen 

kommer alla personer att avidentifieras och materialet kommer endast användas till syfte för 

vår studie. Det kommer finnas möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen genom att vi 

mailar ut den till intervjupersonerna. Den kommer även att finnas på Lunds 

samhällsvetenskapliga biblioteks hemsida.  

 

Vi vore hemskt tacksamma om du hade möjlighet att medverka i studien. Om intresse finns 

att medverka i en intervju så är du välkommen att kontakta oss för vidare information och 

bestämma tid för intervjun senast den 16 november. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Gabriella Odell                                                              Iga Sikora 

Telefonnummer: 0733900243                                                   Telefonnummer: 073686618 

Mail: Gabriella.odell.097@student.lu.se           Mail: Iga.sikora.528@student.lu.se 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Bakgrundsfakta 

Vad heter du? 

Hur länge har du jobbat här? 

Vad är din utbildning? 

När blev du färdig med din utbildning? 

Tidigare erfarenheter? 

 

Organisationens normer 

Målgrupp-vilken typ av familjer kommer till hemmet (vilken typ av problematik kan det 

handla om) och hur länge vistas familjerna där för utredning? 

Hur går en utredning till?  

Vid första intervjun: På vilket sätt försöker (eller kan) utredningshem skapa en hemlik och så 

”normal” miljö som möjligt för familjer som vistas där? 

Resterande intervjuer ändrade vi till denna frågan och strök den ovan: Vad är hemlik miljö för 

dig? 

(Uppföljningsfrågor: På vilket sätt försöker utredningshem skapa en sådan miljö för familjer 

som vistas där? Fasta tider för måltider? Eller bestämmer föräldrarna över det? Handlar de 

själva? Städar, tvättar? Lagar de mat? Hur ser avdelningen ut? -> eget/gemensamt kök/ 

vardagsrum/sovrum? Hur ser du på din roll i att skapa en hemlik miljö här?)  

 

Familjen på utredningshem  

Hur ser en typisk dag ut för familjen på utredningshemmet?  

(Uppföljningsfrågor: Vad gör de på morgonen? Har de någon sysselsättning? Finns det ett 

schema (för frukost etc.) 

Finns det regler för vad familjen får göra och inte? Vad händer om familjen bryter mot 

reglerna?  

(Uppföljningsfrågor: får de gå ut när som helst? Får de lämna barnet på utredningshemmet?) 

Hur tror du att föräldrarna påverkas av att vara i den här miljön? 

(Uppföljningsfrågor: att vara i en konstlad miljö? Visar de sitt sanna jag? Har familjerna 

möjlighet att upprätthålla sina sociala kontakter? Kan föräldrarna jobba?) 

Hur tror du att barnen påverkas av att vara i den här miljön? 
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”Verkliga livet” 

Hur nära verkligheten kan era bedömningar i utredningar komma utifrån att utredningen 

genomförs i en konstgjord hemmiljö med personal närvarande? 

(Uppföljningsfrågor: Den sanna bilden av familjens situation -> Är det möjligt att ta reda på 

den?) 

Kan ni se att föräldrarna anpassar sitt föräldraskap utifrån att de är under utredning? 

(Uppföljningsfrågor: På vilket sätt? Tror ni att de föräldrarna försöker uppvisar en förbättrad 

bild av sig själva? Har du sett exempel på att föräldrarna har förställt sig? Hur ser det ut om de 

anpassar sitt föräldraskap? Och vad gör man som utredare om man tror att föräldrarna inte kan 

leva upp till det som de visar i utredningsmiljö i verkliga livet? Ifall ett nej-svar: Hur vet/ser 

ni att föräldrarna inte anpassar sitt föräldraskap?) 

Är det omöjligt för föräldrar att hålla ”fasaden uppe” under hela utredningstiden? 

 

Den professionella rollen/ personalens roll 

Hur ser du på gränsen mellan utredning och behandling på utredningshem för familjer? 

(Uppföljningsfråga: Går det att upprätthålla den gränsen, i sådana fall på vilket sätt? Ifall nej-

svar: Vill du utveckla?) 

(Förklaring å ena sida ska ni enlig lag skydda barnet, å andra sida ska ni vara objektiva 

observatörer för utredningens skull.) 

Hur kan detta dubbla uppdrag påverka utredningen?  

(Uppföljningsfrågor: Får ni gå in och tillrättavisa föräldrarna? Får man gå in och tillrättavisa 

barnet? Blir det oundvikligt drag av behandling också i utredningen, per automatik?) 

Upplever ni att socialtjänsten och berörda familjer brukar ta till sig den bedömning ni kommer 

fram till i utredningarna? Brukar socialtjänsten följa era rekommendationer? 

 


