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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Syftet med denna pro gradu-avhandling är att forska i barnskyddssocialarbetarnas tolkningar, upplevelser och beskrivningar kring
utredningsprocessen av misstänkt sexuellt utnyttjande av barn i närförhållanden där utgångspunkten för arbetet utgörs av oklara bevis och osäker
information. Jag granskar misstänkt sexuellt utnyttjande av barn, som ett socialt problem med utgångspunkten i det familje- och individinriktade
barnskyddet där barnet har företrädesrätt till särskilt skydd och barnets bästa bör komma i främsta rum.
De frågeställningar jag utgår ifrån är: Hur ser barnens utredningsprocesser ut i oklara fall? Hur upplever socialarbetarna utredningen av oklara
fall och vilka faktorer beskriver socialarbetarna att påverkar utredningen? Vilka tolkningsramar framför socialarbetarna om barnet? Genom
frågeställningarna strävar jag till att nå kunskap och förståelse för de faktorer socialarbetarna utgår ifrån i sitt arbete och sina berättelser, om
viktiga faktorer i utredningsprocessen som kan ha betydelse för barnets situation under utredningen.
Denna studie är en kvalitativ forskning med inriktningen fallstudie. Det egentliga forskningsmaterialet består av två barns barnskyddsdokument,
samt intervjuer med de socialarbetare som ansvarar för ifrågavarande barns klientskap. Barnskyddsbehovet för de fall som ingår i denna
avhandling har utretts då 1984 års barnskyddslag varit i kraft. Materialet har analyserats genom att tillämpa tidsaxelsanalys samt teorianknuten
innehållsanalys.
Från analysen framkommer att de av Stakes 2003 givna rekommendationerna för utredning av sexuellt utnyttjande tillägnats på fältet.
Barnskyddets juridisering framkommer i och med att misstänkt sexuellt utnyttjande polisanmäls. Även om de givna rekommendationerna är
klara att efterföljas är praktiken en annan då det gäller att utreda oklara fall och i dessa fall blir myndighetssamarbetet av stor vikt. Den kontakt
socialarbetarna hade med andra myndigheter skedde per telefon. Socialarbetarna hade inte till sitt förfogande en multiprofessionell arbetsgrupp
eller familjerådgivning. Stödet tillkom från den egna arbetsgruppen. Huvudansvaret för barnets skyddsbehov föll på barnskyddssocialarbetaren.
Informationen som insamlades beträffande barnet skedde indirekt genom föräldrarna eller genom att insamla information från andra
myndigheter.
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