
Riskbedömning A 11 år 
Introduktion:  
Risk för fortsatt antisocial problematik har bedömts med hjälp av det strukturerade risk och 
behovsbedömningsinstrumentet/beslutsstödet EARL-V3, Early Assessment Risk List, Version 3 (Augimeri et 
al., 2021). EARL är ett beslutsstöd som ger stöd i att genomföra en strukturerad professionell bedömning av 
risker och behov för barn i åldrarna 6-12 år. Syftet är att bedöma och sätta in insatser för att minska risken 
för fortsatt antisocial problematik hos barn som redan visar tecken på antisocialt beteende. EARL består av 
21 olika riskfaktorer inom områdena familj, barn och motivationsfaktorer som skattas att de förekommer i 
hög utsträckning (definitivt) respektive ingen förekomst enligt skalan 0-2. Resultatet av en riskbedömning 
formuleras i en bedömning av ”låg”, ”medel” eller ”hög” risk för fortsatt antisocial utveckling samt en 
behandlingsplanering för att minska risken. En bedömning med stöd av EARL representerar en strukturerad 
bedömning utifrån det kunskapsläge om risk- och skyddsfaktorer som finns idag. En ny bedömning bör göras 
inom högst ett år, samt om betydande ny information inkommer, för att bedömningen ska vara aktuell. 
 
Aktuell EARL bedömning bygger på intervju med A, intervju med biologisk mamma, intervju med 
familjehemsmamma och socialtjänstens utredning. 
 
Familjefaktorer:  
Anna bor sedan i somras i ett familjehem tillsammans med sin yngre bror. Familjehemmet består av 
familjehemsmodern Lisa. I familjehemmet finns två barn placerade som är barnbarn till familjehemsmodern.  
 
A har under uppväxten bevittnat våld mellan föräldrarna och hon har blivit slagen av modern. A blev 
separerad från modern vid 3 års ålder då hennes pappa tog henne med till hemlandet utan moderns 
tillstånd. Modern har mått psykiskt dåligt under uppväxten och A och hennes bror har fått ta hänsyn till 
moderns mående. Modern har diagnos Emotionell instabil personlighetsstörning och hon lider av svimnings 
attacker av oklar genes. 2018 låg hon inlagd med LPT med psykotiska symptom.  I bedömningen 
framkommer svårigheter i föräldra-barn relationen där modern är kontrollerande och där A och hennes bror 
får ta hand om och anpassa sig efter moderns mående.  Modern har en bristande uppfostringsstil och har 
använt våld och straff för att kontrollera barnen.  Modern beskriver en närhet till barnen där hon vill att det 
bara skall vara de tre och att barnen inte skall vara ute och leka efter skolan.  
 
I familjehemmet bedöms det inte föreligga några riskfaktorer för en antisocial utveckling. Det framkommer 
att det finns stöd i nätverket.  Inga antisociala värderingar eller beteenden finns i familjehemmet eller hos 
biologisk mor. A har knutit an till Lisa snabbt och vill ha mycket närhet och kärlek som hon kan få i relationen 
till Lisa  
 
Följande familjefaktorer bedöms vara riskfaktorer för en fortsatt antisocial utveckling och behöver ingå i en 
behandlingsplanering: Återkommande separationer från anknytningsperson. Ytterligare riskfaktorer med 
hög risk som blir aktuella enbart i det fall att A bor tillsammans med sin biologiska mor: Bristande föräldra-
barn relation, Bristande uppfostringsstil, Vårdnadshavares psykiska ohälsa.  
 
Barnfaktorer 
A är en charmig och impulsiv flicka med ett hetsigt temperament. Hon är dominant och tar kommando både 
över vuxna och över andra barn. Hon har inga vänner på fritiden då andra barn drar sig undan henne. A kan 
få väldiga vredesutbrott om hon inte får som hon vill. Hon skriker och använder fula ord och är trotsig och 
vägrar ofta följa vuxnas uppmaningar. Hon har diagnos trotssyndrom och uppvisar en del symptom som 
skulle kunna förklaras av ADHD.  
 
A har bevittnat våld och hon drömmer mardrömmar. Det är troligt att A är traumatiserad av de upplevelser 
hon har men hon kan inte idag bejaka eller berätta om dessa upplevelser. I familjehemmet beskrivs hon hela 



tiden behöva uppmärksamhet. Hon beter sig ibland som ett mindre barns och kräver mycket närhet. I dessa 
stunder är det svårt för A att förstå om andra har behov och hon har svårt för att stå tillbaka. Hon har stora 
svårigheter med att reglera sitt humör och hon kan i stunder av starka känslor ha svårt att ta andras 
perspektiv.  A beskrivs vara känslomässigt empatisk då hon är lugn på det vis att hon visar ömhet och omsorg 
om någon skulle vara sjuk eller skada sig. Hon kan sätta ord på sina egna känslor till viss del, så som att säga 
att hon är arg eller ledsen.  
 
A berättar att hon var en lite tjuv då hon var mindre och snattade en hel del. Idag kan hon låta bli att ta då 
hon kan kontrollera impulsen. Hon tycker dock att det finns nackdelar med att bete sig lagligt då den sak 
som hon hade velat ta, sedan inte fanns kvar i affären då hon hade pengar. A går i skolan men uttrycker att 
hon hatar skolan. Hon beskriver en antisocial attityd och tankesätt som legitimerar att hon kan använda våld 
mot exempelvis sin lillebror. 
 
Följande barnfaktorer bedöms vara riskfaktorer som behöver ingå i en behandlingsplanering: Antisocial 
attityd och tankesätt, Antisocialt beteende, Bristande självkontroll, Trauma, Avvisad av kamrater, Bristande 
skolprestationer 
 
Motivationsaspekter 
Familjehemmet är mycket hjälpsökande och det finns ett professionellt stöd. Det går att ana en trötthet och 
ett behov av avlastning och vila hos familjehemsmamman.  Familjehemsmamman ha stöd, vill gå i 
behandling och prioritera denna. 
 
A har ett stort behov av en lyhörd och kärleksfull förälder.  Hon har behov av att kunna knyta an och släppa 
på sitt dominanta, kontrollerande sätt. A uttrycker att hon vill tillbaka till sin biologiska mamma. Hon 
förnekar att hon skulle ha varit utsatt för våld men kan bejaka att hon drömmer mardrömmar. Hon bedöms 
vara mottaglig för behandling av mer relationell art och när hon har landat i familjehemmet, kan en 
traumabehandling vara motiverad.  
 
Sammanfattande bedömning 
Riskbedömningen är gjord utifrån nuvarande situation då A är placerad i familjehem. Om A skulle flytta hem 
till biologisk mor, ökar en redan hög risk för antisocial utveckling och psykisk ohälsa. De riskfaktorer som 
bedöms vara särskilt viktiga att påverka med hjälp av behandling är följande:  
 
A är sannolikt traumatiserad och har erfarenheter av att bli utsatt för, och bevittna våld. Hon har vuxit upp i 
ett hem med bristande föräldra-barn relationer. A har ett antisocialt tänkesätt och har ett antisocialt 
beteende där hon aktivt trotsar vuxnas uppmaningar och får frekventa utbrott. Hon har en bristande 
självkontroll och är avvisad av kamrater på grund av sitt dominanta och utagerande beteende.  
 
Bedömningen är att det finns en hög risk för utagerande aggressivt beteende och humörutbrott i hemmet 
och i skolan på kort sikt och hög risk för att As beteendeproblem utvecklas till ett antisocialt beteende på 
längre sikt.  
 
I behandlingsplaneringen planeras därför följande inslag att ingå:  

1. KOMET föräldraträning individuellt eller i grupp för att rusta familjehemmet med strategier för att 
hantera det utagerande aggressiva beteendet.  

2. Traumabehandling. I nuläget stabilisering och efter detta traumafokuserad behandling när A 
bedöms vara mottaglig.  

3. Ev. utredning av ADHD problematik. 
4. SIP möte för samverkan mellan skola, socialtjänst och BUP 

 


