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Abstract 
 
 
Författare: Nicolina Fransson 
Titel: Barnperspektivet i sociala barnavårdsutredningar.  – En kvalitativ analys av 

barnperspektivsdiskursen 
Uppsatts Soc 344, 41-60 p 
Handledare: Katarina Sjöberg 
Sociologiska institutionen, vårterminen 2003 
 
 
I Sverige grundas lagstiftning av barns rättigheter på FN’s Barnkonvention. Med 
ratificerandet av FN’s Barnkonvention följer skyldighet att se till att barnens bästa alltid 
kommer i första hand. Barn har rätt till liv och utveckling, att säga sin mening och att få den 
respekterad. Emellertid, visar flera forskningsrapporter att barn som försummas i sin 
hemmiljö också försummas av de samhällsinsatser som är till för att hjälpa dem. De barn som 
har det svårast, de som växer upp i riskmiljöer (kriminella och asociala familjer) riskerar, 
enligt flera vetenskapliga studier, att som vuxna hamna i kriminallitet och missbruk. Att barn 
är en utsatt grupp i samhället är ingen nyhet men att barn som har det svårt försummas i den 
svenska barnavården är alarmerande.  
 
 Uppsatsens syfte är att belysa dels barnperspektivets komplexitet rent definitionsmässigt 
dels hur barnperspektivet praktiseras och tillämpas i sociala barnavårdsutredningar. Min 
ambition är att lyfta fram diskrepanser i den rådande barnperspektivsdiskursen med fokus på 
institutioner, myndighetsorganisationer och sociala praktiker. Uppsatsen tar sin utgångspunkt 
i uppfattningen att barnperspektivet måste förstås i ett större samhang och inkorporera både 
samhälleliga normer på makronivå och individuella handlingar på mikronivå. 
 
 För att uppnå förståelse av barnperspektivets komplexitet har jag med hjälp av erhållna 
berättelser från socialsekreterare och analyser av barnutredningsakter använt diskursanalys 
som teoretiskt och metodologiskt verktyg.  
 
 Med diskursanalys som teoretisk och metodologisk ram har jag kunnat utskilja en 
existerande diskursordning av barnperspektivet som med olika diskursiva framställningar 
påverkar den sociala praktiken. Det finns med andra ord flera motsägelsefulla diskurser som 
antingen enskilt eller gemensamt verkar för betydelsefixering av barnperspektivet. Inom 
diskursrodningen råder det flera olika begreppsbestämningar, förhållningssätt och tolkningar 
av barnperspektivet. Genom att belysa dessa olikheter tydliggörs de huvudfrågor som gör att 
barnperspektivet försvagas och i praktiken upphör att existera.  
 
Nyckelord: Barnperspektiv, socialtarbete, diskurs, diskursanalys 
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1 INLEDNING 
 
Den här uppsatsen handlar om socialt arbete, närmare bestämt hur barnperspektivet 

praktiseras i sociala barnavårdsutredningar. Eftersom jag dagligen i mitt arbete som 

socialarbetare kommer i kontakt med utsatta barn har jag länge funderat över hur 

representanter för det svenska samhället misslyckas med att upprätthålla de direktiv som 

anges i FN’s barnkonvention. Sverige har i och med ratificerandet av barnkonventionen 

skyldighet att se till att barnens bästa alltid kommer i första hand. Uppsatsens mening är inte 

att rikta kritik mot enskilda yrkesgrupper eller myndighetsorgan, utan istället att söka urskilja 

situationer och problem i barnutredningsprocessen som bidrar till att barnperspektivets 

egentliga avsikt fungerar dåligt i praktiken. Uppsatsen behandlar frågor som; finns det en 

gemensam definition av barnperspektivet inom socialt arbete och/eller vilken är den i så fall?  

Hur påverkas sociala barnavårdsutredningar av att det inte finns någon gemensam definition 

av barnperspektivet inom socialt arbete? Är det socialarbetarnas individuella måttstockar eller 

lagstiftningen som styr hur barnperspektivet slutligen praktiseras? 

 

 Uppsatsen behandlar barnavårdsutredningar av barn i åldersgruppen 0–12 år. Detta är en 

grupp som i särskilt hög grad berörs då barnperspektivet inte efterlevs i praktiskt socialt 

arbete. Jag använder mig av kvalitativ metod och mitt empiriska material består av intervjuer 

med socialsekreterare samt barnutredningsakter. Min ambition är att utifrån de lagar och 

föreskrifter som reglerar sociala barnavårdsutredningar se hur socialarbetare i sin tjänst 

tillämpar barnperspektivet.  

 

 För att kunna se barnperspektivet som en diskurs använder jag diskursanalysen som 

teoretiskt ramverk. Diskursanalysen utgör även det metodologiska tillvägagångssätt som 

tillämpas i uppsatsen. Diskursanalysen innefattar flera olika angreppssätt och jag har genom 

att kombinera två av dessa skapat det metodologiska verktyg jag använder för att analysera 

uppsatsens empiriska material. 

 

 Uppsatsen inleds med en sammanfattning av barnkonventionen samt de lagar och 

föreskrifter som styr sociala barnavårdsutredningar.  Härefter följer en allmän redogörelse av 

diskursbegreppet och diskursanalys som analytiskt och metodologiskt verktyg, analys av det 

empiriska materialet samt ett sammanfattande kapitel.  
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1.1 Syfte och Frågeställning 

 

Uppsatsens syfte är att belysa dels barnperspektivets komplexitet rent definitionsmässigt dels 

hur barnperspektivet praktiseras och tillämpas i sociala barnavårdsutredningar. Min ambition 

är att lyfta fram diskrepanser i rådande barnperspektivdiskurs med fokus på institutioner, 

myndighetsorganisationer och social praktik. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i uppfattningen 

att barnperspektivet måste förstås i ett större samhang som inkorporerar samhälleliga normer 

på både makro- och mikronivå.  

 
Frågeställningar 

De frågor som arbetet främst fokuserar på är; hur definieras barnperspektivet? Hur hanteras 

barnperspektivet i sociala barnavårdsutredningar? Hur beskrivs barnen och barnens situation i 

barnavårdsutredningar? Hur tillämpas lagstadgade ålägganden angående barnperspektivet i 

praktiken? Och slutligen, till hur stor del styrs förfarandesätt och beslut av individuella 

måttstockar? 
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2 BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING  
 
2.1 FN:s Konvention om Barns Rättigheter  

Sedan den 2 september 1990 har Sverige och 144 andra stater ratificerat FN’s 

barnkonvention. Ett undertecknande kan ses som en viljeförklaring av en regering att verka 

för en ratificering av konventionen1. Aldrig tidigare har någon konvention om de mänskliga 

rättigheterna haft ett så omfattande deltagande som konventionen om barns rättigheter. Men 

vägen till barnkonventionen var lång och bara beslutet att utarbeta en konvention för barns 

och ungdomars rättigheter var fylld med motstånd. Det främsta argumentet var framför allt att 

det redan fanns fastställda normer om de mänskliga rättigheterna. Under arbetets gång stod 

det dock allt mer klart att barns speciella behov inte uppmärksammades på ett fullständigt och 

adekvat sätt i konventionen för de mänskliga rättigheterna. Barnkonventionen medförde 

således inte bara att barnen fick en egen konvention som förvaltar deras väsentligaste behov 

utan även en förändrad inställning och en ny medvetenhet om barns psykiska behov. 

Framförallt uppmärksammades barnens situation inom många av samhällets institutioner.   

 

 De grundläggande perspektiven i barnkonventionen avhandlar barnets rättigheter till liv och 

utveckling. De 54 artiklarna omfattar alla individer upp till 18 års ålder och postulerar att alla 

barn är en utsatt grupp i samhället med starka behov av omvårdnad och skydd.  De fyra mest 

grundläggande rättigheterna är formulerade i artiklarna2:  

 

  2: Barnet har rätt till likvärdiga villkor 

  3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut 

  6: Barnet har rätt till liv och utveckling 

                 12: Barnet har rätt att säga sin mening och få den respekterad  

       

 I konventionens paragrafer behandlas barn och barndom utifrån två perspektiv. Utifrån ett 

perspektiv bedöms barn som objekt, främst i de i artiklar som rör föräldrars och samhällets 

omsorg gällande tillsyn, skydd och stöd. Utifrån ett annat ses barnet som en aktör, en individ, 

främst då man talar om rättigheten att utveckla identitet och personlighet, och i de generella 

                                                 
1 UD informerar 1990:6 
2 Carlsson, 2002, s. 9  
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medborgerliga rättigheterna som yttrande- och åsiktsfrihet. I det senare perspektivet behandlas 

barnet som en aktiv medborgare med rättigheter att leva och utvecklas i vårt samhälle.3  

 I Sverige är inga internationella konventioner förpliktigande för svensk lag. Detta innebär 

att svenska domstolar inte är direkt bundna till konventionens regler utan att dessa istället 

används som komplement för tolkning av svensk lag, så att tillämpningen står i 

överensstämmelse med våra internationella förpliktelser4. Barnkonventionen gör regeringen 

ansvarig för att barnets rättigheter respekteras. Det är staten som är ansvarig för att åtgärder 

vidtas så att barns rättigheter prioriterads inom politiken. Föräldrar som har svårigheter att 

vårda och hjälpa sina barn, fordrar i stor utsträckning insatser från samhället. Staten skall till 

det yttersta utnyttja sina resurser och sin kapacitet för att se till att barns rättigheter 

tillgodoses.  

 

2.2 Lagarna och Sociala Barnavårdsutredningar  

Föräldrar har ansvar för sina barn fram till dess att de fyllt 18 år, både vad gäller barnens 

omvårdnad och säkerhet. Grundtanken är att föräldrarna själva ska klara av att ge sina barn en 

god uppväxt. I ett demokratiskt land som Sverige är det viktigt att samhällets möjlighet till 

insyn och till ingripande i enskilda individers liv tydligt framförs i lagarna. Det ska inte finnas 

någon oklarhet om när och hur myndigheter har auktoritet att inskränka den enskilde 

individens integritet. Lagarna ska verka för att stärka den enskildes position i förhållandet till 

myndigheterna och garantera den enskildes rättssäkerhet.5 Detta medför att samhällets ansvar 

för ingripande i familjer är subsidiärt, biträdande föräldrarnas ansvar. Det är inte förrän det 

föreligger starka bevis eller risker för att ett barn far illa, till följd av föräldrarnas bristande 

omsorg eller vanvård i form av övergrepp, som samhället förbehåller sig rätten att ingripa. I 

dessa situationer kan samhället antigen helt eller delvis överta ansvaret för barnet i fråga.  

 

 Samhället ska alltså i första hand erbjuda stöd och hjälp till utsatta familjer och deras barn. 

De lagar och förordningar som reglerar barnavårdsutredningar är i första hand 

Socialtjänstlagen (SoL) och Förvaltningslagen. Det primära syftet med dessa lagar och 

förordningar är att framhålla att socialnämnden både har skyldighet och befogenhet att ingripa 

till barnets skydd. Vid misstankar om misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen 

                                                 
3 SOU 1997:116 
4 Andersson, 1996, s.64 ff  
5 SOU 2000:77 
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eller annan påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas åligger det socialtjänsten 

att utreda detta, samt garantera de inblandades rätt till insyn i utredningsarbetet.  

 

 

 I 1 kap 1 § i Socialtjänstlagen6 beskrivs socialtjänstens mål; 

  ”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens  
  grund främja människornas  

- ekonomiska och sociala trygghet, 
- jämlikhet i levnadsvillkor, 
- aktiva deltagande i samhällslivet. 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans  
ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att  
frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.  
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas  
självbestämmanderätt och integritet.” 

 

 Det är socialtjänstlagen som reglerar alla insatser som sker i samråd med föräldrarna. I de 

fall samtycke saknas övervägs omhändertagande enligt Lagen med särkskilda bestämmelser 

om Vård av Unga (LVU). LVU är en skyddslag som kompletterar socialtjänstlagen och 

reglerar förutsättningarna för att tvångsvis vårda och skydda barnet eller den unge. LVU 

omfattar unga upp till 21 år. Socialnämnden har både skyldighet och befogenhet att ingripa till 

barnets skydd om det på grund av misshandel, olämpligt utnyttjande, brister i omsorgen eller 

något annat som utgör en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas. 

Socialnämnden ska också ingripa om den unge själv utsätter sin hälsa eller utveckling för en 

påtaglig risk. LVU beviljas via ansökan till länsrätten.  

 
 Ärendegången vid sociala utredningar av barn i fara inleds oftast med att en anmälan eller en 

ansökan från klienten inkommer till socialtjänsten. Anmälan leder vidare till utredning som i 

sin tur leder till beslut om insats. Syftet med utredningen är att utröna om klienten är i behov 

av hjälpinsatser och i så fall hur dessa insatser skall se ut. Utredningen kan emellertid 

förhindras av att vårdnadshavarna anser att de ej behöver någon hjälp. Termen bistånd kan 

uppfattas var liktydig utredningen men det är viktigt att förstå att en utredning endast är 

informationsinsamlande, medan biståndet har förändring som mål. När förhandsbedömningen 

är färdig och det finns skäl att fortsätta utredningen är nästa fråga om vårdnadshavarna ger 

samtycke till utredningen. Om inget samtycke ges ansöker socialtjänsten om LVU och om 

                                                 
6 Socialtjänstlagen, 2001 
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samtycke ges sker insats enligt SoL. Om barnet bedöms ha behov av bistånd från 

socialtjänsten utformas en vårdplan eller behandlingsplan.  

 

 Under utredningen finns det en rad rättsregler i Förvaltningslagen, Socialtjänstlagen och 

Sekretesslagen för klientens rättigheter som måste följas; 

• Utredningen ska inledas utan dröjsmål och genomföras skyndsamt7  

• Relevanta uppgifter ska antecknas8  

• Klienten ska ha rätt att ta del av utredningen9  

• Barns om fyllt 15 år har själva rätt att föra sin talan10  

• Utredningen ska vara Saklig och opartisk11 

• Socialnämndens insatser genomföras i samverkan med andra samhällsorgan 

och med organisationer och andra föreningar12.  

 

 Dessa krav kan orsaka många etiska problem för socialsekreterarna. Kravet på att 

utredningen ska inledas utan dröjsmål och genomföras skyndsamt utan att kvaliteten kan 

ifrågasättas medför problem. Socialtjänstlagen13 anger en utredningstid på max fyra månader 

(med undantag för specifika fall) men tidigare forskning visar att så är sällan fallet. I till 

exempel en studie av E. Wåhlander14 av 60 slumpvis utvalda akter visar att utredningstiden i 

genomsnitt var 13 månader, med en variation mellan 1 och 47 månader (40 % pågick i mer än 

ett år).  

 Barn som har fyllt 15 år har rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden enligt denna lag. 

Barn som är yngre bör höras om deras uppgifter kan vara till nytta för utredningen och barnet 

inte kan antas ta skada av att höras; ”När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så 

långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder 

och mognad”15. I barnutredningar tycks det vara rimligt att höra eller åtminstone träffa barnet. 

Om barnets ålder eller mognad utgör en svårighet för utlämnande av uppgifter i ärendet så kan 

det vara passande att träffa barnet utifrån en barnobservation. Förtydligandet i 

                                                 
7 Socialtjänstlagen, 2001,  11 kap 1 §, 2 § SoL, s. 168 f  
8 Ibid. 11 kap 5 § SoL, s. 177 
9 Ibid. 11 kap 6 §, 8 § SoL, s. 179 f 
10 Ibid. 11 kap 10 § SoL, s. 183 f 
11 Förvaltningslagen, 1986, 1 kap 9 § 
12 Socialtjänstlagen, 2001,  5 kap  § SoL, s. 56 
13 Socialtjänstlagen, 2001, 11 kap 2 §  
14 Wåhlander, E. 1994 
15 Socialtjänstlagen, 2001, 3 kap. 5 §, s 56  
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socialtjänstlagen säger vidare; ”Barnets rätt att uttrycka sin åsikt betyder att dess inställning 

skall klargöras utan att barnet för den skull sätts i svåra valsituationer. Uppgiften för 

socialtjänsten blir att skaffa sig en bild av barnet och dess behov”.16 Men i tidigare utförd 

forskning anses detta inte vara fallet. I Glingvall-Priftakis & Sundells17 uppföljning av 61 

barn som utsatts för övergrepp, kontaktade socialsekreterarna 36% av barnen i åldern 5 – 6 år 

och 62 % av barnen i åldrarna 7 – 12 år. Även barnens egen förståelse av varför de utreds 

tycks vara bristfällig, barnen får sällan ta del av och än mindre påverka händelseförloppet i 

utredningarna18. Kritiken i sociala barnavårdsutredningar berör ofta just detta19 problem och 

visar att uppmärksamheten fokuseras allt för ofta på föräldrarna och att barnen kommer i 

skymundan20.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Socialtjänstlagen,2001, 3 kap 5 §, s. 57 
17 Glingvall-Priftakis & Sundell (in Prep)   
18 Andersson, Aronsson, Hessle, Hollander, Lundström,1996, s. 135 f  
19 Andersson & Hollander, 1996   
20 Claezon & Larsson, 1985, s. 52 ff   
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3 TEORI 
 
Barnperspektivet i sig har flera olika avsikter, syften och kan tolkas på en mängd olika sätt. 

Mångtydigheten och komplexiteten spänner över flera fält; från socialarbetarnas individuella 

tankar och mål genom utredningsarbetet till den skrivna text som senare leder till insatser och 

beslut. För att utröna hur barnperspektivsdiskursen dekonstrueras genom diskursiv praktik har 

jag valt att använda mig av diskursanalys. Diskursanalys rymmer flera olika angreppssätt som 

i flera avseenden härleder till varandra men som även särskiljer eller överlappar varandra. 

Teori och metod är starkt sammanlänkade i diskursanalysen men jag väljer att redogöra för 

mitt tillvägagångssätt i separata avsnitt. 

 

 Jag använder mig av en kombination av Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes (1992, 1993) 

Diskursteori21 och Norman Fairclough (1997) Kritisk diskursanalys22. För att undersöka om 

barnperspektivet genom diskursiva praktiker reproducerar sociala praktiker använder jag mig 

av Laclaus och Mouffes diskursteori som menar att det är på grund av diskursernas 

kontingenta karaktär som undermedvetna framställningar reproduceras. Den sociala världen 

formas bland annat av historiska, kulturella och politiska processer som påverkar hur vi 

handlar i sociala praktiker. Med Laclaus o Mouffes diskursteori som grund tillämpar jag 

sedan Faircloughs kritiska diskursanalys för att undersöka om barnperspektivet kan urskiljas i 

flera diskurser. Den kritiska diskursanalysen anser att olika diskurser ständigt påverkar 

varandra och därmed formar den sociala världen. Kritisk diskursanalys hävdar även att det är 

genom lingvistiska tolkningar som diskurser praktiseras och därmed reproduceras 

 

 Nedan följer en kortfattad beskrivning av vad en diskurs är, samt en introduktion till 

diskursanalysens teoretiska grunder. Därefter följer en mer detaljerad framställning av 

Laclaus och Mouffes Diskursteori samt Faircloughs Kritisk diskursanalys.  

  

3.1 Diskurs 

Begreppet diskurs används ofta urskillningslöst och utan egentlig definition.23 Begreppet 

”diskurs” implicerar en tanke om att språket i våra utsagor bygger på strukturer som påverkar 

hur vi agerar i olika sociala situationer. Med andra ord kan diskurs sägas vara de olika sätt 

                                                 
21 Jørgensen Winter & Phillips, 2000 
22 Ibid 
23 Ibid 
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världen eller delar av världen uppfattas. Det finns dock flera förklaringar till hur en diskurs 

uppkommer, artikuleras och påverkar den sociala verkligheten.24 Inom sociologin är det 

Michel Foucault som anlagt diskursens grund. Foucault menar att historiska processer bidrar 

till att skapa förståelse av den sociala världen (den samhälleliga värld vi lever i). Denna 

förståelse samverkar sedan med andra faktorer som till exempel kultur och vetenskap och 

skapar de objekt (t ex människor) som framställer den sociala praktiken vilken formar den 

sociala världen.25 Begreppet ”social praktik” sätter människors handlingar i ett dubbelt 

perspektiv. ”Å ena sidan är handlingar konkreta, individuella och kontextbundna, å den andra 

sidan är de samtidigt institutionaliserade och socialt förankrade och anger därför en viss 

regelbundenhet.”26 Eftersom sociala handlingar inte alltid är frivilliga utan påverkade av de 

angelägenheter som finns i samhället är även diskurser influerade av dessa. Detta innebär att 

den sociala världen påverkar diskursen som i sin tur påverkar sociala handlingar och benämns 

därför som diskursiv praktik.  Diskurser betecknar, konstruerar och konstituerar den sociala 

verkligheten genom att ge den mening, samtidigt som de formas av och uttrycker aspekter av 

denna verklighet. De har därmed ett dialektiskt förhållande till den sociala strukturen.27 

  
3.2 Diskursanalys som Teori 

Foucault kan även sägas ha lagt grunden till diskursanalysen. Han menar att tolkning av 

diskurser är något relativt bestämt vilket sätter gränser för vad som skapar sannig i den sociala 

verkligheten.28 De flesta av dagens diskursanalytiska angreppssätt följer Foucaults idéer om 

att sanning är något som skapas diskursivt. Diskursanalysen bygger alltså på en 

konstruktivistisk29 grund, att världen konstrueras socialt och att handlingar och attityder inte 

bestäms av en uppsättning nedärvda egenskaper utan är beroende av sociala, kulturella och 

historiska faktorer. Diskursanalysen har även rötter i poststrukturalistisk och strukturalistisk 

språkteori som menar att förståelsen av verkligheten går genom språket. Det är genom 

språkliga representationer som den fysiska världen får betydelse, det vill säga diskurser av 

verkligheten och därav även sociala identiteter och relationer.30 Emellertid skiljer sig de 

teorier jag kommer att tillämpa från Foucault, då han endast lyfter fram en kunskapsregim i 

                                                 
24 Jørgensen Winter & Phillips, 2000 
25 Sahlin, 1999, s. 84 
26Jørgensen Winter & Phillips, 2000, s. 25  
27 Sahlin, 1999, s. 85 
28 Foucault, 1993 
29 Författarna; Jørgensen Winter & Phillips. (2000), använder sig av begreppet socialkonstauktionistiskt eftersom 
de inte vill att det ska blandas ihop Piagets konstruktivistiska teori. Jag har däremot valt att använda mig av 
begreppet konstruktivistiska eftersom det används enligt betydelsen social konstruktion i andra teorier.   
30 Jørgensen Winter & Phillips, 2000, s. 15 f 
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varje historiskepok. Foucault fokuserar mycket av sin teori på den maktkamp som uppstår då 

olika diskurser kämpar om rätten att avgöra sanningen.31  

 

3.3 Diskursteori  

I motsats till det foucaultska perspektivet där subjekt, objekt och strukturer inte ses som 

primära undersökningsföremål är makt inom Laclaus och Mouffes diskursteori spridd över 

flera sociala praktiker.32 Makt ska inte ses som något undertryckande utan som något 

produktivt som konstituerar kunskap, diskurser och de sociala relationerna där emellan.33 

Genom att objekten särskiljs och sätts i förhållande till varandra blir makten en 

möjlighetsbetingelse och skapar på så sätt den sociala omvärlden. Till skillnad från Foucaults 

maktbegrepp använder Laclau & Mouffe istället begreppet hegemoni34. De beskriver detta 

med; ”Hegemoni kan bäst förstås som organisering av samtycke – som de processer 

varigenom underordnade medvetandeformer konstrueras utan våld eller tvång tillgrips” och 

”maktförhållanden naturaliseras, alltså blir så självklara att de inte kan ifrågasättas”35. 

Parallellt med hegemoni talar Laclau & Mouffe om den politiska process som genom 

reproduktion och förändring av ”betydelsetillskrivningar”36 legitimerar den rådande sociala 

organiseringen i vilken den sociala verkligheten artikuleras.  

 

 De diskurser som blir så självklara att de inte kan ifrågasättas benämns i diskursteorin som 

objektiva. Objektivitet blir således ett uttryck knutet till historiska processer och framstår som 

fastställd och oföränderlig. Enligt diskursteorin kan emellertid objektiviteten likställas med 

ideologi eftersom diskurser är kontingenta, det vill säga; alla diskurser, världsbilder och 

identiteter, och därmed all samhällelighet, kunde alltid ha varit annorlunda, kan bli 

annorlunda och kan förändras över tid. Följaktligen är makten produktiv eftersom den 

frambringar det sociala på bestämda sätt. Makt är med andra ord ett resultat av politiska 

konstruktioner som å ena sidan resolverar den sociala ordningen men som å andra sidan 

eliminerar alternativa möjligheter. Utgångspunkten för diskursteorin är således att all 

samhällelighet är kontingent.  

 

                                                 
31 Jørgensen Winter & Phillips, 2000, s. 19 f 
32 Ibid, s. 54 ff 
33 Ibid, s 54 ff 
34 Begreppet hegemoni är hämtat från Antonio Gramsci (1967). 
35 Jørgensen Winter & Phillips, 2000, s. 39 
36 Ibid. s. 43 
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3.4 Kritisk Diskursanalys 

Faircloughs kritiska diskursanalys hanterar diskursbegreppet som en social praktik som står i 

ett dialektiskt förhållande till andra sociala praktiker. Samtidigt som diskurser formar sociala 

praktiker i den sociala världen, formas även diskurser av andra sociala praktiker.37 Fokus 

riktas på så sätt både på sociala relationer, identiteter och maktrelationer som konstruerar 

diskursiva praktiker i den sociala världen och på hur dessa diskursiva praktiker skapas och 

formas av andra sociala praktiker som i sin tur producerar privilegierade sociala relationer och 

maktstrukturer. Fairclough uttrycker det så här; ”… de ofta ogenomskinliga orsaks- och 

determinationsförhållandena mellan (a) diskursiva praktiker, händelser och texter och (b) 

bredare sociala och kulturella strukturer, relationer och processer … hur sådana praktiker, 

händelser och texter frambringas och formas ideologiskt av maktrelationer och kampen om 

makt … hur ogenomskinligheten i dessa relationer mellan diskurs och samhälle själv är en 

faktor som säkrar makt och hegemoni”.38  

 

 Kritisk diskursanalys syftar till att tydliggöra den roll som en diskursiv praktik har för 

upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden. Fairclough uppfattar ideologier som 

betydelsekonstruktioner vilka bidrar till produktion, transformation och reproduktion av 

dominansrelationer.39 En ideologi kan alltså vara diskursiv och kan medverka till att 

vidmakthålla eller omforma maktrelationerna. Sociala ordningar upprätthålls på det sättet 

genom vardagliga betydelseproduktioner och genom lingvistiska tolkningsprocesser.    

 

 Vidare menar Fairclough att människor kan inta positioner inom flera och ibland 

konkurrerande ideologier vilket leder till processer som i sin tur kan leda till förändring. I 

dessa positioner ställs människor inför förhandlingsprocesser i strävan efter 

betydelsekonsensus. I dessa förhandlingsprocesser skapas hegemoni eftersom element av de 

dominerande betydelserna ifrågasätts och förser på så sätt människor med motstånd. 

Fairclough säger att ”diskursiv praktik kan ses som en aspekt av en hegemonisk kamp som 

bidrar till reproduktionen och transformationen av den diskursordning som den ingår i…” 40. 

Han påvisar därmed ett tillvägagångssätt för hur olika diskurser i en diskursordning 

tillsammans kan bidra till att skapa diskursiva praktiker.  

 
                                                 
37 Jørgensen Winter & Phillips, 2000. s 67 f 
38 Ibid. s. 69 
39 Ibid. s. 79 
40 Ibid. s. 80 
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4. Metod  
 

4.1 Diskursanalys som Metod 

I analysen av mitt empiriska material belyser jag hur olika språkliga och till synes objektiva 

framställningar kan producera sociala konsekvenser vilka i sin tur påverkar verkligheten. Med 

Jørgensen & Phillips ord; visa hur ”diskurserna genom att framställa världen på ett sätt och 

inte på ett annat sätt konstituerar objekt på bestämda sätt, skapar gränser mellan sant och 

falskt, och gör vissa typer av handlingar relevanta och andra otänkbara”41. ”Analysens ärende 

är därför inte att klarlägga den objektiva verkligheten (att utröna vilka grupper samhället ”i 

verkligheten” består av) utan att undersöka hur vi skapar verkligheten så att den blir en 

objektiv och självklar omvärld”42.  

 

 Eftersom diskursanalysen utgår från att det inte finns någon verklighet utanför diskursen 

kan man ifrågasätta vilken ”sanning” man själv producerar och varför denna skulle vara bättre 

än andra ”sanningar”.  Utgångspunkten i diskursanalysen är att ”…förstå och förklara hur 

bilden av verkligheten konstrueras socialt” 43. För att utesluta egna tolkningar och skapa en så 

objektiv bild av verkligheten som möjligt syftar diskursanalysen till att avgränsa en diskurs 

från andra rådande diskurser. Jørgensen och Phillips44 menar att genom att se diskurs som ett 

analytiskt begrepp kan man göra det lättare att avgränsa en diskurs och på så sätt få en ram för 

undersökningen. Emellertid kan det vara svårt att avgränsa en gällande diskurs. ”…vad som är 

en diskurs är … en analytisk konstruktion eller ett resultat av en analys och inte en avbildning 

av i förväg existerande, avgränsande framställningsordningar eller tankestilar”45. 

 
 Artikulation är utgångspunkten i diskursteorin och så även i diskursanalysen. För att se hur 

diskursen producerar och reproducerar den sociala verkligheten ser jag till barnperspektivet 

som en kontingent diskurs. Eftersom alla processer i diskursanalysen är kontingenta måste jag 

som forskare inse att mitt förhållningssätt baseras på en eller flera redan etablerade diskurser 

för att jag överhuvudtaget ska uppfatta den diskurs jag vill undersöka. Avsikten med analysen 

är inte att klarlägga den objektiva verkligheten utan att utröna hur barnperspektivet i diskursiv 

praktik produceras och reproduceras av andra rådande, likartade diskurser. 

                                                 
41 Jørgensen Winter & Phillips, 2000 s. 138 
42 Ibid. s. 40 
43 Sahlin, 1999, s. 88 f  
44 Jørgensen Winter & Phillips, 2000  
45 Ibid. s. 88   
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 För att använda barnperspektivet som en diskurs avgränsar och definierar jag begreppet mot 

andra rådande diskurser. Jag avgränsar barnperspektivet som en kommunikativ akt. I min 

analys lyfter jag fram de uppgifter och utsagor som framkommer av barnperspektivet i 

intervjuerna med socialsekreterarna. Härefter avser jag, med min analytiska konstruktion, det 

vill säga ett sätt av flera, att avgränsa barnperspektivsdiskursen.  Jag betraktar 

barnperspektivet som en ”flygande signifikant”. En flygande signifikant är en diskurs som 

inte har en fixerad betydelse. Signifikanten kan urskiljas inom flera diskurser i en 

diskursordning då dessa antingen tillsammans strävar efter att definiera diskursen eller genom 

maktkamp försöka lägga beslag på den 46. 

 

 På att på samma sätt som Fairclough47 knyter samman diskurser till olika institutioner avser 

jag se till barnperspektivet ur dess institutionella förankring. Fairclough definierar 

diskursordningen som; ”en komplex och motsägelsefull konfiguration av diskurser och genrer 

inom samma sociala område eller institution”48. Min ambition i det här arbetet är att belysa 

hur barnperspektivet genom olika betydelsefixeringar förankras i institutionella genrer inom 

socialt arbete. Betydelsefixeringar är diskurser som står i instabila förhållanden till andra 

betydelser.49 I den här studien urskiljer jag tre diskurser som tillsammans utgör 

diskursordningen i min analys; 

 

Lagarna (Diskurs 1):    

 Hur barnperspektivet behandlas, åläggs och normeras i lagar och förordningar och 

hur styrande institutioner föreskriver bedömningssätt och förfarande av 

barnperspektivet till underordnade myndigheter.   

Socialsekreterarna (Diskurs 2):  

 Barnperspektivet utifrån socialsekreterarnas individuella och personliga 

definitioner av perspektivet. Denna diskurs kan även ses som en eftersträvad 

inställning från socialsekreterare dels i fråga om barn i allmänhet men framförallt i 

barnavårdsutredningar. 

Barnutredningsakter (Diskurs 3): 

   Den tredje diskursen behandlar barnutredningsakter som ett förfarandesätt, 

föreskrifter från högre instanser som bör preciseras och verbaliseras i 
                                                 
46 Jørgensen Winter & Phillips, 2000 
47 Ibid. s. 134 
48 Ibid. s. 134  
49 Ibid. s. 136 
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socialsekreterarnas utredningar och ett specifikt tillvägagångssätt i barnutredningar 

som bör realiseras.  

 

 Ovanstående diskursordning utgörs av tre diskurser med olika betydelsefixering av 

barnperspektivet. Genom att använda diskursordningen som plattform avser jag sedan 

kartlägga de olika diskurserna. Jag kommer att undersöka vilka olika betydelsefixeringar de 

tre diskurserna använder för barnperspektivbegreppet, var det råder enighet respektive 

oenighet mellan diskurserna i framställningen av perspektivet. Med ovannämnda 

diskursordning utgår jag från att motsättningarna mellan diskurserna i den givna 

diskursordningen blir viktiga brännpunkter i analysen, eftersom det är just här de sociala 

konsekvenserna blir mest tydliga.  

 

4.2 Den Kvalitativa Metoden 

Mitt empiriska material bygger på den kvalitativa metoden. Metoden avser ”lyfta fram snarare 

än bekräfta”50 vilket är mitt centrala syfte med studien. Undersökningen kräver flera 

analysnivåer. Jag använder den kvalitativa metoden som underlag för djupgående, teoretiska 

analyser av det sociala arbetets komplicerade samspel med socialpolitiska och organisatoriska 

ramar. Som Sundell och Egelund påpekar; ”Närheten till studieobjektet betyder att kvalitativa 

data kan uppnå en nyans- och detaljrikedom och ett djup som underlättar reflexion över 

subtila mönster i komplexa fenomen eller processer”51. Jag har utfört intervjuer med 

socialsekreterare samt gjort dokumentanalyser av barnutredningsakter.  

 

4.2.1 Intervjuer  

Mitt empiriska material består av tio intervjuer med socialsekreterare. Socialsekreterarna är 

mellan 28 och 50 år med olika erfarenhet och tid inom yrket. De representerar åtta av tio 

stadsdelsförvaltningar i Malmö. Jag inledde materialinsamlingsfasen med att maila och ringa 

ca femtio socialsekreterare. Cirka 20 av dessa svarade och utifrån dessa bokades möten för 

intervjuer in i mån av tid och tillgänglighet från intervjupersonernas sida. 

 

 Intervjuerna är ostrukturerade eftersom jag önskar att intervjupersonerna ska leda mig 

igenom sina tankar och framställa de definitioner och riktlinjer för vad de anser 

                                                 
50 Liedholm, 1999,  s. 167  
51 Sundell & Egelund, 2000, s. 22  
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barnperspektivet handlar om. Även om jag har riktlinjer och ramar52 för samtalet upplever jag 

inte att jag är tvungen att begränsa någon av intervjupersonerna utan finner istället det 

ostrukturerade förhållningssättet vara mycket brukbart. Flera av intervjupersonerna vill ha 

information innan intervjutillfället, antingen i form av en utförlig frågeställning eller i form av 

en muntlig redogörelse för vad jag vill undersöka. I dessa fall vill jag inte på förhand ge dem 

direktiv, förutsatta ramar eller begränsningar. Syftet med de ostrukturerade intervjuerna är 

dels att skapa en subjekt – subjekt relation och överskrida subjekt – objekt relationen, att få 

intervjupersonerna att förstå att jag i analysen inte granskar deras personliga utsagor utan 

lägger problematiken i en ytterkontext..  

 

 Med anledning av min redan etablerade förförståelse, vilken säkert återspeglas i 

frågeformuleringar och nyanseringar i intervjuerna, strävar jag efter att skapa närhet, hålla en 

så neutral utgångspunkt och att få intervjupersonerna att känna sig så avslappnade som 

möjligt. Dessutom är det möjligt att de känner sig granskade och är oroliga att materialet ska 

användas på ett kritiskt sätt i förhållande till dem som person eller till deras yrkesroll, vilket 

även kan hämma deras spontana reflektioner. Jag upplever att flera av intervjupersonerna blir 

osäkra på mig i rollen som forskare eftersom jag tidigare varit i kontakt med några av dem 

inom ramen för mitt arbete. Emellertid anser jag att tillit i varierande omfattning uppnås i alla 

mina intervjuer. 

 

4.2.2 Introduktion av intervjupersoner  

Av anonymitetsskäl presenterar jag intervjupersonerna utifrån deras befattning, ålder och 

ungefärlig tid i yrket. Likaså är alla namn fingerade för att säkerhetsställa intervjupersonernas 

anonymitet. Nedan redogör jag kortfattat att för intervjupersonernas inställning till ämnet och 

till mig som intervjuare.  Alla intervjuer är respondentintervjuer vilket betyder att alla 

intervjuade är delaktiga i den företeelsen jag undersöker. Samtliga intervjuer tog ca 1 – 1½ 

timme och spelades in på band. I analysen omvandlar jag dock intervjuernas talspråk till 

skriftspråk för underlätta förståelsen. 

 

 Den första intervjun gjordes i mitt hem och utfördes som en pilotintervju53. Malin, som jag 

tidigare träffat genom mitt arbete, är nyutexaminerad socionom och arbetar som 

socialsekreterare på en barn- och familjutredningsenhet i Malmö. Malin är i 30 årsåldern och 

                                                 
52 Se intervjuguide, bilaga 1 
53 Se Intervjuguide, bilaga 2 
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uttrycker ofta osäkerhet när hon talar om barnperspektivet Hon säger flera gånger ”att hon 

inte vet men tror”, vilket får henne att förefalla osäker, att hon är rädd att säga något som inte 

är bekräftat. Detta upplever jag har varit ett vanligt inslag i de flest av mina intervjuer. 

Intervjupersonerna förmedlar en osäkerhet i början av intervjutillfällena och vill gärna vara så 

korrekta som möjligt. Oftast försvinner dock denna osäkerhet när samtalet pågått en stund och 

kommit en bit in i intervjun. Många av intervjupersonerna har i slutet av intervjutillfällena 

uttryckt en lättnad av att få samtala om ämnet ”barnperspektivet” och de problem som de 

därav handskas med i sitt vardagliga arbete. Även på ett individuellt plan har de hävdat att det 

känts bra att ventilera sina egna tankar och reflektioner. Flera av de intervjuade har även 

poängterat att det är viktigt att barnperspektivet som ämne kommer upp till diskussion och att 

det är ett högst aktuellt område och är mycket kontroversiellt. 

  

 I intervjuerna med Peter, Barbro och Fanny som arbetat ca 20 år inom yrket, är 

framtoningen mer ”rätt fram”. Jag anser att jag kom på djupet med dessa tre intervjupersoner. 

De samtalar på ett fritt sätt om barnperspektivet som ämne och det känns som om de länge 

själv hade funderat kring de ämnen som tas upp i intervjun. I dessa intervjuer har jag som 

intervjuare en mindre ledande roll och samspelet var avslappnat.  

 

 Intervjun med Lena är annorlunda i jämförelse med de övriga intervjuerna. Samtalet 

utvecklades till att bli av mycket personliga karaktär. Lena som är runt 30 år har arbetat som 

socialsekreterare i ca 4 år. Hon arbetar för tillfället med vuxna missbrukare men har stor 

kontakt med barnavårdsärenden. Lena inleder samtalet med att informera mig om ett tidigare 

gemensamt barnavårdsärende. Hela intervjun har karaktären av en vänskaplig dialog och hon 

uttrycker upprymdhet över att få samtala om ämnet.  I slutet av intervjun övergår samtalet i en 

mycket personlig redogörelse om Lenas egna familj och uppväxt. I denna intervju upplever 

jag att våra roller blir mycket otydliga och dessutom av personlig art.  

 

 Bodil, Lisa och Sten är samtliga i medelåldern och har arbetat som socialarbetare större 

delen av sina arbetsföra liv. Gemensamt för dem är att de varit verksamma som 

socialsekreterare på barn- och familjenheten max tre år. I intervjuerna med dem upplever jag 

ett avståndstagande, rädsla för att bli granskade, och för att inte vara yrkesmässigt korrekta. 

Dels kan det vara jag som intervjuare som inte lyckas uppnå en tillräcklig grad av tillit eller 

närhet till de intervjuade eller så kan det bero på osäkerheten av barnperspektivet som ämne 

som bidrar till osäkerhet.  



 
 

19

 Intervjuerna med Mona och Rickard känns mycket ”korrekta”. De talar om barnperspektivet 

med ett distanstagande och en ”regelrätt” formulering. Jag antar att detta kan bero på en 

statusskillnad mellan mig som sociologistuderande och dem som socialsekreterare med högre 

befattning. Intervjuerna präglas av en snabbhet i både svar och vidare redogörelser.  

 

4.2.3 Barnutredningsakter  

Min önskan var att få titta på ca 10 slumpmässigt utvalda ärenden gällande barn 0-12 år från 

anmälan till påbörjad utredning och som blivit omhändertagna enligt SoL eller LVU de 

senaste två åren (2000-2002). Efter en relativt lång process av behörighets- och 

sekretessförhandlingar blev jag beviljad tillträde till 13 akter gällande barn som vid 

utredningens öppnande var i åldrarna 2 månader till 15 år. Av dessa 13 akter uppfyllde 11 

stycken de krav jag formulerat. Jag utförde dokumentanalysen på en och samma 

stadsdelsförvaltning där jag blev mycket väl omhändertagen. Socialsekreterarna och 

enhetschefen var mycket vänliga och visade stort intresse för min undersökning.  

 

 När jag utförde mina dokumentanalyser tittade jag efter vissa huvudfrågor54 som jag sedan 

citerade direkt ur akterna. Citaten sammanställde jag sedan för att kunna analysera dels det 

aktuella ärendet men även för att kunna jämföra uppgifter som förekom i flera av akterna. I 

analysen använder jag mig av citaten dels för att visa det språkbruk om används i akterna dels 

för att belysa hur barnen framställs i sina egna utredningsakter. Alla namn och andra detaljer 

som kan tänkas hota anonymiteten för de berörda personerna har ändrats55.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Se dokumentanalysguide, Bilaga 2 
55 Se Introduktion till barnutredningsakter, Bilaga 3 
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5 ANALYS AV MITT EMPIRISKA MATERIAL  
 
I min analys ser jag till barnperspektivet som en flygande signifikant (dvs. en diskurs som 

uppfattas på flera olika obestämda sätt i heterogena diskurser). De huvudfrågor som 

uppkommit i socialsekreterarnas berättelser utgör de teman och den grund jag kommer att 

bygga min analys på: 

 

• Barnperspektivet 

• Samtal med barn  

• Vårdnadshavarn   

• Nätverket 

 

 Huvudfrågorna behandlar jag i angiven ordning och tillämpar i samtliga fall min avgränsade 

diskursordning; Lagarna (diskurs 1), Socialsekreterarnas berättelser (diskurs 2) och 

Barnutredningsakterna (diskurs 3). Genom att granska hur diskurserna på olika sätt behandlar 

barnperspektivet i de olika huvudfrågorna avser jag belysa eventuella avvikelser och 

motsättningar dem emellan. 

  

5.1 Barnperspektivet 

Samtliga intervjuer inleds med frågor som rör intervjupersonernas egna definitioner av 

barnperspektivet. Dessa redovisas och analyseras sedan utifrån barnkonventionens artiklar 

samt de lagar och förordningar som berör barnperspektivet.   

 

”Jag skulle säga… Det är ju jättesvåra frågor. Det är ju nästan så att man inte kan svara på 

det (skrattar)” Anna 

 

”Alltså jag tänker, när jag tänker barnperspektivet, att man ska försöka att sätta barnet i 
fokus. Det gäller både i det skriftliga materialet och i träffar och kontakter. Men det är ju 
jättesvårt! Det ska jag villigt erkänna att det är det för dom vuxna tar ju någonstans 
överhanden.” Bodil 

 

”Det är så att på arbetsplatser och när jag har läst fördjupningskurser så har det ju varit 
svårt med barnperspektivet för det är så mycket och ingenting. Det är svårt att…, det pratas 
ju, man ska prata om det här barnperspektivet men man pratar ju inte på djupet om vad det 
är!” Rickard 
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”Alla pratar om barnperspektivet. För mig så handlar det om att, förutom att alla har sina 
rättigheter och jämlikhet, så tycker jag att det… Barn ska man försöka se ur barnets egna 
ögon. Det vill säga; hur är det att vara tre år och behöva gå med en vuxen i tre timmar, och 
gå med armen… (sträcker armen uppåt) alltså detta är ett enkelt exempel. Att ha armen så i 
en timme, att mamma eller pappa släpper när den vuxne där ska titta på något. Dels det här 
att man pratar till barnet. Ja alla kan ju inte göra så ’nu släpper jag din hand jag ska titta 
här på en grej’ och det att man skjuter barnet framför sig. Och hela tiden så tror jag att vi 
vuxna behöver utbildning och det här är ett litet exempel, en vardags situation. Med barnets 
ögon för världen.” Barbro 

 
”Eftersom frågan är så komplex, alla svar som ges ger bara delar av det fullständiga. Men 
det som för mig är viktigt är att barnet blir sett. Det viktigaste är inte alltid att man ser eller 
att man pratar med barnet. Men att man alltid ser dom, att man ser barnet i det 
sammanhang. Att barnet alltid finns med i dom utredningar som beskrivs och i dom 
utredningar som vi gör. Att dom beskrivs på ett sätt så att som syns. Så att det syns att man 
har praktiskt sett.” Fanny 
 
”Delvis tror även att det handlar lite om en viss rädsla, hur nära man vågar gå barn och 
hur nära man vågar, se dom. För att desto mer man gör det, desto mer kan man kanske se 
som man inte hade velat se. Och man är lite ute och tassar fortfarande och man vet inte 
riktigt vad det är. Att man säger ”barnperspektivet” och sen inte pratar om det mer va, 
eller fördjupar sig i det. Och så, kan jag säga att så är det mycket här på min arbetsplats 
och jag tror att det är så på många andra arbetsplatser också. Att det är liksom ord som 
man ska ha sagt (skrattar) ungefär. Men sen så är det inte så mycket mer.” Ulf 
 

 Som framgår av citaten ovan är socialsekreterarnas egna definitioner av barnperspektivet 

mångtydiga och obestämda. Socialsekreterarna uppfattar min fråga som komplex och 

förmedlar alla en känsla av osäkerhet i sina svar. Citaten visar emellertid även en strävan av 

att sätta barnet i fokus. Socialsekreterarna belyser även vikten av att samtala med barnen och 

att det är nödvändigt att träffa barnen. Eftersom det varken inom barnforskningen eller 

socialtarbete finns någon rådande teori, metod eller sanning för hur man bör samtala med 

barn, har socialsekreterarna inga klara riktlinjer för sitt tillvägagångssätt. Samtliga 

socialsekreterare talar även om den otydlighet som bland annat framkommer i 

barnkonventionens barnperspektiv; ”barnet bästa ska beaktas vid alla beslut”56 som ligger till 

grund för den svenska lagstiftningen. För att verifiera att denna föreskrift bejakas i 

socialsekreterarnas ingripanden framhåller samtliga intervjupersoner vikten av att samtala 

med barnen.  

 

 

 

                                                 
56 Carlsson & Flising, 2002, s. 9   
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5.2 Samtal med barn   

 
5.2.1 Lagarna (Diskurs1) 

Socialtjänstlagen57 skriver: ”Barn som är yngre (än 15 år) bör höras, om det kan vara tillnytta 

för utredningen och barnet inte kan antas ta skada av det.”  Socialtjänstlagen tillägger i 

förtydligandet, huruvida det är lämpligt att prata med yngre barn ska avgöras dels med 

ledning av ärendets karaktär, hur viktigt det anses vara att barnets röst framkommer, dels med 

ledning av barnets ålder och mognad. Hänsyn ska även visas med avsikt att förskona barnet. 

Hur barnets vårdnadshavare ställer sig till om barnet får höras måste även tas i betänkande.  

 

 I ovan refererade lagtext impliceras flera problematiska ställningstaganden för 

socialsekreterarna. I samtal med de yngre barnen påpekar till exempel Barbro och Fanny: ”sen 

2001 är det ju ett absolut måste att man är tvingad, det är ju lagstiftning på det!” eller ”Ett 

krav är att vi ska träffa barnen, ta oss tid till att träffa barnen. Under en utredning åtminstone 

träffa barnet enskilt minst tre gånger för att prata eller skapa en kontakt det är ju också något 

jag tycker är en skyldighet för att säga att man har ett barnperspektiv.”  Fanny däremot 

betonar en mer försiktig inställning och menar: ” För mig är det ju mycket att barnets röst ska 

bli hörd. Men ändå på ett sätt som inte gör att, barnet hamnar i en svår situation, för det kan 

det ju också bli om man hela tiden säger att ’ja men det har ju barnet sagt’. Det kan bli 

konstigt gentemot dess föräldrar och så.” Socialsekreterarnas tolkningar av lagen är som 

framgår ovan olika. Barbro anser att det är ett krav att man ska träffa barnen minst tre gånger 

medan Fanny betonar att det är viktigt att man tar hänsyn till att barnen inte hamnar i svåra 

situationer gentemot sina föräldrar. Dessa olika inställningar framkommer tydligt i 

utredningsakterna. Innan jag belyser dessa motsättningar mellan socialsekreterarnas tankar 

(som diskurs 2) och resultatet av utredningsakterna (diskurs 3) ämnar jag lyfta fram orsaker 

som visat sig vara avgörande i motstridigheterna i diskursordningen.  

 

5.2.2 Socialsekreterarna (Diskurs 2) 

Att samtala med barn är en konst och att verkligen kunna lyssna är en ännu svårare konst58. 

Sten formulerar det såhär: ”Alltså det är jättesvårt. Jag har ingen, genom min utbildning har 

jag egentligen ingen kunskap om samtal med barn. Jag har ingen kunskap, ingen kompetens 

inom det området vilket jag tycker att man egentligen borde ha som socialsekreterare om man 

                                                 
57 Socialtjänstlagen, 2001, 11 kap 10 §, s. 183                
58 Andersson, Aronsson, Hessle, Hollander, Lundström, 1996, s. 119    
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jobbar med barn.” Precis som Sten i citatet ovan utgår samtliga intervjupersoner utifrån egna 

tankar om att samtala med barn och poängterar att det inte finns någon vedertagen metod för 

hur samtal med barn ska ske. Barbro betonar till exempel att eftersom det inte finns någon 

entydig metod försöker hon istället använda sig själv som redskap i relation till barnen; ”Nils 

får gärna lov att rita med kritor medan jag pratar med honom och jag försöker skapa en 

relation med honom. Jag vill veta hur Nils har det hemma, vem läser Mamma Mu för honom 

eller vilka sagor läser mamma och pappa för honom och om det inte är någon som läser 

sagor för honom så kanske det är att man ritar tillsammans. Alltså hur ser det ut? Och sen 

kanske tredje gången jag träffar Nils så berättar jag att jag har fått veta att Nils har blivit 

slagen och vad tycker Nils om det?” Jämfört med de andra socialsekreterarna är Barbros 

tillvägagångssätt mycket entusiastiskt. Sten beskriver sin osäkerhet kring samatlet med barn 

med orden ”Det är ju något av det svåraste… men man kan ju ibland bara sträva efter att 

skapa en kontakt med barnet, en relation.” eller Lisa som genom att skratta åt sin egen 

bristande kompetens säger: ”Vi har ju Emma dockor, men jag kan inte prata med Emma 

dockor så jag vet inte (skrattar), men vi har sådana hjälpmedel.”  

  

 En annan svårighet som visat sig i intervjuerna är den dubbla roll utredarna har i förhållande 

till barnets vårdnadshavare. Jag kommer senare att ta upp detta som en egen huvudfråga under 

egen rubrik i diskursanalysen men vill redan här belysa problemet som en del av svårigheten 

att samla in barnens egna redogörelser. ”I vissa familjer är föräldrarna så otroligt styrande så 

att det går inte om föräldern är med. Men det finns ju med även när man träffar barnet själv. 

Barnet är ju så fullproppat med vad det kan säga eller inte säga. Så att ja, de är ju ofta 

ganska meningslösa dom samtalen (skrattar). Men man gör det ju för att man ska göra det.” 

Citatet av Mona är talande för hur sju av tio av socialsekreterarna resonerade. Mona belyser 

problematiken av att föräldrarnas åsikter är så starkt förankrad hos barnen att det är svårt att få 

fram barnets egen berättelse.  

 

5.2.3 Barnutredningsakter (Diskurs 3) 

I barnutredningsakterna granskar jag hur barnets röst framställdes i utredningarna. Min 

ambition är här att belysa om barnens röst överhuvudtaget framställs och om så är fallet, hur 

mycket och i vilka samanhang? Finns barnets egen redogörelse av sin livssituation med i den 

skrivna utredningen? Hur presenteras barnets berättelse i förhållande till vårdnadshavarnas 

och hur stor plats i förhållande till den totala utredningen får barnets röst?  
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Exempel 1: 

Jag kan ur utredningsakterna utläsa att barnets röst framkommit i tio av de tretton akterna. 

Två av de resterande tre akterna har jag valt att bortse ifrån eftersom dessa berör barn under 

tre år. Återstående akt berör en femårig pojke som aktualiseras hos stadsdelförvaltningen 

genom anmälan från migrationsverket. Pojken kommer från Irak till Sverige utan sina 

föräldrar med hjälp av människosmugglare. Pojken får bo hos släktingar i fyra år innan hans 

föräldrar anländer till Sverige och familjen får uppehållstillstånd. I utredningen går bl a att 

läsa: ”Undertecknad och Anna har träffat ”G” vid ett tillfälle under våren 2001 samt tre 

tillfällen under hösten”. Inga samtal eller observationer angående barnet är vid något av 

tillfällena dokumenterade i utredningsakten.  

 

 I exemplet ovan går det att utläsa att utredaren (socialsekreteraren) har träffat barnet vid fyra 

tillfällen men det framgår inte om det förekommit samtal eller observationer vid dessa 

tillfällen. Det framgår inte heller varför detta inte skett. Med anledning av detta blir barnets 

egna upplevelser antagande från den socialsekreteraren som utfört utredningen. Barnets 

släktingar får bistå med uppgifter om barnets både psykiska och fysiska mående. I exempel 1 

av barnutredningsakterna beskrivs barnet objektivt i sin egen utredning.  

 

 Som gick att utläsa av socialarbetarnas egna tankar (diskurs 3) anser dessa inte att det räcker 

med att konstatera de missförhållanden som råder i barnets omgivning. Socialsekreterarna 

påpekade i intervjuerna vikten av att det är vad barnet ser, hör, upplever och känner som är 

barnets verklighet. Socialsekreterarna säger i intervjuerna att barnets egen beskrivning av sin 

verklighet måste tillföras utredningen för att bilden ska bli komplett. I barnkonventionen 

(artikel 12)59 föreskrivs det att det barnet säger skall tillmätas betydelse. En regel som säger 

att barnet har rätt att komma till tals riskerar att bli meningslös om det som barnet säger ändå 

inte behöver beaktas. Med hänvisning till denna föreskrift går det inte att forma en helhetsbild 

av problemet om inte huvudpersonens deltagande inbegrips i utredningen.   

 

Exempel 2: 

I fem av de tio akter där barnets röst framkommer finns det separata rubriker för att belysa 

barnets situation, inställning och möten med barnet. I återstående akter vävs barnets röst in i 

den övriga texten. Ett exempel på hur detta ser ur är; vid en uppföljning med mamma ”A” och 

                                                 
59 UD informerar 1990 
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12 åriga pojke ”K”. Pojken får bo hos sin kontaktfamilj den tid mamman vistas på 

behandlingshem på grund av sitt fleråriga alkoholmissbruk och psykiska problem. ”K berättar 

att han tycker att det är bra att A vill få hjälp för sitt alkoholmissbruk. A poängterar att hon 

vill bli en bättre mamma. Undertecknad frågar vad K tycker om att bo hos sin kontaktfamilj, 

K svarar att han tycker att det är bra. Är dock angelägen om att han får träffa A 

regelbundet.” I detta citat framkommer pojkens röst men det måste dock tas i beaktande att 

mamman är närvarande vid alla dokumenterade samtal.  

 

 I exemplet ovan framkommer barnets röst till en viss del. Men som framgår härleds barnets 

tankar till mammans problematik (vilket är återkommande i hela pojkens utredningsakt. 

Barnets tankar om sin egen situation framkommer inte och den egentliga avsikten med att 

samtala med barnet går förlorad. Mammans behov är synligt dokumenterade och barnets 

situation framställs utifrån mammans problematik. Ovanstående exempel kan kopplas till de 

socialsekreterare som uttryckte att man samtalade med barnen ”för att man skulle”.  Att 

samtala med barn är utan tvekan en stor utmaning och kräver många gånger en stor 

inlevelseförmåga. I exemplet ovan tycks socialsekreteraren som utför utredningen nöja sig 

med att dokumentera barnets röst utan att egentligen lyssna efter barnets egen uppfattning av 

sin situation. Barnets egna upplevelser döljs och dess egna önskningar överskuggas av, som i 

detta fall, moderns önskningar.  

 

Exempel 3: 

Ärendet handlar om en elva årig pojke ”J” som för tredje gången är föremål för utredning med 

anledning av brister i omsorgen. Den första utredningen öppnades när J var 9 år. Fyra år 

senare är J omhändertagen enligt LVU och placerad på barnhem. Fyra anmälningar med 

liknande motiv har inkommit, såsom; fadern missbrukar, moderns bristande omsorg och 

uppgifter om att J ”ofta driver omkring, sitter och väntar i trappan efter skolan”. Det har även 

framkommit att J får gå hem till kompis efter skolan och ibland även sova över där eftersom 

vårdnadshavarna tyckt att J kunde sitta och vänta i trappan mitt i natten. Skolsköterskan på J’s 

skola har även uppgett att J ofta luktar illa och har smutsiga kläder. J omhändertas på grunder 

av ”Barn i Fara anmälan” från polisen då det brunnit i lägenheten. Det har framkommit att 

fadern ofta är kraftigt berusad och modern ”verkar psykiskt störd”. Under dokumenterade 

rubriker; ”J’s situation” och ”J’s inställning” står att läsa; ”Vid samtal med socialsekreterare 

framkommer det att J vid tillfället för branden på balkongen inte vet varför han gjorde så. 

Uppger att han smygrökt och sniffat butangas, men bara en gång.” och ”vid möte med J på 
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(barnhemmet) framkommer att J inte vill flytta hem om inte fadern bor hemma. J anger som 

skäl att modern ibland är nervös och mår dåligt. Vid dessa tillfällen skriker modern mycket 

enligt J, J säger att han trivs mycket bra på (barnhemmet) men vill att fadern ska komma hem. 

J informeras om att han kommer att få stanna kvar på (barnhemmet) en tid framöver. Detta 

har J inget emot.”  

 

 I citatet ovan kan man tydligt följa barnets röst, inställning och önskan i sin situation. Även 

om barnets redogörelse inte innebär konkreta ändringar för ärendegången så är det enligt både 

lagen och socialsekreterarna väsentligt att barnet personifieras. Barnets röst blir 

uppmärksammad och dess tankar och reflektioner framkommer.   

 
5.3 Vårdnadshavarna  
 

5.3.1 Lagarna (Diskurs 1) 

Det är bara i akuta LVU-ärenden som vårdnaden av barnet flyttas från föräldrarna till 

samhället. Detta innebär att det i övriga fall är vårdnadshavarnas rätt och skyldighet att 

bestämma i frågor kring barnet och dess rätt att komma till tals. Barnkonventionen bygger på 

principen att det är vårdnadshavarna som har huvudansvaret för barnets fostran och 

utveckling. Vårdnadshavarna förväntas även ge barnet ledning och råd för att barnet ska 

kunna utöva de rättigheter som de har enligt konventionen. De flesta barn som behöver 

socialtjänstens insatser aktualiseras dock på grund av missförhållanden i hemmet.60 Detta kan 

således innebära att de personer som eventuellt är orsak till barnens missförhållanden även är 

de som har rätt att bestämma i barnens utredning. Med andra ord kan socialsekreteraren nekas 

tillträde till ett barn, vilket gör det omöjligt för socialsekreteraren att upprätthålla ett 

barnperspektiv då barnets egen berättelse inte är representerad.61 

 

 Lagen förespråkar att utredningen ska vara saklig och opartisk. Utredaren och 

beslutsfattaren får inte heller vara jävig. Det finns också allmänna krav att klienten när som 

helst har rätt att ta del av utredningen. Socialsekreterarna ska på ett opartiskt sätt ska anteckna 

föräldrarnas bristande omsorgsförmåga samtidigt som de ska undvika att väcka negativa 

känslor hos föräldrarna. Detta innebär att socialsekreterarna besitter dubbla roller i 

förhållande till både barnet och barnets vårdnadshavare. Samtidigt som barnperspektivet ska 

                                                 
60 Statistik – Socialtjänst 2001 
61 Socialtjänstlagen 2001 
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bedömas utifrån barnet måste även vårdnadshavarens vilja tas i beaktande, samtidigt som 

samarbete hela tiden ska eftersträvas. 62 

 

5.3.2 Socialsekreterarna (Diskurs 2) 

Exempel 1: 

I intervjun med Mona berättar hon om en pojke vars fall aktualiserats via anmälan från 

skolan. Pojken har berättat för skolsystern att pappan har slagit honom och blodvite uppstått. 

Mona berättar att de tog pojken till sjukhuset direkt från skolan för att göra en 

läkarundersökning. Pojkens pappa hann dock till sjukhuset, motsatte sig läkarundersökningen 

och tog med pojken hem. ”[…] sen försökte vi gå hem där, för att följa upp detta. Det är ju 

någonting! Pappan hade en helt annan bild om vad som hade hänt. Att det var barnen som 

busat. Men alla de tre barnen (syskonen) som satt där dom var helt eniga om vad det var. Och 

då känner man barnen vet! Där jobbade vi utifrån barnet! Vad ska vi göra med barnet?  Men 

så tog föräldrarna barnen och åkte iväg. Det fanns ingenting att ta på! Vi hade barnet men 

vad skulle vi göra? Då känns det maktlöst. Otroligt maktlöst! För dom barnen hade alltså, 

dom hade en gemensam bild av vad som hade hänt.” Mona fortsätter: ”vi fick talat om för 

föräldrarna att om ni slår barnen så tar vi barnen och fosterhemplacerar.  Samt att man inte 

får aga och så. Och om dom aldrig gör det igen kanske det blev rätt ändå.”  

 

 Ovanstående är ett exempel på hur maktlösa socialarbetarna kan vara gentemot föräldrarnas 

rätt över barnen. Eftersom pappan hann ta pojken innan läkarundersökningen var utförd kunde 

man inte dokumentera bevis på den misstänkta misshandeln. Pojken berättade sin version av 

händelsen och uppgav att det var pappan som slagit honom vilket även bekräftades av hans 

syskon. Tydligen räckte inte barnens berättelser för vidare åtgärd och föräldrarna kunde ge sig 

av med barnen. Mona berättar hur hon var tvungen att använda den makt hon genom sin 

yrkesroll besitter. Genom att hota föräldrarna med att ”ta barnen” hoppas hon avskräcka 

liknande händelser att upprepas. Detta är vanligt förekommande enligt socialsekreterarnas 

egna berättelser. Eftersom slutliga ställningstaganden som tvångsinsatser åvilar högre 

instanser som fordrar konkreta bevis för vidare åtgärder, använder socialsekreterarna istället 

hot som denna makt. Som kan ses i kan ses i följande exempel nedan kan socialsekreterarna 

att använda denna makt för att komma förbi föräldrarna och deras rättighet att neka 

socialsekreterarna samtal med barnen.   

                                                 
62 Förvaltningslagen 1986, 1 kap 9 § 



 
 

28

Exempel 2: 

Nedan redogör Barbro för vikten av att vara ärlig och rättfram med föräldrarna. Hon 

framhåller i intervjun att hon hela tiden arbetar för att ”ha föräldrarna med sig” i utredningen. 

Hon vill få dom att känna sig viktiga för barnet samtidigt som hon vill kunna ställa krav på 

dem. Hon säger till sina klienter: ”För mig är det viktigt att dom förstår vem som… Alltså 

dom yttre ramarna. Hur utredningen fungerar utifrån bristande omsorg. ’Ditt barn mår illa 

här och jag måste vara jättetydlig mot dig och förklara för dig vad jag har sett. Men det är 

också viktigt för mig att prata med ditt barn. Sen är lagstiftningen idag så här att du som 

mamma kan förbjuda mig att prata med ditt barn under utredningstiden och det är klart att då 

blir det, då blir det problem. Då måste jag ju skriva det i utredningen.’ ” Barbro visar i sin 

redogörelse hur hon strävar efter att se till barnets bästa, tillgodose föräldrarnas rättigheter och 

samtidigt behålla sakligheten och objektiviteten i utredningen. Hon tillägger: ”Det är ju inte 

så jag gör. Jag försöker informera om deras rättigheter och om deras skyldigheter. Och vad 

min roll är, att det är jag som bestämmer. Det handlar ju hela tiden om respekt mot den vuxne 

och även till barnet.” I exemplet framgår det återigen hur socialsekreteraren utfärdar ett ”hot” 

hon säger ”då blir det problem” men Barbro tillägger att hon gör detta med respekt till barnet. 

 

 Lagens föreskrifter gäller inte bara i utredningsskedet utan även i vidare insatser som till 

exempel vid fosterhemsplacering63. Lisa berättar i intervjusituationen om ett barn som innan 

placering i familjehem tillfrågades vart hon skulle vilja bo. ”Vi tyckte inte att det här barnet 

skulle bo hos sin vårdnadshavare just då därför att det fanns misstankar om barnmisshandel. 

Så vi gick in och sa att barnet nog kunde bo hos en annan person, som barnet själv ville, och 

det tyckte vi lät bra. Men där vårdnadshavaren sen sa att det inte var okej. Så barnet fick bo 

hos en annan person sen. Och där vi kände att, nej det blev inte alls bra.” Hon fortsätter: 

”[…] det är ju det att vårdnadshavarna har ju någonstans, dom har ju beslutanderätt. Dom 

har ju det om man inte fått in omhändertagande enligt LVU, så då är det ju vad de säger som 

gäller, och då kommer man ju inte längre. Tyvärr är det så det enligt rätten ser ut just nu”. 

Som framgår av citatet ovan; såvida socialsekreterarna inte gör ett omhändertagande enligt 

LVU är det således föräldrarna som har beslutanderätt.  

 

   I intervjun med Lena belyser hon emellertid ett annat problem som innefattas med att göra 

ett omhändertagande enligt LVU. Hon menar att man i socialtarbete idag har högre 

                                                 
63 Socialtjänstlagen 2001 
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toleransnivå nu än tidigare. Detta gäller såväl de enskilde socialsekreteraren som de 

beslutsfattande instanserna. Hon säger: ”Jag tror att toleransnivån överlag har höjts, för vad 

som är belägg för ett LVU. Alltså, jag vet inte om folk blir avtrubbade eller om det är 

hopplösheten […] Sen ska man ju klara så mycket som möjligt i öppenvård eftersom det är 

billigare. Men man försöker alldeles för länge så när det väl blir LVU, då har det gått så 

långt att man inte ser någon annan utväg. Och då hade man ju istället kunnat göra något 

vettigare innan!” 

 

Exempel 3: 

Att sätta barnen i fokus, utreda föräldrarnas ansvar i problematiken och samtidigt bistå med 

stöd och råd i utredningen uttrycker Malin som den största svårigheten med att sitta som 

socialsekreterare. ”Man har ju väldigt dubbla roller! Det är ju jättekonstigt. Jag menar jag 

kan ju ena stunden ta ett beslut för att i nästa sekund stötta klienten att överklaga det beslut 

som jag har tagit. Alltså det är… det är väldigt kluvet samtidigt som… Det är väl där man 

någonstans får lära sig att se sin roll genom att se det som att; ’Alltså det är ju inte jag utan 

det är ju, vi har ju dessa lagar och dom följer jag och dom måste du också följa.’ Sen kanske 

jag kan dom lagarna lite bättre och får då berätta var samhället går in och var det inte går 

in.”  

 

 Malin poängterar i citatet ovan svårigheten med socialsekreterarnas dubbla roller på ett 

tydligt och genomtänkt sätt. Hon säger att det för henne är den största svårigheten i sitt arbete. 

Vidare beskriver hon hur hon brukar göra för att underlätta sin disparata roll. Genom att 

förankra sina skyldigheter med ”lagen” och ”samhället” kan hon underlätta för bevarandet av 

sin individualitet och lojalitetsrollen som stöttande och bistående.  

 

5.3.3 Barnutredningsakter (Diskurs 3) 

I barnutredningsakterna tittar jag på hur ärenden framställs och utifrån vems behov. Av dessa 

går att utläsa att vårdnadshavarnas problematik är överrepresenterad och utförligt beskriven. 

Det är vårdnadshavarnas och andra vuxnas utsagor och beskrivningar som upptar mycket av 

utrymmet i barnens utredningsakter. Barnets roll beskrivs kortfattat och läsaren ska med 

underlag av vårdnadshavarens beskrivna situation förstå hur barnet har det. Vårdnadshavaren 

har stort inflytande i barnets utredning och kan i många fall välja vilka insatser de vill ha.  
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Exempel 1 

I följande ges exempel på hur barnets hälsa riskeras trots att socialtjänsten sedan tidigare 

känner till moderns historia. I utredningen går att läsa: ”Moderna har missbrukat sedan 5 år 

tillbaka: amfetamin, alkohol och etanol. Varit på behandlingshem och Alkohol- och 

Narkotikakliniken  9 gånger på grund av. sitt missbruk. Modern är bostad och arbetslös. 

Lämnade ett par positiva droganalyser då hon var gravid.” När flickan A är två månader 

uppger modern ”att hon har fått så mycket kunskap om sitt missbruk genom tidigare 

behandlingar att hon ej behöver genomgå fler missbruksbehandlingar. Hon anser ej heller att 

hon har behov av stöd eller behandling avseende föräldrarollen.”  Två månader senare, A är 

nu 4 månader, inkommer anmälan från polisen. I promemorian går att läsa: ”[…] där 

patrullen hittar A som ligger på en filt, gallskrikandes och alldeles nerkissad tillsammans med 

sin mamma som är redlöst berusad, samt två andra uteliggare”. Flickan omhändertas enligt 

LVU och familjehemsplaceras där hon fortfarande bor kvar.  

 

 Moderns rättigheter förhindrar här socialtjänsten att ingripa trots kännedom om moderns 

kaotiska förflutna. Även om moderns levnadsvanor är sådana att flickan riskerar att utsättas 

för stor fara kan socialtjänsten inte göra något då modern motsätter sig detta. Inte förrän 

socialsekreteraren har påtagliga bevis kan barnets rättigheter beaktas. 

 

Exempel 2 

I ett liknande exempel ser vi hur 6-årig pojke H flyttas runt i familjen. Familjens bakgrund 

beskrivs: ”Mormor alkoholist sedan 15 år tillbaka. Morfar misshandlade båda barnen. 

Brodern missbrukare på grund av. faderns misshandel och använder sprutor. H var 

oplanerad och fadern är okänd.” Modern som också är känd för sitt missbruk beskrivs som 

bostadslös, lämnar pojken hos släktingar medan hon arbetar som strippa i grannländerna. 

Modern erbjuds placering på utredningshem vilket hon avböjer. H placeras hos mormodern 

som återfaller i missbruk. H får då bo hos morbrodern. Uppgifter från skolan inkommer att H 

inte mår bra och att han själv uppger att han får bo hos kompisar på nätterna. Efter ca två år 

avslutas ärendet då mamman tar H och försvinner utomlands.   

 

 I detta senare exemplet är pojken 6 år och hans röst är dokumenterad en gång då han 

tillfrågas var han vill bo. Pojken svarar att han vill bo nära sina kompisar. Den kaotiska 

situationen runt pojken tas det ingen hänsyn till. Modern avböjer behandling vilket måste 

respekteras eftersom det inte finns några påtagliga bevis för att pojken mår dåligt. Inte förrän i 
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slutet av utredningen inkommer det uppgifter som bekräftar att pojken mår dåligt vilket då är 

för sent eftersom modern lämnat landet med pojken.  

 

5.4 Nätverket 

 
5.4.1 Lagarna (Diskurs 1) 
 
Förvaltningslagen64 är tillämpbar på så gott som all offentlig verksamhet. Det innebär att alla 

svenska myndigheter har en anmälningsplikt och är skyldiga att anmäla till socialtjänsten vid 

eventuella misstankar om brott. Detta gäller även i avseende vid misstanke om brott mot barn. 

Socialtjänsten är sedan skyldig att skaffa fram information vid inkommen anmälan. I 

Socialtjänstlagen står det; ”Socialnämndes insatser för den enskilde skall utformas och 

genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra 

samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. När en åtgärd rör ett barn 

skall barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas.”65   

 

 Socialtjänsten skall således samverka med andra samhällsorgan samt organisationer och 

föreningar vid insamlande av information rörande barnets situation. Socialtjänstens uppgift är 

att skaffa sig en så fullständig bild som möjligt av barnet och dess behov utan att utsätta 

barnet för svåra valsituationer. Sekretesslagen66 som i annat fall förbjuder utlämnande av 

personliga uppgifter kan förbises i dessa fall. Det krävs inget samtycke från vårdnadshavarna 

gällande utlämnande av barnets personliga uppgifter mellan myndigheter. I de fall 

socialsekreterarna anser att ytterligare information behövs kan denna insamlats från 

barnets/familjens privata nätverk men måste då ha vårdnadshavarnas medgivande. 

 

 

5.4.2 Socialsekreterarna (Diskurs 2) 

Samtliga intervjupersoner införlivar diskussionen om samarbetet mellan olika myndigheter i 

sina berättelser. Den uppfattningen som uppkom i tidigare citat av socialsekreterarna; att man 

som utredare är tvungen att samtala och lyssna till barn för att kunna anbringa ett 

barnperspektiv, sammankopplas med vikten att samarbeta med det nätverk som tar del av 

barnens vardag. Det är i detta nätverk som betydelsefull information angående barnen kan 

                                                 
64 Förvaltningslagen 1986 
65 Socialtjänstlagen 2001, 3 kap. 5 § SoL  
66 Sekretesslagen 1980, 1 kap. 5 § 
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erhållas. Barnomsorgen som; mödravårdcentrealen (MVC), barnavårdscentralen (BVC), 

dagis, förskola, fritids och skola omnämns som viktiga komponenter både i utredningsarbetet 

men också som viktiga i syftet att uppmärksamma barn som far illa.   

 

 Som kan ses i exemplen nedan är samarbetet mellan institutioner inte problemfritt. Flera 

olika orsaker till detta uppkommer, som t ex skolans önskan att kunna hantera barnens 

missförhållande utan socialtjänstens medverkande, skolans ”rädsla” för att anmäla vid 

misstanke om missförhållanden samt de oklarheter om vad som betraktas som ”normalt” 

kontra ”onormalt”.   

 

Exempel 1: 

Sten berättar utifrån sitt tillvägagångssätt för insamlande av information i en utredning: ”Jag 

måste bara samla in information och kommer det in en anmälan från skolan så tar jag ju 

alltid in… du vet lärarna dom är fega! Så jag vill alltid att både föräldern, jag och läraren 

sitter ner och pratar. För du vet att om det går från mun till mun så blir det bara en röra och 

flera olika versioner. Då säger läraren ’ja men jag vill inte sitta där och bli utskälld’ men då 

säger jag att det är mitt ansvar, det är jag som beslutat att vi ska göra en utredning. En 

anmälan har kommit in och du har gjort ditt jobb som lärare och sen är resten mitt.” Vid 

frågan om varför han tror att skolan är ”fega” svarar han: ”Jo för att dom är rädda för vad 

föräldrarna kan göra. Men, javisst, jag kan få på käften och bli utskälld men det handlar ju 

om ett barn!” 

 

 Ett liknande citat är hämtat ur Fannys berättelser där hon påpekar att barnomsorgens 

anmälningsplikt vid misstanke om missförhållande i familjer inte alltid efterlevs. ”Det har 

nog förändrats det senaste året eller åren.  Jag tror att 1999 till 2000 så hade vi kanske totalt 

tre anmälningar från barnomsorgen. Så vi slog ju larm och undrade; ’varför anmäler man 

inte?’  Och då berodde en del på att man var lite rädd, eller att när man gjorde en anmälan 

så fick man ingen respons.” Hon fortsätter: ”Jag tror inte att det alltid handlar om att man är 

rädd för föräldrarna. Det jag tror att det många gånger handlar om är att man vill göra det 

själv, att man vill jobba på det själv. Och det gäller både förskola och skolan, man tror att 

man ska kunna förändra det själv, man väntar. Men man tror sig ibland kunna mer än man 

kan, man glömmer bort att man har en anmälningsplikt. Man tappar lite fokusen där, ’det här 

ska vi rätta till…’”  
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Exempel 2 

Flera anledningar till att samarbetet inte fungerar som önskat framkommer i berättelserna. 

Peter säger till exempel; ”Det går säkert att jobba jättemycket på samarbetet institutioner 

emellan. Men man har varken tid eller resurser till det. Man drar in på både skolsköterskor 

och psykologer idag och det är fler och fler barn som mår dåligt. Som behöver större hjälp.” 

Mona är av samma mening och understryker vikten av att tidigt uppmärksamma barnen. ”Jag 

tror det att samverkan tidigt, alltså dagis och dom ska ha samverkan med 

barnavårdscentralen och andra tidigt. Men det är ju så att man nästan får säga till dom på 

barnavårdscentralen att, ’ett barn mår dåligt!’ Alltså dom ser inte det där och vem ska då se 

det? Alla barn kommer till barnavårdscentralen och då borde ju egentligen alla barn som far 

illa upptäckas. Men man har väl inte tid och resurser till det heller där.”  

 

Exempel 3 

En annan reflektion som uppkommer kring samarbetet mellan myndigheter är, vad som anses 

vara aktuellt att anmäla. Sten berättar hur han själv brukar utgå från sin egen vardag och vad 

som är normalt för honom: ”Det har jag sagt till många lärare, ’Men herre gud! Hennes 

föräldrar, hennes mamma har missbrukat i sju år. Har du inte märkt det?’ sa jag till henne. 

’Ja, hon har ju varit lite klistrig och så, men jag har ju tjugotre andra barn att ta hänsyn till.’ 

Och? Alla tjugofem kan ju inte vara lika klistriga samtidigt. Varför tar man inte barnet och 

säger ’hur har du det lille vän? Varför är du hungrig, har du inte fått frukost?’ Det är samma 

rutiner för alla! Ditt barn, mina barn, det är frukost, lunch, det är ju samma omsorg för alla.” 

Svårigheten att bedöma vad som är normalt och vad som anses vara bristfälligt kan således 

variera från institution till institution men också från individ till individ. 

 

 I Lenas berättelse framkommer hennes tankar kring vad som är normalt och vem som 

egentligen vet vad som är bäst för barnet. ”Allt är ju en tolkningsfråga utifrån sina egna 

erfarenheter. Utifrån vad man ser som, vad är det bästa för ett barn och vad ska det 

innehålla? Och, det är ju inte… Det ultimata, det uppnår ju inte en vanligt fungerande familj. 

Det är ju som om någon skulle komma hem till mig och se hur vi har det så skulle dom ju ta 

mina ungar för att det ser ut som ett bombnedslag (skrattar)”.   

 

 I ovanstående exempel bekräftas ännu en gång socialsekreterarnas individualitet som en 

viktig komponent i det sociala arbetet. Peter resonerar dubbelt angående ämnet och antyder en 

önskan om att kunna stärka sin roll som socialsekreterare med givna metoder. ”Allt vilar ju 
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någonstans på att vi har en lag som är skriven, som gäller alla. Så utifrån den går det inte till 

så att man tittar till varje enskild människa. Men det är ju så att det handlar om varje enskild 

socialarbetare. Om man inte, som socialarbetare är baserad på kunskap. Utan där man 

baserar det på sina egna teorier… sen är ju socialtarbete speciellt för att man måste använda 

sig själv som redskap. Det kan inte bara baseras på som t ex naturkunskap, det går inte! Det 

är inte så att människors fördomar, eller mina fördomar, spolas bort bara för att jag gått på 

socialhögskolan…” I sin berättelse belyser Peter även den paradox socialarbetarna står inför 

då de förväntas personifiera den generaliserade lagen och samtidigt använda sig själv som 

verktyg i högst individuella ärenden. 

 

5.4.3 Barnutredningsakter (Diskurs 3) 

Det går ur barnutredningsakterna att utläsa uppgifter som bekräftar socialsekreterarnas tankar. 

Av de 9 sakenliga akter jag tagit del av är endast tre ärenden anmälda av barnomsorgen. 

Däremot är det vanligt förekommande att socialsekreterarna tar kontakt med olika 

institutioner i utredningsarbetet och att dessa spelar en viktig roll i barnens utredning.  

 

Exempel 1 

I de två akter där barnomsorgen gjort anmälan framkommer det att anmälan ej direkt lett till 

vidare utredning. Exempelvis går det att läsa i 10-årig flicka ”C’s” akt. ”[…]vid två tillfällen 

inkomna anmälan från C’s förskola med anledning av att C visat sexuellt utåtagerande 

beteende. Båda förundersökningarna lades ner.” Tre år senare inkommer ytterligare en 

anmälan från fritidsgården som fyra månader senare leder till ett omedelbart 

omhändertagande av flickan. Vad som även bör noteras kring nätverket i detta ärende är att C 

placeras akut på barnpsykiatriska kliniken med anledning av ”problem i from av bristande 

impulskontroll, koncentrationssvårigheter, aggressionsutbrott och provokativt trots”. Vid tre 

andra tillfällen har C varit på akut bedömning på barnpsykiatriska kliniken (BUP). I akten står 

det vidare, ”Vid två av dessa tillfällen gjordes bedömningen att C ej var självmordsbelägen 

och att det därför inte fanns någon anledning att lägga in henne”. Den tredje gången lades 

hon in akut i 14 dagar.  

 

 I citatet ovan kan främst utläsas hur förskolan noterat flickans dåliga mående i tre år innan 

socialtjänsten omhändertar enligt LVU. Att samarbetet mellan institutionerna är dåligt och 

kan bero på bristande resurser uppkom i socialsekreterarnas berättelser och kan kanske 

sammankopplas med utredningen ovan. Socialsekreteraren vänder sig till en professionell 
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institution som BUP för att få en bedömning av flickans psykiska mående. Dessa gör i sin tur 

upprepade gånger bedömningen att flickans situation inte är akut och skickar hem henne. 

Trots att flickan inte anses vara självmordsbelägen kan vi utläsa att det finns en hel del 

allvarlig problematik och med tanke på att hon är 13 år och att det finns misstanke om att hon 

blivit utsatt för sexuella övergrepp.  Barnpsykiatrins beslut framstår inte som grundat på 

flickans bästa. Detta kan enligt socialsekreterarnas berättelser möjligtvis förklaras av 

bristande resurser. 

 

Exempel 2 

Beträffande skolan och lärarnas roll i barnens utredningar kunde vi utifrån socialsekreterarnas 

berättelser se att det inte var helt ovanligt att lärarna ansågs vara ”fega”. Det fanns flera 

förmodade orsaker till detta, bl a att lärarna var ”rädda” för barnens vårdnadshavare eller att 

de strävar efter att ”lösa problemen själv”. I nedanstående exempel kan man följa lärarnas 

uppfattningar i utredningen gällande pojke J: Lärare A kontaktar socialsekreteraren ”skolan 

oroliga för J’s utveckling. Ofta smutsig och ovårdad, alltid hungrig och trött. Äter 

jättemycket. Dåligt med läxorna och skolarbetet. Saknas struktur och vuxenkontroll runt 

honom. Har mest kontakt med mamman och är osäker om mamman förstår barns behov”. 

Lärare B säger ”att J om några år kommer att gå om sin mamma rent intellektuellt”. 

Socialsekreteraren bestämmer sig för att kontakta Lärare A och det står; ”Situationen 

förbättrad. J är ren och nykammad och har gjort läxorna. Bestämmer tid för att samtala med 

J. Socialsekreteraren föreslår att träffas tillsammans med föräldrarna men läraren uppger 

’att  det inte är  han som står för anmälan men  inser att information från läraren måste  

fram’ ’”. Trots att lärare A själv kontaktar socialsekreteraren och uppger allvarliga problem 

angående pojken är läraren inte intresserad av att ställa upp på en träff med socialsekreteraren 

och barnets vårdnadshavare. Läraren använde som ursäkt att det inte var han som gjort 

anmälan. För övrigt är lärarnas röster representerade på ett bra sätt i utredningsakten och 

socialsekreteraren erhåller mycket information från dessa.  

   

 Även om barnomsorgen kan utläsas vara bristfällig i att anmäla vid misstanke om barns 

missförhållande går det utifrån barnutredningsakterna att utläsa att skolan är den institution 

som är mest representerad inom barnomsorgen. Socialsekreterarna använder sig flitigt av 

skolans uppgifter vilka ofta är sammanförda under en egen rubrik i utredningen.  Varken 

MVC, BVC eller dagis är representerade i någon av de 11 akterna.  
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6  SAMMANFATTANDE DISKUSSION  

 
Uppsatsens syfte var att belysa dels barnperspektivets komplexitet rent definitionsmässigt dels 

hur barnperspektivet praktiseras och tillämpas i sociala barnavårdsutredningar. De 

problemformuleringar jag utgått ifrån är; hur definieras barnperspektivet? Hur hanteras 

barnperspektivet i sociala barnavårdsutredningar? Hur beskrivs barnen och barnens situation i 

barnavårdsutredningar? Hur tillämpas lagstadgade ålägganden angående barnperspektivet i 

praktiken? Och slutligen, till hur stor del styrs förfarandesätt och beslut av individuella 

måttstockar?   

 
 Jag har genomfört tio kvalitativa, ostrukturerade intervjuer med socialsekreterare samt tagit 

del av elva akter gällande barnutredningar. Jag har använt mig av diskursanalysen både som 

teoretisk och metodologisk ram. Diskursanalysen har varit mycket tillämpbar som teori 

eftersom den på ett systematiskt och objektivt sätt gjort det möjligt att identifiera de 

motsättningar som finns inom undersökningsområdet. Med det empiriska materialet som 

grund har jag med diskursanalysen kunnat urskilja var de olika motsättningarna inom 

diskusordningen framkommit.  

  
 I mitt uppsatsarbete framkommer det att det inte finns en rådande definition av begreppet 

”barnperspektivet”. Tvärtom hanteras perspektivet på många olika sätt i sociala 

barnutredningar. Främst går det att urskilja en skillnad mellan lagstadgade förfarandesätt och 

socialsekreterarnas individuella tankar och mål för att uppnå och upprätthålla ett 

barnperspektiv. Omständigheter såsom exempelvis vårdnadshavarnas rättigheter, kommer i 

första hand på grund av lagarnas otydlighet. På så sätt försvåras objektiviteten i 

utredningsarbetet vilket får till följd att barnen inte ges tillräckligt med utrymme och ofta 

utesluts eller förbises i sina egna utredningsakter. Faktorer som explicit visar på detta är bl a 

de huvudfrågor som jag belyst i analysen. Det vill säga; bristande kompetens när det gäller att 

samtala med barn, vårdnadshavarnas rätt till insyn och beslutande i barnens ärende samt 

myndigheternas bristfälliga samarbete runt barnen. Vårdnadshavarnas situation och 

problematik utgör större delen av redogörelsen. Barnet skildras ofta som ett symtom av 

vårdnadshavarnas problem. 

 

 De lagstadgade förordningar som ligger till grund för att ett barnperspektiv ska kunna 

verkställas är oprecist formulerade vilket leder till att socialsekreterarna saknar konkreta 



 
 

37

riktlinjer för hur de skall gå till väga i en utredning. Regelverket är formulerat som 

generaliserande portalparagrafer med stort utrymme för individuella tolkningar i det praktiska 

genomförandet. Detta kan vara positivt då det i vissa fall ger utrymme att göra mer och bättre, 

men blir en fara och eventuell brist då lägstanivån utifrån barnets behov ej är tydligt 

formulerad. Avsaknaden av gemensamma metoder och riktlinjer medverkar till att det 

förekommer olika bedömningsgrunder till när barn far illa inom olika myndighetsorgan. Det 

råder också en stor variation i synsätt mellan olika socialarbetare67. I en svensk undersökning 

fick socialarbetare skatta fallbeskrivningar av problem där barn ingick68. Resultaten visade att 

socialarbetarna värderade samma situation olika både vad gäller allvarsgrad, om en 

barnavårdsutredning skulle påbörjas eller ej, hur utredningen skulle ske och val av insats.  

 

 Utifrån de formella och juridiska verktyg som finns tillgängliga för barnperspektivet kan 

man kan ifrågasätta många av de exempel som givits i barnutredningsakterna och i 

intervjuerna med socialsekreterarna.  Givetvis hade även handläggningen av de olika 

ärendena blivit annorlunda om någon annan person handlagt ärendet, eftersom alla människor 

har individuella värderingar och uppfattningar. Mitt avsikt med den här studien har inte varit 

att lyfta fram vad som skulle kunna ha gjorts annorlunda eller att kritisera de beslut som 

fattats utan att belysa hur svårt det är att upprätthålla ett barnperspektiv i socialtarbete. 

Naturligtvis ska inte socialarbetarna lastas för de brister som finns i barnavårdsutredningar 

eller i social barnavård som helhet. Med uppsatsarbetet ämnar jag visa vilken svår uppgift den 

ensamma socialarbetaren ställs inför. 

 

 I min uppsats har jag visat att det råder en diskursordning inom barnperspektivsdiskursen.  

Det finns med andra ord flera motsägelsefulla diskurser som antingen enskilt eller gemensamt 

verkar för betydelsefixering av barnperspektivet. Inom diskursordningen återfinns det flera 

olika begreppsbestämningar, förhållningssätt och tolkningar av barnperspektivet. Detta 

innebär att den konstruerade diskursiva praktiken som formar sociala praktiker i vår värld inte 

alltid är överrensstämmande med den verklighet som eftersträvas. Detta bidrar till att 

komplexiteten i diskursen ständigt reproduceras. Viktiga frågor för framtida forskning blir 

alltså huruvida det överhuvudtaget är möjligt att upprätthålla ett barnperspektiv i verkligheten 

eller om det skulle underlätta om barnutredningar var mer standardiserade. Givetvis finns det 

flera andra underliggande orsaker till komplexiteten, till exempel bristande ekonomi, resurser, 

                                                 
67 Rossi, Schuerman & Budde, 1999, s 579 f  
68 Österberg, Wåhlander & Milton, 1999  
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kunskap, avsaknad av gemensamma metoder osv. Men för att kunna komma tillrätta med flera 

av dessa problem anser jag det nödvändigt att utgå från konsensus, en betydelsefixering, av 

vad barnperspektivet är och hur det ska upprätthållas.          
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8.1 Bilagor  
 
8.1.1 Intervjuguide 

 
I. Introduktion 

 1a) Personlig  

    b) Arbete – tidigare arbetet 

  Arbetsuppgifter 

 

II. Möten med barn 

 2a) Definiera; ”Barnens Bästa” – ”Barn Perspektivet”  

b) Beskriv hur du går tillväga i ditt arbete (specifika exempel) med dessa två 

begrepp i fokus. 

 3a) Hur träffar man barnen?  

  b) I vilka situationer?  

  c) Hur samtalar/lyssnar man till barnen (specifika exempel)? 

  d) Vilket nätverk synar man, vilket anses generellt vara det viktigaste? 

  Skola? Dagis? Släktingar?  

  e) Hur synas förälder/barn relationen, i vilka situationer? 

 f) Hur går du tillväga då barnen/föräldrarna inte vill tillåter dig att träffa/samtala 

med barnen? 

g) Om inget samtal med barnen, av vilken anledning? 

 

III. Subjekt problematiken 

4a) Hur/vem talar med barnet och förklarar anledning till ev. omhändertagande el. den 

aktuella situationen? 

   b) Vilket betydelse har barnets ålder och mognad för samtal/möten? 

   c) Hur är tillvägagångssättet för ”små” respektive ”stora” barn? 

   d) När kommer barnet tilltals?             

  e) Anser du att barn har en valmöjlighet el. möjlighet att påverka sin situation?                            

  

 

IV. Barnets rättighet 

5a) Vid de tillfällen då du får en berättelse av banen, hur och var tillämpar du denna i din 

bedömning av lämpliga insatser, eller för situationens helhet? 
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  b) Får barnet ta del av utformningen av vårdplanen? 

  c) Hur underrättas/samtalas barnet med under vidare ärendegång? 

  d) Hur behandlas barnets vidare inställning till ärendets gång? 

 

V. Insatser 

6a) Hur behandlas barnets berättelse för val av insatser? 

  b) Till hur stor del anser du att barnets röst kommer fram i 

- utredningen 

- insatsförberedande 

- under omhändertagandet 

- i avslutande av insatserna 

  

  c) Vilken kompetens har du för att samtala med barn? 

 7a) Beskriv vad du anser om barnens rättigheter utifrån dina erfarenheter. 

   Positivt exempel 

   Negativt exempel 
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8.1.2 Dokumentanalysguide 
 
1. Utredning 

 I. Introduktion   

 1:1 a)     Barnens födelse år 

b) Fingerat namn 

c) Familj; förälder, syskon osv 

d) Problemställning (ärendets art) 

 

   II. Bakgrund 

   1:2 a) Ev, tidigare insatser 

   b) Anmälningar 

   c) Anmälningens typ 

  d)  Antal/tidigare soc.sek 

 

    III. Mötet med barnen  

   1:3 a) Hur många gånger 

    b) I vilka situationer 

    c) Vem har varit närvarande 

    d) Vem ansvarade för samtalet 

    e) Vad handlade samtalet om 

    f)   Om inget samtal med barnet –av vilken anledning 

    g) Föräldrar/barn relationen 

    h) Föräldrarnas ställning och hur har tillvägagångssättet varit gentemot 

föräldrarna  

 

    IV. Nätverks förhållandena 

   1:4  a) Vilket nätverk har granskats 

    b) Vem i nätverket har man samtalat med    

    c) Vilka tidigare dokument har granskats 

    d) BVC 

    e) Dagis 

    f)  Skola  

    g) ev. liknande 
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    h) Icke myndigheter 

 

     V. Anförd Information vid nätverks granskandet  

   1:5 a)  Vem har man lyssnat till 

    b)  Vem har lyssnat till de aktuella personerna 

    c) Vad har framkommit  

    d) Reliabilitet av uppgifter 

    e) Barnets röst/berättelse 

    f)  Föräldrarnas röst/berättelse 

   

  VI. Vidare problem/uppgifter vid insamlandet av information 

   1:6 a)  Föräldrarnas inställning  

    b) Barnets inställning 

    c) Myndigheters inställning 

    d) Annan informations källas inställning 

    e) Annat 

 

2. Omhändertagande 

   VII. Förberedelser för omhändertagande 

   2:1 a) Grund för omhändertagande 

b) Form av omhändertagande 

c) Barnets berättelse i relation till omhändertagande 

d) Föräldrarnas berättelse i relation till omhändertagande 

 

    VIII.  Omhändertagande 

   3:2 a) Omhändertagandets tillvägagångssätt  

    b) Barnets röst/inställning 

    c) Föräldrarnas röst/inställning 

3. Insatsförberedande  

    IX.  Insatser  

   3:1  a) Tillämpande insatser 

    b)  Grunder  

    c) Klargörande för barnet, av vem 

    d) Barnets inställning 
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    e) Klargörande för föräldrarna    

    f)  Föräldrarnas inställning 

 

    X. Möte med barnet 

   3:2 a) Hur många gånger 

    b) I vilka situationer 

    c) Vem har varit närvarande 

    d) Vem ansvarade för samtalet 

    e) Vad handlade samtalet om 

    f)   Om inget samtal med barnet –av vilken anledning 

    g) Föräldrar/barn relationen 

   h) Föräldrarnas ställning och hur har tillvägagångssättet varit gentemot 
föräldrarna 

 
4. Insats / Ärende avslut 

 XI. Fastställande av avslut 

 4:1 a) Grund för avslut 

b) Tidsriktigt avslut 

c) Resultat 

d) Barnets röst/inställning  

e) Föräldrarnas röst/inställning 

 

5. Övrigt  

  XII. Barnperspektivet 

 5:1 a) Hur har man lyssnat på barnet 

b) Var har barnets berättelse tillämpats utmed ärendets gång 

c) Hur har barnet som subjekt / objekt behandlats 

d) Har barnet haft ngn. valmöjlighet utmed ärendets gång 

e) Hur anpassad var insatsen utifrån barnet 

f) Hur anpassad var insatsen utifrån föräldrarna 

g) Hur underrättades barnet resp. föräldrarna 

h) Skillnad av tillämpelse av barnet berättelse utmed ärendet gång 

i) Ge positiva / negativa exempel i samtal 

j) Övrigt  
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8.1.3 Introduktion av dokumentanalyser 
 
   

För att skapa en helhetsbild av de akter jag tagit del av redogör jag nedan kortfattat för varje 

ärende. Barnets ålder, kön, fingerat namn, ärendets karaktär och barnets tidigare kända 

historia.  

 

 Flicka A: Flickans mamma är sedan tidigare känd missbrukare hos socialtjänsten. Hon är 

bostads och arbetslös och lämnade ett par positiva droganalyser då hon var gravid med A. När 

A är två månader avböjer mamman behandlig med anledning att hon tycker att hon fått 

tillräcklig kunskap om sitt missbruk vid tidigare behandlingar. Två månader senare 

omhändertas flickan A då hon hittas gallskrikandes på en filt där hon enligt uppgifter legat 

och skrikit i två timmar. Mamman är påtagligt berusad och vet knappt ”var hon är”. Flickan A 

omhändertas enligt LVU och hon och modern genomgår utredning. Eftersom modern ej är 

samarbetsvillig placeras A i familjehem och ärendet avslutas.  

 

 Flicka B: Åttaårig flicka som är omhändertagen enligt LVU på grund av sin mammas 

narkotikamissbruk. B har vistats i familjehem sedan hon var 5 år. Flickan påtalar en längtan 

efter en djupare relation till modern. Modern vill att B ska vara kvar i familjehemmet och vill 

inte ha tillbaka dottern. 

 

 Flicka C: Flickan är tio år när första anmälan inkom från förskola med anledning att C visat 

sexuellt utåtagerande beteende. Vid två senare tillfällen inkommer polisanmälan med 

anledning om att flickan utsatts för sexuella övergrepp. Förundersökningarna i dessa fall lades 

ner. Ytterligare två anmälningar inkommer från fritidsgården och familjerättsbyrån. 

Föräldrarna är skilda och C bor hos modern som är tung alkohol och narkotika missbrukare.  

C och hennes mamma ansöker om bistånd och båda behandlas i öppenvård i ca 1 år. C 

omhändertas sedan enligt LVU och genomgår utredningar både på utredningshem och på 

barnpsykiatriska kliniken. Utredningen är ej avslutad.  

 

 Flicka D: Flickan är 14 år när första anmälan inkommer med anledning av misstänkt 

barnmisshandel. Det har även inkommit anteckningar från polisen om ”problematisk 

tonårsdotter”. Båda noteringarna hänvisar till bråk i hemmet. Föräldrarna förnekar flickans 
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anklagelser om att pappan skulle ha misshandlat henne. Föräldrarna och flickan beviljas 

bistånd i form av öppenvård och D beviljas en jourfamilj och senare en kontaktperson.  

 

 Flicka E: Anledning till utredning på 14 årig flicka E är att hennes mor nyligen avled i 

cancer. Fadern som ansökt om vårdnaden uppger att han i nuläget inte kan ta hand om sin 

dotter utan har ansökt om att få henne placerad i familjehem. E står idag utan bostad och 

omsorg. E vill inte bo hos sin pappa och flyttar runt bland släktingar. Efter två misslyckade 

familjehemsplaceringar avslutas ärendet med att E får bo hos sin mormor. 

 

 Pojke F: Modern är ensam vårdare av tvåårig pojke F. Modern tar själv kontakt med 

socialtjänsten och anser att hon är i behov av stöd och hjälp avseende F. Hon ansöker även om 

familjehemsplacering för F. Farföräldrarna tillsätts som familjehem och modern har god 

kontakt med pojken och familjehemmet. Ärendet avslutas.  

 

 Pojke G: Pojken är 5 år när anmälan inkommer från Migrationsverket. Pojken anländer till 

Sverige med sin bror och moster A utan sina föräldrar. Pojken flyttas runt bland släktingar i 

Malmö innan han familjehemsplaceras hos A. Föräldrarna anländer till Sverige efter tre år och 

G och hans bror får uppehållstillstånd och får senare bo hos föräldrarna då dessa erhållit 

lägenhet. 

 

 Pojke H: När pojken är sex år placeras han efter moderns önskan i familjehem. Modern är 

bostadslös, bor på hotell och har ett känt narkotiska missbruk. Modern erbjuds placering på 

behandlingshem med H men avböjer. H flyttas runt i familjen, mellan mormor, morfar och 

morbror. Alla berörda har sedan tidigare känt missbruk och morfar har misshandlat båda 

barnen. H’s situation beskrivs om högst kaotisk och uppmärksammas av skolan då han är 

”aggressiv och inte mår bra”. Efter två år försvinner H med sin mamma utomlands och 

ärendet läggs till handlingarna.  

 

 Pojke I: Uppmärksammas i samband med att hans storebror aktualiseras via skolan. I’s 

hemförhållanden är ostabila. Fadern har sporadisk kontakt med barnen. Både skola och 

barnomsorg uppger att barnen har behov av att få byta miljö, få mer struktur och stimulans än 

vad modern i nuvarande situation har förmågan att ge. På I’s förskola uppger man att I har 

koncentrationssvårigheter och att han ofta är spänd och rastlös och har svårt att slappna av. 

Enligt förskolan klagar I även ibland över mag- och huvud värk. Både I och modern blir 
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misshandlade av moderns pojkvän. I får vistas på sjukhus på grund av hjärnskakning 

förorsakad av med misshandeln av moderns pojkvän. Modern anser inte att familjen behöver 

hjälp. I får sedan bistånd i form av kontaktfamilj där han tillbringar varannan helg. Då 

hemsituationen inte förbättras placeras I på utredningshem vilket leder till att modern och I får 

hjälp i hemmet 15 timmar i veckan.  

 

 Pojke J: Pojken är nio år första gången anmälan inkommer. Under följande tre år inkommer 

fyra anmälningar och tre utredningar öppnas för att avslutas utan åtgärder. Den fjärde 

utredningen öppnas när pojken är 12 år. Situationen beskrivs med att modern är ”psykiskt 

störd”, fadern ofta kraftigt berusad. J’s omhändertas enligt LVU då det finns risk för att hans 

hälsa och utveckling allvarligt riskeras på grund av föräldrarnas i dagsläget oförmåga att ta 

hand om och tillgodose J’s behov av omsorg och trygghet. I placeras på utredningshem. 

Ärendet är ej avslutat. 

 

 Pojke K: Anmälan från skolan då modern lär ha uttalat självmordstankar, uppvisat 

manodepressivt beteende, alkoholmissbruk och blir misshandlad av pojkvän. Modern och K 

har varit i kontakt med BUP tidigare men avslutades eftersom mamman inte tyckte att det 

ledde någonstans. K placeras hos kontaktfamiljen under tiden modern är på behandlingshem 

för sitt missbruk. K flyttar sedan hem och behåller sin kontaktfamilj. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


