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The aim of this study was to examine how social workers within the social 

services in Sweden worked with and defined the child rights principle “the Best 

Interests of the Child”, which derives from Article 3 of the UN Convention on the 

“Rights of the Child”. The study is limited to only examining social workers that 

have been working with children of parents with substance abuse issues. More 

specifically our aim has been to find out how the social workers define and 

determine “the Best Interests of the Child” and which knowledge they based their 

definition on. We also wanted to find out if cooperation within the social services 

had any impact on the social worker’s definition. The study was based on material 

from six interviews with social workers working in three municipalities in 

southern Sweden. Five themes were identified that seemed to be important in the 

analysis of the best interest of the child: the social workers’ different definitions 

of “the best interest of the child”, the child’s opportunity to participate and be 

heard, a focus on the child being forgotten, BBIC – a tool which social workers in 

the social services use to document during the investigation of a child – and 

cooperation within the units of the social services. The empirical material was 

analyzed from three theoretical perspectives: Lipsky’s theory about street-level 

bureaucrats, Skau’s and Danermark’s theoretical discussions about power and 

authority in social work. Overall, the results indicated that the social workers had 

significantly different definitions in determining “the Best Interests of the Child”. 

The social workers had difficulties to phrase and express what the concrete 

meaning of “the Best Interests of the Child” is, even though they often referred to 

the principle during the interviews. The definitions are often based on experience, 

which means that there may be some discrepancy in the assessment of the child. 

When it comes to collaboration within the social services the respondents describe 

that the unit, where the parents have a contact or treatment, lacks a perspective on 

the child’s situation. 
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Förord 

Vi vill tacka alla socialsekreterare för era värdefulla reflektioner och stora 

engagemang i studien! Vi vill även tacka vår handledare David Hoff för all 

inspirerande vägledning och idérikedom under terminen. 

 

Vi vill slutligen rikta ett stort tack till våra familjer samt nära och kära vänner för 

att de har varit ett stort stöd under arbetets gång. 

 

 

  



 

 

Innehåll 

 

1. Inledning ........................................................................................................................ 1 
1.1 Problemformulering .................................................................................................. 1 
1.2 Syfte .......................................................................................................................... 3 
1.3 Frågeställningar ........................................................................................................ 3 
1.4 Begreppsdefinitioner ................................................................................................. 3 

2. Metod.............................................................................................................................. 5 
2.1 Urval och genomförande .......................................................................................... 5 
2.2 Intervjuerna ............................................................................................................... 7 
2.3 Forskningsetik ........................................................................................................... 7 
2.4 Arbetsfördelning ....................................................................................................... 8 

3. Tidigare forskning ......................................................................................................... 8 
3.1 Principen om barnets bästa ....................................................................................... 9 
3.2 Barn till föräldrar med missbruk ............................................................................. 11 
3.3 Svensk lagstiftning – frivillighet och tvång ............................................................ 13 

4. Teoretiska ansatser och perspektiv ........................................................................... 15 
4.1 Gräsrotsbyråkratens dubbla roll .............................................................................. 15 
4.2 Det dynamiska förhållandet mellan tillgång och efterfrågan .................................. 16 
4.3 Maktperspektivet i relationen mellan vuxna och barn ............................................ 17 
4.4 Relationell makt mellan yrkesverksamma i samverkan .......................................... 18 

5. Analys ........................................................................................................................... 19 
5.1 Olika uppfattningar om barnets bästa ..................................................................... 19 
5.2 Barnet får inte komma till tals ................................................................................ 23 
5.3 Barnet glöms bort - om brister i socialtjänstens insatser ........................................ 28 
5.4 BBIC som hjälpmedel och hinder ........................................................................... 31 
5.5 Samverkan inom socialtjänsten .............................................................................. 34 

6. Avslutning .................................................................................................................... 37 

7. Referenslista ................................................................................................................ 40 

Bilaga 1: Informationsbrev ................................................................................................  

Bilaga 2: Intervjuguide .......................................................................................................  
 

 

 



1 

 

1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

I Sverige förväntas yrkesverksamma inom socialt arbete, utifrån gällande 

lagstiftning (SFS 2001:453; 1 kap. 2 § Socialtjänstlagen), beakta “barnets bästa”1 

som avgörande i beslut som rör vård- eller behandlingsinsatser. Tillämparen av 

principen om barnets bästa gör en individuell bedömning och tolkning av 

begreppet barnets bästa, vilket innebär att begreppets innebörd är beroende av ett 

flertal faktorer i beslutsprocessen (jfr Lundberg 2009, s. 41). Lundberg (ibid.) 

beskriver begreppet barnets bästa som vagt och sätter det i relation till FN:s 

barnkonvention, som skapar en sorts ram för definitionen. Härigenom definieras 

barnets bästa utifrån barnets uppfattning, vårdnadshavarens inställning och, i 

synnerhet, utifrån den som tillämpar lagstiftningens bedömning (jfr ibid.). Detta 

diskuteras vidare i en av Statens offentliga utredningar, vars syfte var att kartlägga 

hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter stämmer överens med barnets 

rättigheter enligt barnkonventionen (SOU 2016:19). Utredningen föreslår en 

inkorporering av barnkonventionen i svensk lag från och med den 1 januari 2018 

(SOU 2016:19, s. 36). I utredningen konstateras vidare att barnkonventionen inte 

har fått ett tydligt genomslag i rättstillämpningen, då konventionen har tolkats 

som ett policy- eller värdegrundsdokument för verksamheten (jfr SOU 2016:19, s. 

27). Det redogörs även för risken att konventionens rättigheter tolkas utifrån en 

enskild handläggares perspektiv, vilket kan betyda att det inte råder en tydlig 

förankring i rättigheterna och deras innebörd (jfr SOU 2016:19, s. 283).  

 

Principen om barnets bästa och socialtjänstens verksamhet med barn har tidigare 

studerats på flera olika sätt, både i Sverige och internationellt (ex. Andersson et al. 

2001; Mattsson 2006; Mattsson 2007; Zermatten 2010; Leviner 2011; 

Alexanderson & Näsman 2015; Dane 2015; Ekelaar 2015; Brook et al. 2010; 

McKeganey, Barnard & McIntosh 2002). “Barnets bästa” som princip och 

begrepp har då beskrivits som problematiskt i det praktiska sociala arbetet, bland 

annat till följd av att definitionen är tvetydig (jfr Mattsson 2006; Mattsson 2007; 

                                                 

 
1 Med barnets bästa menas i denna uppsats principen och/eller barnets bästa. Barnets bästa 

kommer hädanefter att nämnas utan citationstecken.  
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Lundberg 2009). Socialsekreterare ges utrymme att göra en individuell tolkning 

och bedömning av barnets bästa i alla beslut som rör barn. Detta innebär att 

definitionen av vad som är barnets bästa, varierar beroende på vem det är som 

tillämpar principen (jfr Mattsson 2007). Mot bakgrund av detta har denna studie 

initierats, och syftet har varit att undersöka socialsekreterares uppfattningar om 

begreppet barnets bästa. Socialsekreterarna är de som förväntas arbeta utifrån sin 

egen definition av barnets bästa, och det blir därmed intressant att studera om 

definitionen skiljer sig kollegor emellan och vilken kunskap socialsekreterare 

utgår ifrån i definieringen av barnets bästa. 

 

Eftersom arbetet med barnets bästa omfattar flera målgrupper inom socialtjänstens 

verksamhet, och definitionen av barnets bästa därmed kan variera, har vi valt att 

avgränsa oss till att undersöka hur socialsekreterare på socialtjänsters barnenheter 

arbetar med barnets bästa när det gäller barn till föräldrar med missbruk. Det 

antyds exempelvis att barn till föräldrar med missbruk tenderar att hamna i 

skymundan, när socialtjänstens stödinsatser riktas mot föräldrarnas problematik 

(Alexanderson & Näsman 2015; Socialstyrelsen 2012; Maskrosbarn 2016). I ett 

forskningsprojekt utfört av Regionförbundet Uppsala län (Alexanderson & 

Näsman 2015) vittnar barn till föräldrar med missbruksproblematik om brister i 

kontakten med socialtjänsten. I barnens utsagor återkommer bland annat 

upplevelsen av att inte bli tillräckligt lyssnade på, samt att socialtjänsten fokuserat 

mer på föräldrarnas behov av stöd. Samtidigt belyser forskningsprojektet brister i 

den vuxna missbruksvården, då behovet av stöd i föräldraskapet hamnar i 

skymundan när fokus enbart riktas mot själva missbruket (Alexanderson & 

Näsman 2015, s. 7). Det här ligger i linje med Socialstyrelsen (2012, s. 7) som 

understryker vikten av att missbruks- och beroendevårdens utredningar tar upp 

frågor om föräldraskap samt stöd till anhöriga. Socialtjänstens brister i kontakten 

med barn har även uppmärksammats av barnrättsorganisationen Maskrosbarn. I 

rapporten Jag är bara en påse med pengar (2016) har organisationen redogjort för 

ungdomar som tagit emot stöd i form av olika typer av familjebehandlingar från 

socialtjänsten. Ungdomarna i rapporten beskriver hur stödinsatserna från 

socialtjänsten sätts in för sent, då behovet av stöd till barnet eller ungdomen 

behöver visas genom beteendeproblem eller stor psykisk ohälsa (Maskrosbarn 

2016, s. 31). I sin rapport konstaterar organisationen Maskrosbarn att barnen och 
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ungdomarna i rapporten upplever en känsla av maktlöshet och bristande 

delaktighet i kontakten med socialtjänsten. Även här beskrivs fokuset för 

socialtjänstens utredning och kartläggning av insatser snarare vara riktat mot 

föräldrarnas problematik (ibid.). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och analysera socialsekreterares uppfattningar 

av barnets bästa i arbetet med familjer där en eller båda föräldrarna har en 

missbruksproblematik.  

 

1.3 Frågeställningar 

För att syftet ska kunna uppfyllas kommer studien att utgå ifrån följande 

frågeställningar: 

 

 Vad har socialsekreterare för definition(er) av begreppet barnets bästa? 

 Hur använder sig socialsekreterare av barnets bästa i praktiken? 

 Påverkar samverkan mellan olika enheter arbetet med barnets barnets 

bästa? 

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

Barn: Med barn menas i denna uppsats alla som är under 18 år (UNICEF 2009, s. 

14). I LVU kan även den person som fyllt 18 men inte 20 år räknas som ung och 

därmed omfattas av lagen enligt 1§ 2 st. LVU (SFS 1990:52). 

Barnets bästa: Principen om barnets bästa enligt FN:s barnkonvention och/eller 

barnets bästa som rättsligt begrepp beskriven i Socialtjänstlagen. I 

Socialtjänstlagen fastlås följande:  

 

2 § Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. 

 

Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller 

behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara 

avgörande. 
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Principen om barnets bästa beskrivs även ni FN:s barnkonvention, se nedan.  

 

Barnkonventionen artikel 3 och 5: FN:s barnkonvention om barns rättigheter 

består av 54 artiklar. I denna studien diskuteras artikel 3 (barnets bästa) och 5 

(föräldrarnas ledning). I artikel 3 fastslås följande: 

 

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller 

privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 

myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i 

främsta rummet. 

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd 

och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen 

till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, 

vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för 

barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- 

och administrativa åtgärder. 

3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och 

inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av 

behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, 

hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn. 

(UNICEF 2009) 

 

I artikel 5 står följande: 

 

Konventionsstaterna skall respektera det ansvar och de rättigheter och 

skyldigheter som tillkommer föräldrar eller där så är tillämpligt, 

medlemmar av den utvidgande familjen eller gemenskapen enligt lokal 

sedvänja, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar 

för barnet, att på ett sätt som står i överensstämmelse med den 

fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga ge lämplig ledning och 

råd då barnet utövar de rättigheter som erkänns i denna konvention. 

(UNICEF 2009) 
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BBIC: BBIC står för barns behov i centrum och är ett arbetssätt framtaget för att 

utredning, genomförande och uppföljning ska vara nationellt enhetligt samt 

evidensbaserat (Socialstyrelsen 2015a, s. 1). BBIC har sin utgångspunkt i FN:s 

barnkonvention samt Socialtjänstlagen (Socialstyrelsen 2015a, s. 8). BBIC är 

framtaget av och ägs av Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2015a, s. 9).  

FB: Föräldrabalk (SFS 1949:381). Lag med bestämmelser kring det rättsliga 

förhållandet mellan vårdnadshavare och barn.  

LVU: Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Den lag som 

reglerar tvångsvård av barn och unga under 18 respektive 20 år (SFS 1990:52). 

Missbruk: Med missbruk avses ett missbruk av narkotika eller alkohol.  

SoL: Socialtjänstlag (2001:453). Den ramlag som reglerar hur socialtjänsten i 

Sverige ska arbeta (SFS 2001:453). 

 

 

2. Metod  

2.1 Urval och genomförande 

Vår studie utgår från en kvalitativ metod och har genomförts med hjälp av semi-

strukturerade intervjuer av sex socialsekreterare verksamma i tre olika kommuner 

i Skåne. För att rekrytera intervjupersoner har vi använt oss av ett målstyrt urval, 

då det målstyrda urvalet gör det möjligt att välja ut de enheter på socialtjänsten 

som har kopplingar till forskningsfrågan (jfr Bryman 2011, s. 350). För att komma 

i kontakt med intervjupersoner har vi kontaktat enhetschefer för den enhet på 

socialtjänsterna där barn till missbrukare kan vara aktuella, ofta benämnd som 

barnenheten. Enhetscheferna har vidarebefordrat förfrågan om att delta i studien 

till sina medarbetare, och socialsekreterarna har sedan själva eller genom 

enhetscheferna kontaktat oss via mail. Vi har även frågat socialsekreterarna var de 

känner sig bekväma att ha intervjuerna och själva föreslagit Socialhögskolans 

lokaler. Detta för att socialsekreterarna ska känna sig så bekväma och trygga som 

möjligt under intervjun. Samtliga respondenter har velat genomföra intervjuerna 

på sina arbetsplatser, antingen på sina egna kontor eller i ett samtalsrum. 

Intervjuerna har varit mellan 30 och 60 min långa och samtliga har spelats in och 

transkriberats ordagrant. Transkriptionerna utgör det enda empiriska material som 

vi har analyserat. I analysen av vårt material har vi valt att identifiera teman som 
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vi ansett relaterar till vår forskningsfråga. Dessa teman fungerade som 

utgångspunkt för analysen. För att identifiera teman har vi läst igenom 

transkriptionerna och hittat de teman som återkommit i flera intervjuer. Vi har 

sedan färgkodat transkriptionerna efter respektive tema, och därefter använt dessa 

i analysen nedan. 

 

För att ytterligare avgränsa urvalet efterfrågades respondenter som varit 

verksamma inom socialt arbete med barn och unga i minst tre år. Detta 

säkerställer att respondenterna har en längre erfarenhet av verksamheter där 

barnets bästa är en del av arbetet och troligen även kommit i kontakt med barn till 

missbrukande föräldrar, och kan därmed bidra med fördjupande kunskap till 

studien. Att respondenterna behöver ha haft kontakt med barn och unga gör att 

även brukarperspektivet inbegrips, trots att denna studie skrivs ur ett 

professionellt perspektiv. För att få in tillräckligt mycket empiri var vi dock 

tvungna att ändra kraven på respondenterna. Vi har således fem respondenter med 

över 3 års erfarenhet av arbete med barn och unga, och en respondent med under 3 

års erfarenhet av arbete med barn och unga. 

 

Det bör påpekas att det varit problematiskt att få tag i respondenter. 

Socialförvaltningarna i de större kommunerna genomgår för närvarande både 

omorganisation och flytt till nya lokaler. Som svar från enhetscheferna inom de 

större kommunerna fick vi veta att ingen av socialsekreterarna med längre 

erfarenhet hade tid över för att delta i studien. Det är enbart en av respondenterna i 

studien som är verksam inom en stor kommun, och hon har erfarenhet av att ha 

arbetat med barn och unga i 10 månader. I de mindre kommunerna påträffades 

nästan inga socialsekreterare som arbetat minst tre år med barn inom 

socialtjänstens verksamhet, det var även svårt att komma i kontakt med 

enhetscheferna i en del av de mindre kommunerna då det inte fanns någon 

kontaktinformation tillgänglig på kommunernas hemsidor. Vi blev till slut 

kontaktade av fem respondenter med visat intresse för att delta i studien. Dessa 

respondenter hade över tre års erfarenhet av arbete med barn och unga inom 

socialtjänsten. Dessa respondenter var mestadels verksamma i mellanstora 

kommuner och hade varierande erfarenhet av att arbeta med barn och unga. 

Respondenterna i studien benämns med fingerade namn: Pernilla, Maria, Theresa, 



7 

 

Tina, Ida och Ellen. Samtliga respondenter är kvinnor som varit yrkesverksamma 

inom socialtjänstens verksamhet med barn i minst sex månader. Samtliga 

respondenter har socionomutbildning och en del har vidareutbildningar via 

arbetet. Ingen av respondenterna har någon vidareutbildning via universitet eller 

högskola. 

 

2.2 Intervjuerna  

För att samla in material till studien har vi använt oss av en kvalitativ 

intervjumetod. Anledningen till att vi valde att använda oss av en kvalitativ 

intervjumetod är bland annat att vi var intresserade av att ge utrymme till 

respondenternas svar och ståndpunkter, snarare än att låta våra egna intressen stå i 

fokus (jfr Bryman 2011, s. 413). Vår intervjuguide utformades så att intervjuerna 

skulle bli semistrukturerade. Detta för att vi ville ha en möjlighet att samtala med 

respondenterna, men ändå med en möjlighet att ta upp de teman som vi var 

intresserade av att ta upp. Då syftet med denna uppsats är att analysera material 

kring främst barnets bästa i missbruksärenden har vi valt bort den ostrukturerade 

intervjun för att få in ett så relevant material som möjligt. Semistrukturerade 

intervjuer möjliggjorde även en nära kontakt med respondenterna, där vi fick 

tillfälle att ställa följdfrågor och låta respondenterna utveckla sina svar (jfr Jönson 

2010, s. 18). En ytterligare anledning till att vi valde att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer är uppsatsens storlek, då ostrukturerade intervjuer 

troligtvis hade gett ett material som varit för stort för att kunna bearbetas.  

 

2.3 Forskningsetik 

Etiskt motiveras studien av att en gynnsam kontakt med socialtjänsten är viktigt 

och på många sätt en förutsättning för att barns behov ska bli tillgodosedda enligt 

principen om barnets bästa. Det är därför viktigt att bedriva forskning som kan 

undersöka hur socialsekreterare arbetar med principen och vilka definitioner de 

har av vad som är barnets bästa, då det är en princip som ger ett så omfattande 

handlingsutrymme. För att respondenterna ska vara medvetna om att deltagandet i 

studien är frivilligt samt deras rätt att hoppa av vid vilken tidpunkt som helst, har 

respondenterna informerats om detta innan intervjun genomförts. Deltagarna har 

även delgivits information om vilka moment som ingår i studien samt hur 
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dispositionen ser ut. På detta sätt värnar vi om forskningsdeltagarnas 

självbestämmande och integritet (jfr Bryman 2011, s. 131). Bryman (2011, s. 132) 

framhåller 3 olika krav som forskaren har att värna om; samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Samtyckeskravet relaterar till det 

tidigare beskrivna informationskravet, och handlar om att forskningsdeltagarna 

själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet värnar 

om deltagarnas integritet. För att försäkra att deltagarnas personuppgifter förblir 

konfidentiella innehåller transkriptionerna inte deltagarnas riktiga namn, 

uppgifterna behålls inte heller lagrade på datorer som är tillgängliga för andra än 

oss själva. Deltagarnas personuppgifter används enbart i forskningssyfte och för 

den aktuella studien, vilket uppfyller nyttjandekravet (jfr ibid.). Samtliga 

respondenter har skrivit under en samtyckesblankett som försäkrar att de har 

delgivits information om studien, att de är medvetna om hur deras personuppgifter 

kommer hanteras samt att de ger sitt samtycke för deltagandet i studien. 

 

2.4 Arbetsfördelning 

Under uppsatsskrivandets gång har vi arbetat mycket via internet, främst via 

Google Docs. Vi har delat upp uppsatsens delar mellan oss, så att en författare 

haft huvudansvar för att skriva ett avsnitt, och den andra författaren har sedan haft 

korrekturläsning av det avsnittet som sitt ansvar. Detta är genomgående för hela 

uppsatsen. Gällande intervjuerna har samtliga intervjuer genomförts tillsammans. 

I samtliga intervjuer har båda författarna varit delaktiga, detta för att 

respondenterna inte skulle känna sig observerade. Det var också viktigt för oss att 

båda var med vid alla intervjutillfällen för att inga intressanta eller viktiga 

aspekter skulle missas. Efter intervjuerna har vi sedan transkriberat hälften av 

intervjuerna var.  

 

 

3. Tidigare forskning  

I kommande text kommer tidigare forskning att presenteras i tre avsnitt: Principen 

om barnets bästa, barn till föräldrar med missbruk samt svensk lagstiftning - 

frivillig och tvång. I det första avsnittet presenteras tidigare studier kring barnets 

bästa och socialtjänstens verksamhet med barn. Forskningen tar även upp bland 
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annat hur utformningen av barnets bästa ser ut i svensk lagstiftning. I det andra 

avsnittet, barn till föräldrar med missbruk, presenteras bland annat vilka följder 

missbruk i familjen kan ha för barnet både på lång och kort sikt. I det tredje och 

sista avsnittet presenteras en grund till hur svensk lagstiftning ser ut med 

utgångspunkt i Socialtjänstlagen och Lag med särskilda bestämmelser om vård av 

unga samt tidigare forskning inom det området. Vi vill här betona att vi haft svårt 

för att hitta forskning som analyserar barnets bästa ur ett professionellt perspektiv 

och som relaterar till vår forskningsfråga. Det vi kunnat se är att forskningen 

fokuserar på att undersöka konsekvenserna av att växa upp i familjer där det 

förekommer missbruk. När det gäller principen om barnets bästa har forskningen 

främst analyserat detta ur ett rättsligt perspektiv, varför vi valt att inbegripa en 

redogörelse för svensk lagstiftning som relaterar till vår forskningsfråga. 

 

3.1 Principen om barnets bästa 

I Sverige har principen om barnets bästa och socialtjänstens verksamhet med barn 

tidigare studerats på flera olika sätt (Andersson et al. 2001; Eklund 2004; 

Mattsson 2006; Mattsson 2007; Lundberg 2009; Zermatten 2010; Leviner 2011; 

Alexanderson & Näsman 2015; Dane 2015; Ekelaar 2015). Studierna har bland 

annat belyst hur föräldrars rätt som vårdnadshavare förhåller sig till barns 

rättigheter och principen om barnets bästa (Leviner 2011), barnets roll vid beslut 

om insatser för barnet (Mattsson 2006), barns egna utsagor om kontakten med 

socialtjänsten (Alexanderson & Näsman 2015), vad barnets bästa betyder och hur 

det tillämpas inom olika rättsområden (Dane 2015) samt gett exempel på hur det 

kan se ut när barnets bästa inte uppfylls i barnavårdsutredningar (Andersson et al. 

2001). Tidigare studier har exempelvis beskrivit barnets bästa som en 

kunskapsteoretiskt öppen princip och vidare menat att kulturella och moraliska 

värderingar kan påverka uppfattningen av vad som är barnets bästa (Dane 2015, s. 

197). Flexibiliteten i principen om barnets bästa anses generera både för- och 

nackdelar, där den främsta nackdelen beskrivs vara bedömningar som inte 

stämmer överens med grundläggande rättssäkerhetsgarantier. Exempel är hämtade 

från fall som tagits upp i Europadomstolen, då domstolen vägt andra rättsliga 

intressen tyngre än barnets bästa (Dane 2015, s 219). Europadomstolens 

bedömningar av barnets bästa, översatt till engelska som The Best Interests of the 
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Child Principle, har även studerats internationellt, och har exempelvis 

uppmärksammat hur domstolen väger föräldrars intressen som vårdnadshavare 

tyngre än principen om barnets bästa (Ekelaar 2015). Detta har vidare analyserats 

utifrån barnkonventionens artikel 5 – i förhållande till artikel 3 – där Zermatten 

(2010, s. 489) redogör för att barnet inte är en person som är individuellt till det 

yttersta, utan fortfarande tillhör hans eller hennes familj, och är en integrerad 

medlem av samhället. 

 

I svensk lagstiftning har Leviner (2011, s. 103) analyserat utformningen och 

tolkningen av principen om barnets bästa och ger vidare exempel på vilka 

skillnader som finns i SoL respektive LVU. Det visade sig att principen om 

barnets bästa har en starkare position i LVU än i SoL, skälet som angavs i SOU 

2000:77 var att myndigheter och domstolar inte skulle tolka lagen ur ett 

föräldraperspektiv (ibid.). Detta innebär att beroende på om ärendet kategoriseras 

som SoL- eller LVU-ärende får bedömningen av barnets bästa olika tyngd. En 

annan aspekt tas upp av Mattsson (2007, s. 103) som menar att eftersom ingen av 

de inblandade i ärendet vill “barnets sämsta”, kan beslut legitimeras genom en 

hänvisning till barnets bästa. Begreppet “barnets bästa” används följaktligen i 

olika beslut rörande barn på myndighets- och domstolsnivå i syfte att legitimera 

besluten (jfr Mattsson 2007, s. 90). 

 

Leviner (2011, s. 132) redogör vidare för vårdnadshavarens makt över barnet, 

men även i kontakten med myndigheter. Leviner (2011, s. 113) menar att trots att 

lagstiftaren sökt stärka barnets rättigheter, har exempelvis barnskydd inte 

formulerats som en rätt för barn. Det är istället en skyldighet för i första hand 

vårdnadshavare och i andra hand för socialtjänsten, att se till att barn får det stöd 

och skydd som de har behov av. Detta innebär att barn har små möjligheter att 

motsätta sig såväl vårdnadshavares som socialtjänstens beslut. Huvudregeln är att 

utredning ska genomföras i samförstånd med vårdnadshavaren, även när det gäller 

äldre barn. När insatser sker mot vårdnadshavarens vilja är förutsättningen att det 

kan genomföras med stöd av LVU. I FB (Föräldrabalken) har vårdnadshavaren 

flera rättigheter, bland annat rätt till insyn och rätt att bestämma i alla frågor som 

rör barnet. Leviner (2011, s. 132) tolkar det som att regleringen i FB bygger på en 

presumtion om att föräldrar alltid har barnets intressen i åtanke. 
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3.2 Barn till föräldrar med missbruk 

Tidigare forskning av barn till föräldrar med missbruk visar framförallt hur 

missbruket påverkar barnet och vilka negativa konsekvenser det medför i barnets 

utveckling (Hjern, Arat & Vinnerljung 2014; Alexanderson & Näsman 2015; 

Brook et al. 2010; McKeganey, Barnard & McIntosh 2002). I en studie vid 

Stockholms universitet och Karolinska institutet har forskare följt utvecklingen av 

drygt en halv miljon barn upp till 30-årsåldern (Hjern, Arat & Vinnerljung 2014), 

och resultatet publicerades i en rapport för CHESS (Centre for Health Equity 

Studies). Studien visade att 7,8 procent av deltagarna, benämnd som 

“anhöriggruppen”, hade en förälder som vårdats på sjukhus på grund av sitt 

missbruk eller psykisk sjukdom, vidare hade barn till föräldrar med missbruk fyr-

sjufaldigt förhöjd risk att själva missbruka i vuxen ålder (Hjern, Arat & 

Vinnerljung 2014, s. 6). Uppföljning i anhöriggruppen från 18 år till 30–35 års 

ålder visade totalt 537 dödsfall. Barn till missbrukande föräldrar hade därutöver 

en ökad risk, än övrig population, för kriminalitet och beroende av 

försörjningsstöd som inkomst. Studiens resultat visade även att barn till föräldrar 

med missbruk som inte haft kontakt med socialtjänsten under barndomen, till 

skillnad från barn till psykiskt sjuka, har ökad risk för missbruk, kriminalitet och 

beroende av försörjningsstöd som inkomst. Följaktligen anses det vara särskilt 

angeläget för socialtjänsten att arbeta förebyggande med insatser för barn till 

föräldrar med missbruk (jfr ibid.). 

 

Sambandet mellan föräldrars missbruk av alkohol och psykologiska följder för 

barn har studerats longitudinellt av Brook et al. (2010, s. 538). Studiens resultat 

visade bland annat att föräldrarnas alkoholmissbruk under barns tidiga tonår var 

associerad med deltagarnas tidiga alkoholdebut. Vidare visade resultaten i studien 

att tidig alkoholdebut är förknippat med psykisk ohälsa i sen tonår (ibid.). 

Internationellt har McKeganey, Barnard & McIntosh (2002) studerat vilka behov 

barn till föräldrar med missbruk har, samt vad som krävs för att stödja och skydda 

barnen. I studien diskuteras risken för att barn till missbrukande föräldrar kan 

hamna i en till synes ändlös process av att flytta mellan sina egna föräldrar, 

släktingar, fosterföräldrar, institutionsvård och adoptivföräldrar. Stödet behöver 
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inbegripa hela familjen, och i synnerhet barnen (McKeganey, Barnard & 

McIntosh 2002, s. 243). Vidare beskriver McKeganey, Barnard & McIntosh 

(ibid.) förekomsten av myndigheter som inte känner till hur många barn som lever 

i missbrukande familjer inom deras område. I studien uppmärksammas även 

vikten av samverkan mellan den vuxna missbruksvården och barnavården samt en 

trygg plats - som inte innebär placering i ett familjehem - dit barn till föräldrar 

med missbruk frivilligt kan vända sig för att komma ifrån hemmet. 

 

Barns egna utsagor om livet med en missbrukande förälder har bland annat 

presenterats i ett forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförts i samverkan 

mellan Uppsala universitet och Regionförbundet Uppsala län (Alexanderson & 

Näsman 2015). Barnen och ungdomarna i forskningsprojektet framhåller bland 

annat att ett skydd från föräldrarna inte nödvändigtvis behöver innebära en flytt 

till familjehem. En av ungdomarna föreslår att det istället är den missbrukande 

föräldern som bör flyttas från hemmet (Alexanderson & Näsman 2015, s. 71). 

Samtidigt berättar flera ungdomar att socialtjänsten inte ställt frågor som relaterar 

till hur de känner eller vad de tycker, utan upplever att fokus riktas mot 

föräldrarna. Här tar ett av barnen upp en brist i samverkan mellan enheten där den 

missbrukande föräldern hade en kontakt och enheten för barnet. En annan 

återkommande kritik i barnens utsagor handlar om att socialtjänsten inte lyssnar 

tillräckligt på barnen och att de beskriver ett behov av fler återkommande samtal 

där de kan utveckla en tillit till socialsekreteraren (Alexanderson & Näsman 2015, 

s. 75). I projektet genomfördes även en forskningscirkel där yrkesverksamma 

inom socialtjänsten i Uppsala läns kommuner gavs uppgiften att ta fram förslag på 

hur kommunernas stöd till barn och föräldrar i missbruksmiljö kunde utvecklas. 

Det visade sig att deltagare från samtliga fem kommuner såg ett behov av 

ytterligare familjeperspektiv samt ett behov av att kommunerna upptäcker barn 

och unga till föräldrar med missbruk tidigare (Alexanderson & Näsman 2015, s. 

7). Det som deltagarna beskrev som försvårande i arbetet var bland annat 

omorganisation samt chefsbyte.  
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3.3 Svensk lagstiftning – frivillighet och tvång 

I Sverige är socialtjänstens arbete med barn och unga reglerat enligt en rad olika 

lagar och förordningar, bland annat Socialtjänstlagen (SoL) och Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). År 2014 fick över 28.000 barn 

och unga vård enligt Socialtjänstlagen eller en insats via LVU (Socialstyrelsen 

2015b, s. 1). Denna statistik exkluderar dock de som inte har ett svenskt 

personnummer (ibid). LVU reglerar den tvångsvård som omfattar barn (Busch 

2014, s. 3). Ansökan om tvångsvård enligt LVU görs från socialnämnden till 

förvaltningsrätten, som sedan fattar ett beslut i ärendet (Svensson 2014, s. 7). 

Enligt Svensson (2014, s. 7) bifaller förvaltningsrätten oftast ansökningarna. År 

2014 var det knappt 7000 barn och unga som var omhändertagna enligt LVU, 

jämfört med över 22.000 som hade en placering enligt Socialtjänstlagen 

(Socialstyrelsen 2015b, s. 2). Utöver detta hade cirka 31.000 barn och unga 

öppenvårdsinsatser enligt SoL (Socialstyrelsen 2015b, s. 3). 

 

På 1980-talet skedde en förnyelse av den sociala vårdlagstiftningen i Sverige, 

vilket innebar att bland annat Socialtjänstlagen och LVU blev till (Svensson 2014, 

s. 9). I samband med detta kom det också direktiv om att myndigheterna skulle 

arbeta utifrån en strävan om samtycke betydligt mer än vad de gjort tidigare 

(ibid). Detta märks bland annat då ett av kriterierna för tvångsvård enligt LVU är 

att det inte finns någon möjlighet till insats via samtycke (SFS 1990:52). Ponnert 

(2007, s. 228) menar att socialsekreterare uttryckt att de tycker att ett användande 

av LVU är ett misslyckande då lagen endast ska användas i undantagsfall. Vidare 

är LVU uppdelad i miljö- och beteendefall (SFS 1990:52). I denna studie kommer 

främst miljöfallen att tas upp. Ett miljöfall beskrivs som följande i LVU: 

 

2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk 

misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något 

annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges 

hälsa eller utveckling skadas. (SFS 1990:52) 

 

Svensson (2014, s. 13) menar att det dock inte är säkert att den unge kommer att 

tvångsomhändertas endast för att något eller några av rekvisiten är uppfyllda. Det 
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är istället den eller de konsekvenser som omständigheterna kan ha för den unges 

utveckling eller hälsa som avgör huruvida det föreligger grund för 

tvångsomhändertagande (Svensson 2014, s. 14). Vidare bedöms den påtagliga 

risken i förhållande till föräldrarnas omsorgsförmåga i miljöfallen, inte till 

förälderns eventuella sociala problematik (Friis 2005, s. 66). Friis (2005, s. 70) 

menar att socialtjänstens verksamhet kan beskrivas som välfärdspaternalistisk. 

Med stöd av Blennberger (2000) beskriver Friis att med välfärdspaternalism 

menas att välfärden, alltså livskvalitet och välbefinnande, ska ökas för barnet 

såväl som för föräldern. Förälderns välfärd ökar i samband med att denna själv 

klarar av att ta hand om sitt barn, då förälderns livskvalitet ökar i samband med att 

denne klarar av de skyldigheter som finns i förhållande till barnet (ibid). Samtidigt 

ökar barnets välfärd när föräldern klarar av dessa åligganden då ett aktivt 

föräldraskap tycks ha positiv inverkan på barnets bästa (ibid). 

 

Till skillnad från LVU, som är ganska strikt, är Socialtjänstlagen en ramlag där 

det framkommer att barnets bästa ska beaktas i alla ärenden som rör barn (jfr. SFS 

2001:453). Med ramlag menas att lagen anger övergripande mål och riktlinjer 

som ska följas, men att det är upp till varje kommun att närmare bestämma hur 

verksamheten ska vara utformad (Friis 2005, s. 63). Syftet med att 

Socialtjänstlagen är en ramlag är att den ska kunna tolkas och att lagtillämpningen 

anpassas efter ärendet och inte tvärtom. Det finns en rad olika kapitel i lagen där 

barn och unga tas upp som styr socialnämndens arbete med målgruppen (Lag 

2001:453). Bland de olika grupper som socialtjänstens uppdrag omfattar utgör 

barn- och unga den högst prioriterade kategorin (Friis 2005, s. 60). I 

Socialtjänstlagen framkommer det även att barns vilja, så väl som barnets bästa, 

ska tas tillvara på (Petersson 2003, s. 140). Petersson (2003, s. 141) menar att det 

finns en svårighet i att vad som är både barnets vilja och vad som är barnets bästa 

och att detta avgörs med utgångspunkt i barnperspektivet. Barnperspektivet i 

denna kontext beskrivs som en fråga om hur mycket barnet ses som ett 

individuellt subjekt med egna intressen överordnade familjens intressen. Detta 

framkommer även av Proposition 1996/97:124 angående till ändring av 

Socialtjänstlagen, där man skriver att ”Vid en intressekonflikt mellan barnet och 

de vuxna måste dock barnets intresse ha företräde.” (Prop. 1996/97:124, s. 100). I 

denna proposition skriver man även att barnperspektiv inom socialtjänsten måste 
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betyda att de vuxna ser barnet, lyssnar till dess synpunkter och bildar sig en 

personlig uppfattning av barnet (Prop. 1996/97:124, s. 99).  

 

 

4. Teoretiska ansatser och perspektiv 

Nedan kommer de teoretiska ansatser som används i analysen att presenteras. Vi 

har valt att använda oss av olika teorier kring makt, vilka presenterar makt ur 

olika perspektiv. Detta då vi i analysen haft ett behov av att kunna analysera makt 

ur flera olika aspekter, då det som respondenterna lyfter fram inte alltid kan 

analyseras utifrån en och samma teori. Detta beror bland annat på om de väljer att 

lyfta fram sitt eget, barnets eller förälderns perspektiv.  

 

Först kommer Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkraten att tas upp, vilken 

presenteras ur två olika perspektiv. Lipskys resonemang om gräsrotsbyråkraten 

har valts då vi har utgått ifrån de professionella socialarbetarnas perspektiv när vi 

utfört studien. Vi nämner även Johansson (2007), som inspirerats av och vidare 

utvecklat Lipskys teori. Efter detta kommer maktaspekten mellan barn och vuxna 

att tas upp med utgångspunkt i bland annat Skau (2007). Denna aspekt har vi valt 

att belysa då studien undersöker vuxnas definition av barnets bästa. Makten är en 

naturlig del i det faktum att det är en vuxen som tolkar barnets behov. Slutligen 

kommer Danermarks (2004) relationella maktbegrepp att presenteras, vilken har 

fokus på makten mellan professionella i samverkande sammanhang. Detta då vi 

undersöker hur andra enheter använder sig av barnets bästa, och hur relationen 

mellan de olika enheterna kan se ut i arbetet med barnets bästa.  

 

4.1 Gräsrotsbyråkratens dubbla roll 

Socialsekreterare förväntas dels utgå från lagar och riktlinjer i de kommuner de är 

verksamma, men de behöver även förhålla sig till klienternas krav. Detta kan 

medföra motstridigheter i beslutsfattandet, vilket analyseras i Lipskys (2010) teori 

om “the street-level bureaucrats”, på svenska vanligen benämnda som 

gräsrotsbyråkrater. Det som kännetecknar gräsrotsbyråkrater enligt Lipsky (2010, 

s. 3) är att det är tjänstemän inom offentlig sektor med direktkontakt till 

samhällets medborgare, som arbetar med avsevärt handlingsutrymme i utförandet 
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av sina arbetsuppgifter. Lipsky (2010, s. 9) beskriver utmaningen det innebär att 

som gräsrotsbyråkrat tillämpa det avståndstagande förhållningssättet som ofta 

karakteriserar byråkrater. Individen som kommer i kontakt med 

gräsrotsbyråkraten och organisationen har sin synvinkel och sina egna krav på den 

service som förväntas av exempelvis socialarbetaren och socialtjänsten. 

 

Organisationen som socialarbetaren är verksam inom har emellertid ramar och 

krav på att klienterna inte ska behandlas som individer, utan att 

gräsrotsbyråkratens arbetsuppgift är att anpassa individen till organisationen 

(Johansson 2007, s. 43). Johansson (ibid.), som inspirerats av Lipskys teoretiska 

perspektiv, beskriver den här anpassningsprocessen som ett 

“förvandlingsnummer”. I socialarbetarens fall måste således individen 

“förvandlas” till klient för att den ska passa in i organisationen. Enligt Johansson 

(2007, s. 50) innebär detta att klienten är en organisatorisk konstruktion, då 

individen förenklas till ett för organisationen hanterligt format genom bland annat 

kategorisering. För socialarbetaren innebär detta att klienten exempelvis 

kategoriseras som “missbrukare”, “barn med normbrytande beteende” eller 

“psykiskt sjuk”, vilket är kategorier som i förväg är definierade av organisationen. 

 

4.2 Det dynamiska förhållandet mellan tillgång och efterfrågan 

Lipsky (2010, s. 33) beskriver problemet med kvaliteten samt fördelningen av 

resurser i sitt resonemang kring “the demand-supply dynamics of street-level 

bureaucracies”. Enligt Lipsky (2010, s. 39) grundar sig problemet i att 

gräsrotsbyråkrater arbetar i en verksamhet där deras teoretiska kunskaper om vad 

som är mest gynnsamt för klienten kräver en högre kvalitet i verksamhetens 

tjänster än vad som är möjligt att åstadkomma. Exempelvis kan ett 

behandlingsprogram för barn - som introduceras och testas - visa sig gagna 

klienterna i högre grad än de program som redan erbjuds, men eftersom 

behandlingsprogram inte är prioriterat inom kommunens eller organisationens 

budget kommer mer kostnadseffektiva program att ges företräde. Lipsky (2010, s. 

39) understryker slutligen i sitt resonemang om “the demand-supply dynamics” 

att myndigheter kan be gräsrotsbyråkrater “trim the fat”, det vill säga genomföra 
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mindre nedskärningar i tjänsterna som erbjuds, men aldrig försämra kvaliteten 

eller minska mängden viktiga tjänster. 

 

4.3 Maktperspektivet i relationen mellan vuxna och barn 

Gräsrotsbyråkraters arbete är svårkontrollerat, vilket medför svårigheter att i 

efterhand avgöra exempelvis socialsekreterares bedömning i termer av rätt eller 

fel, bra eller dåligt (Johansson 2007, s. 44). Detta kan även tolkas som en del av 

gräsrotsbyråkratens makt, som i sin individuella bedömning på olika sätt kan 

legitimera beslut som påverkar klientens livssituation. Vi har exempelvis tidigare 

redogjort för begreppet “barnets bästa” och hur myndighets- och domstolsbeslut 

rörande barn kan legitimeras genom en hänvisning till begreppet (Mattsson 2007, 

s. 103). På det här sättet kan socialsekreterare motivera sina handlingar som 

fackmässigt välgrundade och mena sig ha barnets bästa som intention, trots att 

barnet är av en annan uppfattning. Den främsta utmaningen i det sociala arbetet 

med barn är att bedöma var gränsen går mellan missbruk av makt och nödvändig 

maktutövning. Skau (2007, s. 95) beskriver barnets roll som en kombination av 

“barnets av naturen givna maktlöshet i förhållande till vuxna” samt “klientens 

strukturellt betingade maktlöshet i förhållande till hjälpapparaten”. 

 

Skau (2007, s. 98) menar vidare att barn förs in i en “diagnostisk kultur” när de 

blir klienter, där de professionellas handlingar kan upplevas som kränkande av 

barnet. Enligt Skau (2007, s. 97) är förutsättningen för att skapa en tillitsfull 

relation till barnet att professionella betraktar barnet som en seriös samtalspartner, 

bemöter dem med respekt samt tar hänsyn till att de själva är experter på sin egen 

vardag. Samtidigt som makten anses vara en förutsättning för att barnet ska få den 

omvårdnad och det skydd de har behov av, kan den även missbrukas. Ett exempel 

på detta är barnaga som fram till 1979 var lagligt i Sverige (BRIS 2016), idag kan 

våld mot barn ligga till grund för ett beslut om omhändertagande av barnet. 

Maktmissbruk kan även kännetecknas av inskränkningar av barnets rättigheter 

med motiveringen att det är till barnets bästa (Mattsson 2007, s. 103). 
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4.4 Relationell makt mellan yrkesverksamma i samverkan 

I Sverige har myndigheter en allmän skyldighet att samverka. Det finns utöver 

detta en särskild skyldighet att samverka i frågor rörande barn som far illa eller 

riskerar att fara illa som omfattar polis, förskola och skola, hälso- och sjukvård 

samt socialtjänst (Josefsson 2007, s. 13). I kommande avsnitt kommer makt att 

presenteras utifrån ett relationellt perspektiv, vilket senare kommer att användas i 

analysen för att kunna förstå hur samverkan påverkar socialarbetarens arbete med 

barnets bästa.  

 

Danermark (2004, s. 9) menar att maktutövningen i samverkan ofta är omedveten, 

och att den både är subjektiv och objektiv. Med detta menas att den som utsätts 

för maktutövning kanske inte lägger märke till detta om det inte ligger i den 

personens intresse (ibid). Danermark (2004, s. 14) beskriver makt bland annat ur 

ett relationellt perspektiv. Med detta menar han att makt inte är en egenskap hos 

en individen, utan att makt ska ses som en egenskap i en mellanmänsklig relation 

(ibid). Utifrån denna teori beskrivs makt som en hierarki där en rad olika faktorer 

spelar in. Den som har huvudansvaret, och därmed juridiskt ansvar, för 

exempelvis en klients behandling har mer makt jämfört med samverkanskollegor 

från andra yrkesfält (ibid). Utöver detta spelar även andra faktorer in, så som 

individens utbildning, professionens status, personens erfarenhet samt kön (ibid). 

Exempelvis kan en person vara överordnad andra i samverkanssammanhang 

beroende på yrke, men underordnad kollegor med samma yrke om hen har en 

kortare erfarenhet (ibid). Med det relationella synsättet menar man att makten inte 

skiftar när personer i samverkanssammanhang byts ut – det juridiska ansvaret gör 

ingen skillnad på en persons kön eller erfarenhet (Danermark 2004, s. 15). Därför 

kan maktfrågan inom samverkan inte lösas genom att byta ut enskilda individer 

(Danermark 2004, s. 16). Vidare menar Danermark att makten alltid finns 

närvarande i relationerna med ett relationellt perspektiv (ibid).  Maktaspekten är 

given av sammanhanget och finns alltid där, även om den inte alltid syns i alla 

sammanhang (ibid).  

 

 



19 

 

5. Analys 

I analysen av vårt empiriska material har vi identifierat fem teman. I det första 

temat analyseras respondenternas olika definitioner av barnets bästa. Det andra 

temat handlar om barnets medverkan och möjlighet att komma till tals. Efter detta 

kommer vi analysera socialtjänstens insatser i kommunen där fokus ligger på att 

barnet glöms bort, för att sedan gå vidare till avsnittet om BBIC som hinder och 

hjälpmedel. I det sista avsnittet tar vi upp samverkan mellan socialtjänstens olika 

enheter. 

 

5.1 Olika uppfattningar om barnets bästa  

Kommande avsnitt kommer att handla om barnets bästa och hur det bland annat 

definieras och används av respondenterna. Under intervjuerna fick de bland annat 

frågan om hur de definierar begreppet barnets bästa. Det framkommer bland annat 

att det finns en del oklarheter kring definitioner av begreppet och hur det används 

i arbetet. Vidare kommer vi även diskutera hur de har förvärvat sin kunskap om 

barnets bästa, då det skiftade en del beroende på bland annat yrkeserfarenhet. 

Syftet med att ställa frågor om detta var att belysa socialsekreterarnas 

uppfattningar av begreppen, men också att få reda på hur barnets bästa som 

begrepp används inom socialtjänsten. 

 

Det blir tydligt i intervjuerna att det inte finns en entydig bild av vad barnets bästa 

är, även om det finns många likheter i texterna. Intervjupersonerna lägger fokus 

vid olika delar av barnets bästa. Pernilla beskriver exempelvis barnets bästa som 

följande: 

 

Utifrån min yrkesroll så är barnets bästa det barnet själv 

uppfattar av sin situation kopplat med det vi ser och det vi har 

utrett och det vi kommer fram till. Och såklart med föräldern 

också, någonstans blir det någon slags konsensus av vad man 

ser […] eller vad man kommer fram till. För ibland så... Alltså, 

för att barn är barn. Barn kan ju uppfatta att det bästa, alltså 

för det finns en rädsla för att lämna mamma som missbrukar till 

exempel, det finns en rädsla för att gå till skolan till exempel. 
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[…] Så barns bästa skiftar ju och det är vårt jobb att försöka 

göra individuella bedömningar om vad just det barnets bästa är 

och det handlar ju dels om vad barnet säger såklart och sen vad 

utredningen visar. (Pernilla) 

 

Respondentens svar på vad barnets bästa är, är delvis en beskrivning av hur 

barnets bästa arbetas fram i ett ärende och vad barnets bästa inte är. I Pernillas 

resonemang kring barnets bästa framkommer det att begreppet utgörs av olika 

komponenter, varav resultatet av socialsekreterarens utredning är en av dem. Tina 

lägger tyngd vid att barnets bästa handlar om att barnet ska ha rätt till information. 

Det de båda har gemensamt är att barnets åsikt är en del av hur de konstruerar 

barnets bästa. Dock framhåller båda att barnet inte alltid vet vad som är bäst för 

sig själv. 

 

Alltså, jag tänker att barnets bästa, det handlar ju dels om 

tycker jag att… Dels så handlar det om att barnet har rätt till 

information. Det tycker jag är jätteviktigt. Föräldrar är väldigt 

dåliga på att berätta för barn om varför de träffar 

socialtjänsten. Även fast vi har bett dem beskriva det. ”Berätta 

lite innan vi kommer på hembesök”, så har de ändå inte gjort 

det. Så att barn har rätt till information tycker jag. Barn har rätt 

liksom att vara delaktiga i sin egen utredning på det sättet som 

är möjligt utifrån deras egen ålder och mognad. Att de också 

liksom har rätt att lämna information… Men sen är det ju inte 

alltid att barnet liksom… Att det barnet säger att man vill är det 

som är det bästa för barnet. […] Och sen får man göra en 

sammantagen bedömning kring vad det är som man bedömer är 

barnets bästa. Men just det med barns delaktighet tycker jag är 

jätteviktigt. Det har man inte gjort så mycket inom 

socialtjänsten förut, utan då har man tänkt att det räcker med 

att prata med föräldrarna. Alltså, barns delaktighet har varit för 

låg. (Tina) 
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Utöver barnets rätt till information pekar Tina på att föräldrarna ofta brister i 

ansvaret att informera barnen om varför de träffar socialtjänsten, vilket ingen 

annan respondent har uppmärksammat. Till skillnad från föräldrafokus som en del 

av barnets bästa har Ellen valt att belysa att barnets trygghet tycks vara i centrum i 

begreppsdefinitionen: 

 

[...]Man tänker ju att den kan vara lite olika i olika lägen. Men 

jag tänker ju barnets bästa när den framförallt känner sig trygg, 

när är ett barn trygg och inte känner sig bortglömd på något 

sätt, utan att man... Ja, det skulle jag vilja säga. Barnets bästa 

när ett barn är tryggt. (Ellen) 

 

I resonemanget om trygghet är det dock oklart om det är en trygghet som 

socialtjänsten eller vårdnadshavaren ska tillgodose barnen med. Den samlade 

uppfattning som vi får av respondenternas svar är att det är viktigt att barnen har 

det bra, men att det är svårt för respondenterna att formulera vad det innebär. 

Även att fokus ska vara på barnet tycks vara centralt i begreppsdefinitionerna. Att 

företräda klienterna, i detta fallet barnen, är också förväntat av gräsrotsbyråkraten 

(Lipsky 2010, s. 60). Lipsky (ibid) menar att företrädarskapet utgörs av att (i detta 

fall) socialsekreteraren använder sin kunskap och maktposition för att se till att 

klienten får bästa möjliga åtgärd. Detta kan också förklara varför just barnet och 

barnets behov sätts i fokus i definitionen av barnets bästa, då det främst är barnet 

som är klient i ett ärende som är aktuellt hos någon av de socialsekreterare som 

intervjuats. Värt att notera är att detta inte överensstämmer med den bild som 

tidigare målats upp av att det är mycket föräldrafokus i insatserna.  

 

I citaten av Pernilla och Tina framkommer det även att det som barnet vill inte 

alltid är det som är bäst för barnet. Istället är det socialsekreterarnas sammantagna 

bedömningar som avgör vad det bästa för barnet. Även i Lundberg (2009, s. 37) 

kan vi utifrån Nigel & Claire (1998) läsa att barns vilja kraftigt begränsas just på 

grund av att de är barn. I en del fall kan barnets åsikter om vad som är bäst för hen 

vara annorlunda jämfört med den socialsekreterare som har makt att fatta beslutet 

om vad som är barnets bästa (ibid). Samtidigt belyser Lundberg (ibid) med stöd 

av Andersson & Hollander (2004) att det är en grundläggande rättighet för barnet 
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att bli lyssnat på och att få sin åsikt respekterad. Detta är också något som 

respondenterna tar upp och vi uppfattar att det är något som de tycker är viktigt. I 

tidigare forskning belyses det att det flera gånger framkommit kritik från barn och 

unga om att de inte känner sig lyssnade på (Alexanderson & Näsman 2015, s. 75), 

vilket tyder på att socialsekreterarnas uppfattning inte överensstämmer med 

barnens. Ett entydigt svar om varför det ser ut så finns inte, men en möjlig 

förklaring är att de upplever situationerna på olika sätt.  

 

Lipsky (2010, s. 60) menar att det som gräsrotsbyråkraten tror att hen gör inte 

alltid är samma som vad klienten tror att gräsrotsbyråkraten gör. 

Socialsekreteraren har inte bara klienten att ta hänsyn till, utan även exempelvis 

riktlinjer och vilka resurser som finns att tillgå i kommunen vilka ibland kan 

komma att krocka med vad klienten vill. Det framkommer också att 

gräsrotsbyråkraterna ofta befinner sig under hård arbetsbelastning och med en 

press om snabba beslut (ibid). Utifrån denna aspekt kan det bli något lättare att 

förstå skillnaden mellan socialsekreterarnas bild och de svar som barn och unga i 

tidigare forskning gett. Lipsky (2010, s. 72) tar även upp att det finns en förväntan 

på gräsrotsbyråkraterna att de ska använda sin kunskap och maktposition för att 

företräda klienterna, i detta fall främst barnen, och se till så att de får en så bra 

insats som möjligt. Att denna förväntan återspeglas i respondenternas svar, och 

således är en del av hur de ser på sig själva, kan vara en möjlig orsak till varför 

det skiljer sig åt.  

 

Vidare är det inte bara själva begreppet barnets bästa som skiljer sig åt hos de 

olika socialsekreterarna, utan även vad deras definition grundar sig i. 

 

[...] Vi är ju personer allihopa som har våra ryggsäckar, våra 

erfarenheter och referensramar som gör att vi tänker och 

bedömer som vi gör. Det påverkar vad jag tycker är bra. [...] så 

kan det ju vara alltså det har ju med min uppväxt och mina 

positiva och negativa erfarenheter att göra.  (Theresa) 
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Theresa nämner att hennes definition är grundad i erfarenheter, och nämner sin 

egen uppväxt som exempel. Detta skiljer sig ganska mycket från exempelvis Tina, 

trots att de båda jobbar i samma kommun.  

 

Jag tänker att det grundar sig mycket på, liksom… Alltså, dels 

har man gått utbildning men det är ju… Jag tänker inte främst 

att det är därifrån, utan det är ju liksom utifrån att man har 

jobbat. När man jobbar… Att man liksom får gå liksom olika 

vidareutbildningar. Det är liksom forskning men det är också 

beprövad erfarenhet, vad man ser liksom är... Som jag tänker då 

vad som blir bäst för barnet. Jag tänker att det handlar mycket 

om det, erfarenhet också. (Tina) 

 

Tinas definition av barnets bästa grundar sig även den på erfarenhet, men hon 

lägger snarare fokus på arbetslivets erfarenheter än på de privata erfarenheterna. 

Även forskning och vidareutbildningar tas upp som en del av hennes definition. 

Väl värt att notera är att ingen av respondenterna har tagit upp varken 

Socialstyrelsens dokument kring barnets bästa, lagen eller barnkonventionen som 

en kunskapskälla till begreppet barnets bästa. 

 

5.2 Barnet får inte komma till tals 

I det här avsnittet kommer vi fördjupa oss vidare i betydelsen av barnets 

medverkan, röst och vilja i kontakten med socialtjänsten. Vi ville framförallt 

undersöka i vilka sammanhang som respondenterna nämnde barnets medverkan 

samt få en uppfattning om vilken tyngd de la i barnets röst och vilja. Det vi kunnat 

se är att respondenterna genomgående under intervjuerna understryker vikten av 

att som professionell göra en bedömning som alltid utgår från barnet, de nämner 

då ofta begreppet “barnperspektivet”. Samtidigt har de ett stort fokus på 

föräldrarnas behov av stöd samt betydelsen av att arbeta motiverande med 

föräldrarna. En del respondenter beskriver konflikter mellan sig själva och 

vårdnadshavarna, och nämner inte hur barnet i fråga har hanterat situationen. Det 

råder även skillnader i hur respondenterna beskriver sig arbeta med barn. En av 

respondenterna uppger att hon inte anser att man ska “förhöra” barnen, utan 
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istället använda föräldern och “triangulera”. Andra respondenter menar att de talar 

direkt med barnet. I följande exempel beskriver Tina hur hon använder föräldern 

för att “triangulera” i samtalen med barnen. 

 

[...]Och då ska man inte sitta, tycker jag, och förhöra. Utan man 

ska använda föräldern och triangulera. Och liksom, föräldern 

hjälper till. För när de går från mötet sen så har de föräldern 

som de kan prata med om vad som hände. Än att de sitter enskilt 

med oss och det kanske blir massa fantasier hos föräldrarna och 

barnen blir förhörda när de kommer ut därifrån sen. (Tina) 

 

Tina menar här att enskilda barnsamtal kan skapa “massa fantasier” hos 

föräldrarna och att barnen i efterhand kan bli “förhörda” av föräldrarna. På frågan 

om Tina jobbar mer eller mindre med föräldrarna beroende på barnets ålder svarar 

hon följande. 

 

[...]Jag involverar alltid föräldrarna. Jag tycker det är 

jätteviktigt. Och jag har alltid föräldrar också... oftast inte 

alltid, beroende på vad det är för typ av problematik... Men jag 

har aldrig barnsamtal när det är små. (Tina) 

 

Det kan tolkas som att enskilda barnsamtal, i Tinas ögon, inte gynnar barnet utan 

snarare kan vara till barnets nackdel. Detta kan även vara anledningen till att Tina 

aldrig har barnsamtal med små barn. Samtidigt diskuterar och nämner Tina 

“barnperspektivet” och menar att kollegor emellan bör läsa varandras utredningar 

för att se till så att barnet är i fokus: 

 

[...]När man läser dem [kollegornas utredningar] har man 

barnperspektivet i fokus och barnets bästa, och ser om det 

liksom finns en röd tråd i utredningarna. Det är viktigt liksom 

att det här med... Med föräldrarna... Det har en tendens att 

deras egna behov och tankar och känslor och sånt tar över. Så 

att det blir väldigt väldigt viktigt att hålla... Försöka hålla fokus 
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på barnet och barnets bästa. Ha liksom ett barnperspektiv. 

(Tina) 

 

Tina betonar i ovanstående citat att det är väldigt viktigt att försöka hålla fokus på 

barnet och barnets bästa, och nämner i det sammanhanget “barnperspektivet”. 

Tina menar även att föräldrarnas egna behov, tankar och känslor tenderar att ta 

över i utredningen. Detta återspeglas i Idas beskrivning av barnet som en “köttbit” 

under socialtjänstens samarbetssamtal som, enligt Ida, mer fungerar som en 

“förhandling” med vårdnadshavarna: 

 

Ja, det är lite svårt därför att det är väldigt mycket mer 

förhandling i samarbetssamtal, barnet är som en köttbit. ”Om 

du får torsdagen då tycker jag faktiskt att det är rimligt att han 

får fredagen”, det är på den nivån ibland bara för att de ska 

komma överens och då vet man att det blir bra för barnet om de 

kan komma överens. Men vägen dit kan kännas lite brutal 

ibland. (Ida) 

 

Ida beskriver även, till skillnad från Tina, att barnet behöver kunna vara med och 

välja mer eller mindre saker i utredningsprocessen: 

 

[...]att barnet känner sig lyssnat på och har blivit bekräftad i sin 

verklighet. Och kanske har fått vara med och välja något som är 

möjligt att välja om. Något som är rimligt att barnet är med och 

väljer. Överhuvudtaget att det får känslan av lite makt och inte 

bara vanmakt. Alltså att bryta vanmakt. [...]Det kan vara utifrån 

ålder. Ett litet barn kan ju få välja vad det ska vara för färg på 

en pärm om mitt liv, eller vilket rum det ska ha i ett familjehem, 

eller vem som ska få prata först på ett möte eller... Där får man 

ju vara kreativ liksom. Man får tänka ut vad det är rimligt att 

barnet kan få vara med och välja. (Ida) 

 

Ovanstående citat visar på att respondenterna har olika åsikter när det gäller 

vilken tyngd som barnets röst har i beslutsprocessen. Tina menar att hon aldrig 
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har barnsamtal när barnen är små, samtidigt som hon är av uppfattningen att 

föräldrarnas behov tenderar att ta över i utredningen, medan Ida understryker 

vikten av att barnet får “känslan av lite makt” genom att få vara med och välja 

något som är möjligt utifrån barnets ålder. I det tredje citatet som följer ger 

Theresa ett exempel på hur det sett ut när hon haft samtal med vårdnadshavaren 

gällande umgänge med barnen: 

 

Nä ingen övernattning, 6 timmar under dagtid, så! Tycker vi. 

Det är inte han med på, och då måste det tas ett beslut, är inte vi 

överens, han och jag, då måste vi ha ett beslut ifrån politikerna, 

Individ- och familjeutskottet, på att det är det här som gäller. 

[...]Pappa vill det här, men jag bedömer det här. (Theresa) 

 

Här beskriver Theresa hur ett beslut om umgängesbegränsning för 

vårdnadshavaren och barnen tas om hon och vårdnadshavaren inte är överens. 

Theresa nämner emellertid inte barnen, och ger ingen närmare beskrivning av om, 

och i så fall hur, de får uttrycka sin åsikt i det här fallet. 

 

Sammantaget var respondenterna inte helt överens om vilket inflytande som 

barnet skulle ha samt i vilken utsträckning som barnet skulle vara delaktigt i 

utredningsprocessen. Trots att samtliga respondenter underströk betydelsen av att 

alltid ha “barnets bästa” i åtanke och att bibehålla “barnperspektivet” under 

utredningen, var det flera som inte nämnde barnets delaktighet och barnets vilja. 

En av respondenterna, som vi citerat ovan, menade att det rentav kan vara till 

barnets nackdel att ha barnsamtal. Detta har man också sett i tidigare forskning. 

Lundberg (2009, s. 90) har pekat på att handläggare på Migrationsverket tenderar 

att ha fokus på föräldrarna samt undvika barnsamtal med motiveringen att det kan 

vara skadligt för barnet. Lundberg (jfr ibid.) konstaterar vidare i sin studie att den 

lagstiftade rätten att komma till tals uppenbarligen inte har erkänts av 

tjänstemännen som har att genomföra den. Mattsson (2006, s. 176) påpekar att 

barnets vilja är en del av beslutsunderlaget för att bedöma barnets bästa, samt ett 

resultat av att barnet har fått komma till tals. Mattsson (ibid.) betonar även vikten 

av att inte utesluta andra uppgifter från barnet än sådana som är barnets vilja, då 

den informationen ofta är väsentlig för bedömningen av barnets bästa. Det här går 
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även i linje med Eklunds (2004, s. 35) förslag om att rättstillämparen tydligt bör 

beakta barnets vilja i sitt synsätt på barnets bästa, och att detta tydligt ska 

uppmärksammas i beslutet. 

 

Att barnets vilja bör synliggöras tydligare innebär emellertid inte att barnets vilja 

ska anses väga tyngre i bedömningen av barnets bästa, utan målet är istället att få 

en uppfattning om barnets hela personlighet (jfr Mattsson 2006, s. 88). En av 

respondenterna i vårt material hänvisar exempelvis till sin egen kunskap om 

barnets bästa på följande sätt: 

 

[...]Men man har ju ändå skapat någonting som känns att när 

har ett barn det bra? Att det framförallt kommer liksom att... 

Det här ”normala”. (Ellen) 

 

Detta kan tolkas som ett generellt antagande om barns behov som grund för 

bedömningen av barnets bästa (jfr Mattsson 2006, s. 88.). Mattsson (ibid.) 

refererar till Sandberg som istället föreslår en metod som tar sin utgångspunkt i 

barnets specifika och individuella behov, på detta sätt kan bedömningen av 

barnets bästa ta sin utgångspunkt i en helhetsbedömning av det enskilda barnet. 

Detta förutsätter emellertid att barnet får möjligheten att komma till tals (jfr ibid.). 

Exempelvis diskuterar Skau (2007, s. 98) förhållandet mellan barn och 

professionella hjälpare, och understryker vikten av att professionella kan förstå 

barnets upplevelse i sammanhanget. Med utgångspunkt i Poulssons resonemang 

menar Skau (2007, s. 97) att förutsättningen för att skapa en gynnsam kontakt 

med barn i utsatta hemmiljöer är att betrakta barnen som seriösa samtalspartner, 

samt bemöta dem med öppenhet och respekt (jfr ibid.). 

 

Sammanfattningsvis vill vi återigen belysa de ovanstående citat och exempel som 

illustrerar det återkommande fokuset på föräldrarna i socialtjänstens verksamhet. 

Samtliga respondenter har uppmärksammat vikten av att ha barnet i fokus under 

utredningsprocessen, men menar också att föräldrarnas behov av stöd ofta ges 

företräde framför barnet. Respondenterna beskriver även konflikter de kan ha med 

vårdnadshavaren/na, och uttrycker det då enbart utifrån socialsekreterarens 

perspektiv och vårdnadshavaren/nas perspektiv, snarare än att återge barnets 
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upplevelse i sammanhanget. Vi tolkar det som att socialsekreterarna i vårt 

material har en ambition att uppmärksamma barnet mer i utredningsprocessen, 

men att de samtidigt är medvetna om att de inte alltid lever upp till det som 

förväntas av dem. 

 

5.3 Barnet glöms bort - om brister i socialtjänstens insatser 

I det här avsnittet beskrivs respondenternas redogörelser för socialtjänstens 

insatser för barn till föräldrar med missbruk. Vidare analyseras respondenternas 

utsagor utifrån Lipskys (2010) teoretiska begrepp “gräsrotsbyråkraten”, samt 

Skaus (2007) resonemang om maktförhållandet mellan hjälpare och klient. Vi har 

bland annat frågat om vilka insatser som finns att tillgå i kommunen där 

respondenterna är verksamma, för att sedan försöka få svar på om de anser att 

insatserna är tillräckliga för att tillgodose barnens behov. Syftet var att få en 

uppfattning om vilka insatser som socialtjänsten kan erbjuda barn till föräldrar 

med missbruk, och om respondenterna själva ansåg att det fanns brister i utbudet 

av insatserna. Vi ville även undersöka hur respondenterna själva beskrev att de 

arbetade med barnen, för att få en uppfattning om de exempelvis arbetade enskilt 

med barnet eller valde att inbegripa hela familjen. För att tydliggöra belyser vi 

följande citat från tre av respondenterna som är verksamma inom samma 

kommun. Respondenterna fick svara på frågan om de anser att insatserna för barn 

till föräldrar med missbruk är tillräckliga för att tillgodose barnens behov. 

 

I kommunen... Jag vet inte riktigt, men jag kan tycka, liksom 

överhuvudtaget, så tycker jag att det finns... Att insatserna 

främst riktar sig till... Det finns väldigt få insatser ändå, till 

barn. Utan det är främst föräldrarna som insatserna riktar sig 

till. Sen finns det olika typer av barngrupper för olika typer av 

problematik... Ibland är det... Jag tycker att det brister i 

kommunerna. (Tina) 

 

Tina beskriver att det finns få insatser till barn och att det främst är föräldrarna 

som insatserna riktar sig till, men understryker att det gäller “överhuvudtaget” och 
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att den här bristen finns i fler kommuner. På frågan om varför det ser ut på det här 

sättet, och vad det kan bero på, svarar Tina följande: 

 

Jag tänker att det kanske är lättare också. Liksom att, ofta 

tänker man liksom att... Man tänker ju att det är föräldrarna och 

det är föräldrarnas problematik och det är föräldrarna som 

behöver... Men man kanske, ibland, glömmer bort att barnen 

också behöver stöd. [...] Och sen vet jag inte om det har med 

resurser att göra, ehm... Alltså, att det har funnits tidigare och 

helt plötsligt tar man bort det och då kanske det blir att man har 

svårt att samla grupper, man har svårt att få ihop ett fullt antal 

till en grupp, och då faller det. Och sen slutar det med att man 

kanske inte har de insatserna längre. (Tina) 

 

Detta går i linje med hur Maria beskriver att man främst arbetar motiverande med 

föräldrar för att få till stånd frivilliga insatser enligt SoL: 

 

Så det är en så liten del [insatser enligt LVU] utan man jobbar 

ju hela tiden egentligen motiverande med föräldrar främst. 

(Maria) 

 

Ida menar dock att det råder ett “stort glapp” mellan insatsen som innebär ett 

tvångsomhändertagande av barnet enligt LVU och frivilliga insatser enligt SoL. 

 

[...]Det är kanske inte kommunens fel, men det är 

Socialtjänstlagens fel, att det är ett stort glapp mellan att vi går 

in med tvång och att vi ska motivera till frivilliga. Det finns 

inget däremellan. Och det glappet är ganska stort. (Ida) 

 

Respondenterna är överens om att kommunens insatser för barn till föräldrar med 

missbruk är bristfällig, men det råder skilda meningar gällande vad det är som 

behöver förbättras. En del av de punkter som respondenterna lyfter fram 

återspeglas också i hur barn kan uppfatta situationen (Alexanderson & Näsman 

2015). Utifrån barns utsagor har Alexanderson & Näsman (2015, s. 71) bland 
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annat kunnat ifrågasätta insatser som innebär att flytta barnet från sin hemmiljö, 

genom exempelvis en familjehemsplacering. Flera ungdomar i 

forskningsprojektet har även berättat att de som unga inte fått frågor från 

socialtjänsten om vad de tycker eller känner, utan att fokus har varit på de vuxna 

(Alexanderson & Näsman 2015, s. 72). Detta tas även upp i Socialstyrelsens 

(2012) stöddokument, riktat till personal inom missbruks- och beroendevården. 

Socialstyrelsen (2012, s. 7) menar att de som är verksamma inom missbruks- och 

beroendevården ibland är de enda som har vetskap om barnets situation och 

betonar att det därför är av stor vikt att barns rättigheter samt behov av hjälp och 

stöd tillgodoses. Vidare har exempelvis Mattsson (2006, s. 97) diskuterat 

samtyckeskravet som Ida hänvisar till i sin beskrivning av “glappet” mellan LVU 

och SoL. Mattsson (ibid.) menar att nuvarande lagreglering och praxisbildning 

medför begränsade möjligheter att få till en insats för ett barn eller en ungdom 

utan vårdnadshavarens samtycke, när förutsättningar för tvångsvård inte anses 

föreligga. Det här är ett dilemma som flera av respondenterna beskriver. 

 

Lipsky (2010) diskuterar relationen mellan gräsrotsbyråkraten och klienten som 

ett förhållande där denne/denna arbetar för klientens bästa inom ramen för sitt 

handlingsutrymme mellan regler och riktlinjer. När det gäller barn till 

missbrukande förälder/föräldrar visar emellertid vårt material att barnet tenderar 

att glömmas bort; fokus ligger på den missbrukande föräldern. Därmed blir det 

svårt att förstå detta med hjälp av Lipskys teori. Emellertid har Johansson (2007, 

s. 62) inspirerats av Lipskys teori, och diskuterat förhållandet mellan klient och 

gräsrotsbyråkrat. Härigenom har Johansson (2007, s. 63) bland annat menat att 

gräsrotsbyråkraten gör sig oåtkomlig för moraliska ställningstaganden, genom att 

ta skydd bakom regelverk. Detta var ett återkommande inslag i respondenternas 

redogörelser för bristerna i socialtjänstens kontakt med barnen. I citaten som 

presenteras ovan hänvisar exempelvis respondenterna till brister i lagstiftning 

samt att det finns för få insatser och resurser i kommunerna. Samtidigt är 

respondenterna medvetna om att de själva tenderar att fokusera mer på 

föräldrarnas behov av stöd, och att barnet då glöms bort. 

 

Slutligen vill vi dock betona att vi inte menar att respondenterna medvetet 

försummar barnen, eller att vår avsikt har varit att svartmåla socialsekreterarna i 
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fråga. Syftet är snarare att visa en återkommande “dubbelhet” i hur 

respondenterna beskriver bristerna i sin egen verksamhet. Respondenterna tycks 

vara medvetna om att barnen tenderar att hamna i skymundan då fokus riktas mot 

föräldrarnas behov av stöd. Detta menar de beror på faktorer som exempelvis för 

få resurser eller brister i lagstiftningens utformning. De beskriver samtidigt sig 

själva arbeta främst med föräldrarna samt betonar vikten av att lyfta in föräldrarna 

i arbetet med barnen. Detta har vi även diskuterat i tidigare stycke om barnets 

medverkan i bland annat utredningsprocessen, och vi har även kunnat se samma 

typ av tvetydighet i respondenternas beskrivningar av barnets bästa. 

 

5.4 BBIC som hjälpmedel och hinder 

Under intervjuerna märkte vi att barns behov i centrum, BBIC, är ett ämne som 

engagerar många av respondenterna. Trots att vi inte frågade någon respondent 

om BBIC tog alla utom en ändå upp begreppet, vilket som är anmärkningsvärt. 

Respondenterna var polariserade där en del å ena sidan tyckte att BBIC är ett bra 

sätt att arbeta lika överallt, medan en del å andra sidan menade att det sociala i 

socialt arbete försvunnit efter att BBIC införts. Ett exempel på det sistnämnda är 

Ida: 

 

[...] Jag är ju en av dem som har gråtit blod över BBIC till 

exempel. Att allting ska vara så himla mätbart och ‘check, 

check,’ checklistor på allt. Det har verkligen strypt mig. Men jag 

har försökt att navigera i det. Men vissa… Man är olika där. 

Och jag är nog mer en sån som har den psykologiska ingången. 

För det är svårt att svara på frågan utan att kanske jämföra sig 

med andra. [...] (Ida) 

 

Vad som framgår i Idas citat är att hon är kritisk till användandet av BBIC av 

många olika anledningar. I det första citatet lyfter hon fram hur det är ett arbetssätt 

som inte passar henne, och att det hämmar hennes arbete att arbeta efter en mall 

med mätinstrument och checklistor, men att det ändå är något som hon gör. 

Troligtvis är detta på grund av att hon fått besked uppifrån om att använda sig av 
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BBIC, då ett syfte med BBIC är att den sociala barnavården ska vara nationellt 

enhetlig (Socialstyrelsen 2015a, s. 8). 

 

[...] det är nog mera det här med BBIC, när man har måste att 

tidigare gå igenom massa behovsområden och skriva massa 

planer även i de enklaste ärenden, då har man nästan börjat 

gråta. För att det känns så överarbetat och lite som ett hån mot 

familjen att de ska behöva skriva under femton dokument med 

massa frågeställningar. (Ida) 

 

I detta citat belyser respondenten istället hur hon uppfattar att BBIC upplevs i 

arbetet med klienter, och att detta skulle vara negativt. Ida berättar att hon tycker 

att det känns som ett hån mot familjen att varje litet ärende ska utredas utifrån 

BBIC. Varje mynt har dock två sidor - å ena sidan kan familjen uppleva att det är 

ett övertramp in i privatlivet. Å andra sidan används BBIC för att barnens behov 

ska vara i centrum, inte föräldrarnas. Socialstyrelsen (2015a, s. 8) skriver i 

grundboken till BBIC att modellen används just för att öka kvaliteten och 

rättssäkerheten, vilket även det är till för klienterna.  

 

[...] Och det är mycket tror jag BBIC och alla dokument som 

har gjort att det är så mycket utmattningsdepressioner inom 

socialtjänsten och folk flyr jobbet för att man hinner inte träffa 

klienter för det viktigaste är att fylla i dokument. Och det håller 

de på att… Det tittar Socialstyrelsen över nu och håller på att 

skala bort massa saker. Jätteroligt faktiskt. (Ida) 

 

Här lyfter respondenten sin analys av BBIC till ytterligare en nivå och menar att 

det är en bidragande faktor till varför det på många socialtjänster är hög 

personalomsättning och många som är sjukskrivna. Ida menar med andra ord att 

BBIC påverkar arbetet negativt både på ett personligt plan, men också i arbetet 

med klienter och vilka utmaningar som både socialtjänst och Socialstyrelsen står 

inför i nuläget.  
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Denna negativa bild av BBIC delar dock inte alla respondenter. Ellen, som jobbar 

i en annan kommun och har kortare erfarenhet av arbete med barn och unga tycker 

att BBIC är ett bra instrument i arbetet.  

 

[...]Jag tycker BBIC är jättebra! Verkligen, och nu har de gjort 

om det lite också, tagit bort vissa delar för att kanske inte... 

vissa delar kan man ju skriva in men det viktiga är ju ändå att 

ha rubrikerna och att ha de med sig i åtanke när man utreder, 

att allting blir belyst, sen kanske man inte behöver ha en specifik 

rubrik för det kanske bara är ett litet stycke. Men att man tänker 

att allting ska faktiskt finnas med. Sen är det ju alltid något som 

är fokus men det är jätteviktigt. [...] Och att man, som jag sa 

innan, tänker på de här risk- och skyddsfaktorerna som också 

kommer genom BBIC. (Ellen) 

 

Ellen menar att rubrikerna snarare är ett redskap för att tillförsäkra sig om att 

allting som ska vara med i en utredning är med istället för ett administrativt 

hinder. Hon menar också att alla delar är viktiga att ta med, även om de har olika 

betydelse. Detta är något som även Maria belyser: 

 

[...] Alltså dels är det ju väldigt mycket fokus på... det är ju idag 

med BBIC, barns behov i centrum... och där har ju skett en stor 

förändring alltså sen när jag började jobba på 90-talet, och 

jobbade med vuxna så var det ju inte alltid som man visste om 

den vuxna hade barn överhuvudtaget. Speciellt inte utslagna 

med missbruk. För då räknade man ju på något sätt inte med att 

de fanns med liksom. Eh... och då tänkte man att finns de inte 

med, har de ingen kontakt, så är de inte viktiga. Så att där har ju 

skett en stor förändring. (Maria) 

 

Respondenten menar att man före BBIC inte räknade med att det kunde finnas 

barn i en familj med missbrukande föräldrar, och att BBIC har varit en bidragande 

faktor till att dessa barn inte glöms bort lika lätt. Huruvida detta stämmer överens 

med barnens bild är dock oklart, då bland annat Maskrosbarn i sin rapport Jag är 
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bara en påse med pengar pekar på att barn till föräldrar med missbruksproblem 

upplever att de känner sig maktlösa i kontakten med socialtjänsten (Maskrosbarn 

2016, s. 31). Vår analys av respondentens svar är dock att hon är positivt inställd 

till BBIC, och att det är ett arbetssätt som gynnar barnen.   

 

Sammantaget kan vi se att respondenterna har olika uppfattningar om BBIC som 

arbetssätt. Dock kan vi också se likheter i vissa resonemang. Både Ida och Ellen 

tycker, trots sina skilda åsikter om BBIC, att det är välkommet med en förändring 

av metoden. Bådas uttalanden om BBIC tolkas som att de tycker att det är för 

många rubriker i nuvarande version. Utöver detta tycks deras åsikter gå isär, från 

att peka på att det är ett hån mot familjen att använda sig av metoden, till att vara 

en bra modell att använda sig av för att vara säker på att alla potentiella problem 

täcks in av utredningen.  

 

5.5 Samverkan inom socialtjänsten 

I detta avsnitt kommer samverkan att diskuteras. Respondenterna beskriver både 

samverkan i arbete med andra enheter och med andra myndigheter, så som skola 

och polis. En del respondenter belyste intresseskillnader mellan exempelvis dem 

själva och den vuxenenhet som finns i kommunen. En av dem var Theresa, som på 

frågan om hur hon tycker att samarbetet med vuxenenheten fungerar i dagsläget 

svarade hon följande:   

 

De har ju uppdraget att jobba med den vuxne och alla ska ju ha 

barnperspektiv, barnets bästa för ögonen, vad du än jobbar 

med. Men att det kanske är lätt att tappa lite... ”Ja men du 

känner ju att jag är på väg att jobba med mamman här, nu 

känner jag. Nä men vänta lite”, ”Nej, flytta inte barnet nu för då 

händer någonting här”. Ja men då är det inte mamman det 

handlar om, det är barnet. Såna diskussioner kan vi hamna i, 

barnet finns inte till för att mamman ska må bra. Det är faktiskt 

inte så. Där kan det bli... Och jag kan tänka mig att så kan det 

vara på andra ställen med. Alltså de är så i ”ja men nu ser vi att 

det händer nåt”, de är inriktade på den vuxne. (Theresa) 
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Respondenten tar upp att samverkan fungerar mindre bra i de ärenden där en eller 

båda föräldrarna har ett missbruksproblem och gör framsteg, och hon menar då att 

socialsekreterarna på vuxenenheten skulle anse att situationen för föräldern skulle 

förändras negativt om barnet exempelvis placeras utanför familjen. Fler 

respondenter har beskrivit liknande erfarenheter av kontakten med vuxenenheten: 

 

Därför att de tycker att vi är för hårda. Att vi ehm... Exempel det 

här att föräldern behöver sitt barn för att kunna må bra. Om vi 

flyttar barnet så mår föräldern inte bra och det skulle alltså... 

Ja, då förstöra drogfriheten. Medan vi anser att ett barn kan 

aldrig vara en medicin för sin förälder utan det ska vara 

tvärtom liksom. (Pernilla) 

 

Här menar Pernilla att socialsekreterare på vuxenenheten kan vara av 

uppfattningen att förälderns drogfrihet förstörs om barnet flyttas från hemmet. I 

följande citat beskriver Ida hur kollegor “slits” i ärenden där de dels ska förhålla 

sig till ett barnperspektiv men samtidigt ha föräldern i fokus: 

 

Jag själv har inget sånt men jag har kollegor som har. Slits i 

såna ärenden. Men det är jättejobbigt. Där de utgår, ska utgå, 

ifrån missbrukaren och visst ha ett barnperspektiv men det är 

inte barnet som är fokus utan det är missbrukaren som ska 

komma igen efter ett återfall och så. (Ida) 

 

Ingen av respondenterna beskriver eller ger tydliga exempel på rutiner för hur de 

samverkar med andra enheter inom socialtjänsten och med andra myndigheter. 

Socialstyrelsen (2009, s. 25) har efterfrågat tydliga rutiner för samverkan inom 

socialtjänstens verksamhet, och menar att detta är en förutsättning för att barn i 

familjer med missbruksproblematik ska få det stöd som de är i behov av. 

Socialstyrelsen (ibid.) menar vidare att alla enheter inom socialtjänstens 

verksamhet som kommer i kontakt med barn till föräldrar med missbruk 

uppmärksammar i vilken mån barnet får det stöd som han eller hon är i behov av. 
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Detta för att de barn som kan vara i behov av stöd och skydd ska identifieras och 

få nödvändiga insatser tidigare (jfr ibid.; Leviner 2011, s. 138).  

 

Respondenterna har även, återigen, tagit upp problemet med att barnen tenderar 

att hamna i skuggan av sina föräldrar. I det här fallet handlar det emellertid om 

den enhet där föräldrarna kan ha en kontakt, vars centrala fokus ska vara just 

föräldrarnas behov av stöd för att komma ur sitt missbruk. Det som 

respondenterna tycks kritisera är att socialsekreterarna på enheten där föräldrarna 

har en kontakt saknar ett perspektiv på barnets situation. Konflikten uppstår 

exempelvis då socialsekreteraren som utreder och företräder barnet vill genomföra 

en insats som, enligt socialsekreteraren som har förälderns ärende, kan störa 

förälderns behandlingsinsatser. Detta relaterar till det som Socialstyrelsen (2012, 

s. 7) tagit upp i frågan om missbruks- och beroendevården, nämligen att personal 

inom den här typen av verksamhet behöver ha ett fokus som sträcker sig utöver 

den vuxne. 

 

Tidigare forskning bekräftar att ett helhetsperspektiv som inbegriper hela familjen 

är viktigt, då missbruk och beroende kan medföra konsekvenser för samtliga 

familjemedlemmar och i synnerhet för barnen (jfr Socialstyrelsen 2012; 

McKeganey, Barnard & McIntosh 2002; Alexanderson & Näsman 2015; Brook et 

al. 2010). Det har även visat sig att barn i familjer med missbruksproblematik som 

inte haft en kontakt med socialtjänsten under barndomen har ökad risk för att 

utveckla ett eget missbruk, kriminalitet och beroende av försörjningsstöd som 

inkomst (Hjern, Arat & Vinnerljung 2014, s. 6). Sammantaget är vi av 

uppfattningen att samtliga enheter inom socialtjänsten har ett viktigt ansvar när 

det kommer till samverkan för att identifiera barn i behov av stöd och skydd, samt 

för att följa upp om stödet är tillräckligt. Detta trots att huvudansvaret ligger hos 

enheten som utreder och företräder barnet. Missbruket påverkar, som vi tidigare 

nämnt, inte enbart den vuxne vilket är en motivering till varför exempelvis stöd 

och hjälp till barn kan ges via föräldrarnas stödinsatser (jfr Socialstyrelsen 2012, s. 

8). Detta är en viktig del av den samverkan som kan och bör ske mellan enheterna 

på socialtjänsten. 

 



37 

 

Respondenterna beskriver en slags maktkamp, eller intressekonflikt, mellan barn- 

och ungdomsenheten och vuxenenheten. Detta tycks vara något som förekommer 

oberoende av vilken kommun eller respondent som blir tillfrågad. Detta tyder på 

att makten är något som finns i relationen mellan de olika yrkesgrupperna, inte 

mellan individerna. Detta i enighet med det relationella maktperspektivet som 

Danermark (2004, s. 14) tar upp. Att det finns en intressekonflikt mellan de olika 

enheterna är tydligt – dock är hierarkin runtomkring inte lika tydlig. I samverkan 

med vuxenenheten har båda parter samma arbetstitel och utbildning varför det inte 

finns någon som är självklart överordnad någon annan. Danermark (2004, s. 15) 

pekar på att ”makten är given av sammanhanget och framträder i relationen”. Då 

det inte finns någon tydlig hierarki är det istället denna konflikt som framträder i 

samverkan mellan enheterna i exemplen ovan. De båda parterna tycker att deras 

arbete och intressen bör värderas högre än de andras. Socialsekreterarna som har 

barnet i fokus pekar i intervjuerna att barnets bästa ska värderas högre än 

föräldrarnas intresse då detta legitimeras enligt lag. De menar också att 

socialsekreterarna på vuxenenheten i en del fall försöker motivera att barnet ska 

stanna kvar hos föräldern, trots att det föreligger orsaker till att omhänderta barnet, 

då den vuxnes situation skulle komma att förändras avsevärt negativt om barnet 

avlägsnades från familjen.  

 

 

6. Avslutning 

Syftet med studien har varit att undersöka och analysera socialsekreterares 

uppfattningar av barnets bästa i praktiskt arbete i familjer där en eller båda 

föräldrarna har en missbruksproblematik. Våra centrala frågeställningar har varit 

följande: 

 

 Vad har socialsekreterare för definition(er) av begreppet barnets bästa? 

 Hur använder sig socialsekreterare av barnets bästa i praktiken? 

 Påverkar samverkan mellan olika enheter arbetet med barnets barnets 

bästa? 

 



38 

 

Sammantaget kan vi se att socialsekreterarna har haft avsevärt skilda definitioner 

av begreppet barnets bästa. Det som förenat respondenterna har varit svårigheten 

att formulera vad barnets bästa innebär, trots att de ofta hänvisar till just barnets 

bästa under intervjuerna. I intervjuerna framkommer även att respondenternas 

definitioner av barnets bästa ofta grundar sig i erfarenheter, vilket gör att det kan 

finnas en viss diskrepans i bedömningen av barnets bästa. En del respondenter har 

också valt att lyfta vikten av att ha ärendediskussioner med kollegor som arbetar 

på samma enhet för att tillförsäkra sig om att deras bedömningar är korrekta. När 

det gäller samverkan inom socialtjänsten beskriver respondenterna att enheten där 

föräldrarna kan ha en kontakt saknar ett perspektiv på barnets situation. Detta 

skapar en intressekonflikt som kan komma att sätta käppar i hjulen för ett 

fungerande samarbete mellan enheterna.  

 

Respondenterna verkar säkra på att de har barnets bästa och barnperspektivet i 

fokus hela tiden – något som senare i samma intervju visar sig vara motsatsen till 

hur det praktiska arbetet ser ut, då vårt material tyder på att barnets bästa tenderar 

att glömmas bort i arbetet. Denna skillnad är något som vi tycker är intressant då 

den tyder på att socialsekreterarna antingen inte är medvetna om skillnaden 

mellan ambitionen och det verkliga arbetet, eller att de väljer att blunda för det. 

Den här typen av tvetydighet har vi även kunnat se i frågorna som rör barnets 

möjlighet att medverka i utredningsprocessen. Samtliga respondenter har då 

betonat vikten av att ha barnet i fokus, samtidigt har en del respondenter vittnat 

om att barnet glöms bort när föräldrarnas behov av stöd prioriteras framför barnet. 

Det var flera respondenter som inte nämnde barnets röst och vilja överhuvudtaget, 

utan de utgick till största delen från de vuxnas perspektiv när de gav exempel från 

sitt arbete med barnen. Vi uppmärksammade särskilt en av respondenterna som 

menade att det rentav kunde vara till barnets nackdel att ha barnsamtal med små 

barn. Det blir i intervjuerna tydligt att socialsekreterarna har olika arbetssätt. Ett 

exempel på detta är att en del respondenter beskriver att BBIC är ett bra 

hjälpmedel för att se till så att barnet inte glöms bort, medans andra menar att 

BBIC gör så att det administrativa arbetet ökar till den grad att det blir svårt att 

arbeta. Oavsett om respondenterna är positiva eller kritiska till BBIC är det 

välkommet med en förändring av arbetsmetoden.  
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Som avslutning vill vi understryka att avsikten med studien inte har varit att 

åskådliggöra enskilda socialsekreterares brister i arbetet med barn och unga. Vårt 

empiriska material har visat att det inom socialtjänstens verksamhet med barn 

finns frågetecken kring definitionen av barnets bästa, och att det förekommer att 

barn glöms bort eller hamnar i skymundan när fokus ligger på föräldrarnas 

missbruk. Detta har man även kunnat se i tidigare forskning (jfr t.ex. 

Alexanderson & Näsman 2015; Eklund 2004; Mattsson 2006; Mattsson 2007; 

Lundberg 2009), men det behövs mer forskning på området, framförallt forskning 

med perspektiv på de professionella. Vi kan även se ett behov av forskning som 

undersöker barnkonventionens genomslag i socialtjänstens verksamhet, då 

regeringen har planer på att inkorporera barnkonventionen i svensk lag från och 

med den 1 januari 2018 (SOU 2016:19). Vår förhoppning är att en inkorporering 

av barnkonventionen i svensk lag medför att barns ställning i förhållande till 

socialtjänsten stärks. I samband med detta hoppas vi att socialtjänsten för en 

dialog kring barnets bästa, och hur socialsekreterare förväntas arbeta med 

principen.  
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Bilaga 1: Informationsbrev 
 

Hej,  

Vi är två studenter från Lunds universitet som studerar termin sex på 

socionomprogrammet, vilket innebär att vi för tillfället håller på att skriva vår 

kandidatuppsats. Vi är intresserade av att undersöka och belysa hur 

socialsekreterare arbetar med begreppet barnets bästa i ärenden där föräldrarna har 

missbruksproblematik. Vi är även intresserade av att ta reda på hur barnets bästa 

tas tillvara på i praktiken, samt vilka möjligheter och utmaningar som kan finnas 

för att det ska kunna tillgodoses. 
 

Vi undrar därför om vi hade kunnat få intervjua sex personer som har arbetat 

minst tre år inom socialtjänsten med barn och unga. Om det inte skulle vara 

möjligt att intervjua åtta personer, är vi tacksamma om vi skulle kunna få 

intervjua så många som möjligt. Dessa personer behöver ha haft kontakt med barn 

till föräldrar med missbruk av alkohol och narkotika, då detta är målgruppen som 

vi avgränsat studien till. Givetvis får de som blir intervjuade möjligheten att 

avidentifieras soch deras personuppgifter kommer behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Intervjuerna kommer att vara mellan 30 och 60 minuter långa, 

med start i november.  
 

Det skulle vara till stor hjälp om ni ville förmedla detta till era medarbetare. Om 

ni har några frågor är ni välkomna att höra av er till antingen Maja eller Jennie, 

våra mailadresser och telefonnummer bifogas längst ner. Vi nås bäst på mail, men 

det går bra att försöka kontakta oss via telefon också. 
 

Tack på förhand, 

Maja Mintchev & Jennie Friberg 

Socialhögskolan, Lunds universitet 
 

maja.mintchev.905@student.lu.se (tel: 0739543466) 
 

jennie.friberg.929@student.lu.se  (tel: 0700317972) 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

1. Inledande frågor 

 Namn? Ålder? Yrkeserfarenhet? Utbildning (vidareutbildning?) 

 Hur kom det sig att du började arbeta med barn och unga? 

 Hur länge har du jobbat med barn och unga? 

 Har du alltid arbetat inom socialtjänstens verksamhet? 

 Har du arbetat med barn och unga i andra kommuner? Vilka? 

2. Frågor om barn till missbrukare 

 Vilka insatser för barn och unga till föräldrar med missbruk finns att tillgå 

i din kommun? 

– Anser du att insatserna är tillräckliga för att tillgodose barnens behov? 

 Påverkas arbetet av att en av föräldrarna eller båda föräldrarna är 

missbrukare? 

– Hur? Vill du utveckla? Vad menar du med det? 

 Kan du ge exempel på vilken typ av utmaningar som kan uppkomma i ditt 

arbete med barn till föräldrar med missbruk? 

 Hur jobbar du för att tillgodose barnets bästa när föräldrarna har en 

missbruksproblematik? 

3. Frågor om barnets bästa 

 Kan du inte berätta lite om din egen definition av begreppet barnets bästa? 

 Vilken typ av kunskap tror du att din definition av barnets bästa grundar 

sig på? 

 Vilken betydelse tror du att din definition av begreppet har i praktiken? 

– Kan du ge något exempel? 

 Tror du att din definition stämmer överens med andra socialsekreterares? 

– Hur kommer det sig? Hur påverkar det arbetet? Vill du utveckla det 

svaret? 

 Vad anser du vara målet med att arbeta utifrån barnets bästa? 

 Tror du att innebörden av barnets bästa skiljer sig åt beroende på vilken 

lag man tillämpar? 

– Varför tror du att lagstiftningen ser ut som den gör? 

 Tror du att barnets ålder påverkar bedömningen av barnets bästa? 



 

 

 Finns det tydliga riktlinjer för hur du ska arbeta med barnets bästa? 

– Hade de kunnat vara tydligare? Isåfall, på vilket sätt? 

 Vilken typ av riktlinjer och/eller mallar kan fungera som stöd i arbetet 

med barnets bästa? 

 Innebär ett beaktande av barnets bästa samma sak som att inbegripa 

barnperspektivet? Kan du se några skillnader i hur du använder 

begreppen? 

4. Frågor om samarbete med andra enheter  

 Samarbetar du med den enhet på socialtjänsten där föräldrarna kan ha en 

kontakt? 

– Kan du berätta lite mer om hur det samarbetet ser ut? Om det inte finns 

samverkan – varför tror du att det ser ut så? Kan du ge ett exempel på när 

det hade underlättat med ett samarbete?) 

 Kan du ge ett exempel på när samarbetet funkat mindre bra? Hur kommer 

det sig? 

 Upplever du att socialsekreterare, som arbetar med föräldrarnas 

stödinsatser, jobbar med barnets bästa? Om så är fallet, i vilken 

utsträckning? 

– Varför tror du att det ser ut så? 

5. Avslutande frågor 

 Är det någon ytterligare reflektion eller tanke som du skulle vilja ta upp? 

 


