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The purpose of this study was to examine the thoughts and experiences of children’s              

investigators of the social services regarding the recent incorporation of the UN            

Convention on the Rights of the Child (UNCRC) into Swedish domestic law. By doing              

so we wished to gain a greater understanding of the practical implications of this new               

law. Our method was qualitative and the data collected through semi-structured           

interviews with six children’s investigators in five Swedish municipalities, chosen          

mainly through a snowball sampling. A thematic approach was used for analyzing the             

data, together with the theoretical approaches of organizational culture and the           

professional space – the discretion – in which children’s investigators are able to             

operate. The study found that the interviewee s had not noticed a great difference in               

their everyday work as a result of this new law. They still face the same dilemmas when                 

it comes to taking the child's best interest in primary consideration. The reasons             

identified included the fact that the UNCRC already is part of the organizational culture              

of their workplaces and that the incorporation of the UNCRC into Swedish law is part               

of a societal development in which children’s rights are valued to a greater extent. The               

interviewees expressed hope regarding the possible effect of the new law on other             

functions of society, such as courts, which could have a considerable impact on             

children’s lives. Furthermore, challenges regarding the practical impact of this new law            

on children’s rights were identified – the most prominent ones being the vagueness of              

the convention’s language and the strong rights of biological parents concerning their            

children according to Swedish law.  
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1. Inledning 
Den 1 januari 2020 inkorporeras FN:s barnkonvention i sin helhet i svensk lagstiftning.             

Den 30 januari samma år hittades treåriga Esmeralda Gustafsson, född den 25 januari             

2016, död i sitt hem hos sina biologiska föräldrar i Norrköping. Esmeralda, som i media               

kom att kallas Lilla Hjärtat, hade sedan sju veckors ålder varit placerad i ett familjehem               

där hon växte upp. Placeringsbeslutet överklagades av de biologiska föräldrarna, och           

trots att det fortfarande fanns problem med missbruk och psykisk ohälsa hos föräldrarna             

beslutade kammarrätten att Esmeralda skulle återplaceras hos de biologiska föräldrarna.          

Efter hemflytten inkom flera orosanmälningar till socialtjänsten, bland annat från          

familjehemsmamman och barnavårdscentralen, men Esmeralda blev kvar hos sina         

biologiska föräldrar. Tio månader efter återplaceringen hittades Esmeralda avliden i sitt           

hem av tillkallad polis.  

 

Under samma månad som Esmeraldas tragiska död uppdagades, infördes således en ny            

lag i Sverige som syftar till att stärka barns rättigheter ytterligare och alltid sätta barnets               

bästa i första rummet. I januari 2021, när denna uppsats lämnas in, har             

barnkonventionen hunnit vara lag i ett år och ett år har även passerat sedan Esmeralda               

dog. 

 

1.1 Problemformulering 

Även om barnkonventionen har inkorporerats i svensk lag finns det oro kring hur             

arbetet med att tillämpa den ska fungera praktiskt. Det framkommer bland annat hos             

Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin, som menar att föräldrarätten idag väger tyngre          

än barnrätten. Hon anser att det utöver barnkonventionen behövs ytterligare ändringar i            

lagstiftningen för att barnens bästa verkligen ska tas om hand, och att man behöver              

arbeta för att stärka barnperspektivet i rättsprocesser och utredningar (Larsson 2020).           

Exempelvis menar Dahlin att man behöver stärka barnens rätt att komma till tals i              

rättsprocesser och inte skydda barn från exempelvis domstolarna, utan istället ha           

bestämmelser som skyddar dem i dessa. Åsikten att det behövs ytterligare bestämmelser            

utöver inkorporeringen av barnkonventionen delas av socialminister Lena Hallengren         

(S), som efter fallet med Esmeralda ville ta fram förslag för att stärka lagen om vård av                 
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unga (LVU) och de regelverk som påverkar socialtjänstens och domstolarnas arbete           

(Sköld & Hansen 2020). 

 

Trots att det kallats “ett historiskt steg framåt för att tillgodose barns rättigheter och ge               

alla barn goda uppväxtvillkor” (Lindhagen 2020) av jämställdhetsminister Åsa         

Lindhagen (MP), har barnkonventionens inkorporering i svensk lagstiftning även         

genererat en hel del kritiska funderingar kring effekten av detta. En synpunkt som syns i               

remissvar från bl.a. Justitieombudsmannen är att konsekvenserna av en inkorporering av           

barnkonventionen är alltför otillräckligt utredda, och att dess “begrepp och principer           

som både är oklara och omtvistade” (Justitieombudsmannen 2016, s. 3) knappast           

kommer att leda till ökad rättssäkerhet varken för barn eller andra. Olof Beckman,             

folkrättsexpert och lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet, uttrycker i en            

artikel i Svenska Dagbladet (Ledel 2017) inte bara tveksamhet över den förväntade            

positiva effekten av barnkonventionen som lag, utan även oro över de negativa            

konsekvenser detta skulle kunna få. Han menar att tolkandet av konventionstext är en             

komplicerad juridisk uppgift som i och med inkorporeringen överlåts till en redan            

pressad yrkesgrupp, det vill säga de tjänstemän som jobbar närmast barnen på            

kommunernas socialtjänster och skolor: “Det är regeringens och riksdagens uppgift att           

stifta begripliga lagar som tjänstemännen kan förhålla sig till och inte lämpa över hela              

konventionen på dem som jobbar ute i verkligheten” (ibid.).  

 

Liknande kritik lyfts i en artikel ur International Journal of Children’s Rights från             

2019, där en rad svårigheter en inkorporering av barnkonventionen skulle kunna           

innebära identifieras (Thorburn Stern 2019). En av de största utmaningarna som lyfts            

fram är att konventionen är för vagt formulerad och därmed för svår att tolka för att                

kunna vara effektiv (ibid., s. 292). Thorburn Stern (2019) pekar på det faktum att              

regeringen inte gjort en analys av huruvida en inkorporering av barnkonventionens           

artiklar i lagen är det bästa sättet att ta hand om och skydda barns rättigheter. Författaren                

menar att Barnombudsmannens arbete med att skapa medvetenhet och kunskap om           

barnkonventionen är helt nödvändigt för att en förändring faktiskt ska ske i            

domstolarna, och att det inte gjorts tillräckligt för att skapa de bästa förutsättningarna             

för barnkonventionen som en del av svensk lag (ibid., s. 294f.).  
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Sverige har tagit inspiration av den norska modellen gällande implementeringen av           

barnkonventionen som lag, vilket innebär att det vid sidan av inkorporeringen bör pågå             

en transformering av andra lagar så att de anpassas till konventionens bestämmelser.            

Detta för att försäkra sig om att denna lagstiftning faktiskt översätts till ett reellt skydd               

av barns rättigheter, så att syftet med barnkonventionen kan uppnås (Unicef 2020). För             

att undersöka barnkonventionens möjligheter att vara effektiv som lag beslutade          

Sveriges regering i mars 2018 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att kartlägga              

hur väl svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionens artiklar.          

Den 12 november 2020 lämnade den så kallade Barnkonventionsutredningen över sitt 1            

831 sidor långa betänkande Barnkonventionen och svensk rätt (SOU 2020:63) till           

regeringen, där barnkonventionens artiklar och relevanta svenska lagar en och en           

analyseras utifrån utredningens syfte. 

 

Utredningens sammanfattade bedömning är att svensk lagstiftning och praxis till största           

del överensstämmer med barnkonventionen, dock med vissa undantag. Ett exempel på           

ett sådant undantag är en paragraf i föräldrabalken som säger att det vid bedömningen              

av vad som är bäst för barnet ska fästas avseende särskilt vid “barnets behov av en nära                 

och god kontakt med båda föräldrarna” (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Enligt             

Barnkonventionsutredningen kan denna paragraf ge upphov till bedömningar av ett          

barns bästa som inte stämmer överens med innebörden av artiklarna 3.1 och 9 i              

barnkonventionen, som framhäver att barns bästa alltid ska beaktas i första hand samt             

att barn inte ska skiljas från sina föräldrar mot föräldrarnas vilja om inte ett sådant               

åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa (SOU 2020:6, s. 52).  

 

Denna utredning visar således på de eventuella svårigheter en inkorporering av           

barnkonventionen kan medföra om inte andra lagar anpassas för detta syfte.           

Barnkonventionsutredningen betonar dock att dess uppdrag varit begränsat till att          

kartlägga om svensk lagstiftning och vägledande praxis överensstämmer med         

konventionen i teorin, och framhåller att de inte har kartlagt hur den praktiska             

tillämpningen av lagstiftningen ser ut – det vill säga om barn faktiskt får och kommer               

att få sina rättigheter uppfyllda.  
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Det är i detta forskningsläge och denna debatt som vår uppsats tar sitt avstamp, med ett                

intresse för hur barns rättigheter tillgodoses i praktiken idag, och med ett fokus på hur               

det första året med barnkonventionen som lag har sett ut för socialsekreterare som             

arbetar med barnutredningar. Med hjälp av Esmeraldafallet vill vi konkretisera analysen           

kring den nya lagens eventuella effekter och konsekvenser för barns liv. Vi har valt att               

fokusera på just barnutredare eftersom de genom sitt dagliga arbete med utredningar            

som involverar barn, besitter mycket värdefull kunskap vad gäller barnperspektivet och           

att bedöma barns bästa. Det är till dem andra verksamheter såsom skola och vård men               

även allmänheten vänder sig vid misstanke om att barn far illa. De har därmed ett               

betydande ansvar vad gäller att bedöma och tolka vad som är till barns bästa i varje                

enskilt fall utifrån lagen och den information de samlar in. Med barnkonventionen som             

lag får denna yrkesgrupp ytterligare en parameter att förhålla sig till när de gör sina               

bedömningar.  

 

Denna uppsats ämnar därför undersöka om inkorporeringen av barnkonventionen har          

gjort någon praktisk skillnad för denna yrkesroll i Sverige – om det har ändrat beslut               

och tankesätt i utredningar, och hur man som utredare tänker kring och tillämpar barnets              

bästa i olika ärenden. Det är även av intresse att identifiera eventuella utmaningar och              

möjligheter med att barnkonvention blivit svensk lag. I 30 år har barnkonventionen varit             

en moralisk skyldighet för Sverige, men från och med januari 2020 är den även en               

juridisk sådan. Vad har detta för betydelse för det sociala arbetet med barn i Sverige?  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur inkorporeringen av barnkonventionen som            

lag upplevs av och resoneras kring av barnutredare på socialtjänsten. På så sätt vill vi få                

en fördjupad förståelse för i vilken mån denna lagändring innebär reella skillnader i             

arbetet för att barnets bästa alltid ska vara i fokus i ärenden som rör barn. 

 

1.3 Frågeställningar 

● Hur resonerar intervjupersonerna kring hur de som utredare hanterade ärenden          

innan barnkonventionen blev lag jämfört med nu? 
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● Hur beskriver intervjupersonerna sin syn på barnutredares handlingsutrymme att         

tillgodose barns rättigheter och hur upplever de att detta har påverkats av att             

barnkonventionen blivit lag?  

● Hur resonerar intervjupersonerna kring eventuella möjligheter och utmaningar        

med att barnkonventionen har blivit lag, kopplat till sitt arbete? 

 

1.4 Centrala termer 

● Barnutredare är den term vi har valt att använda på den grupp vi intervjuar för               

denna uppsats, och med detta menas socialsekreterare med inriktning         

barnutredning. Barnutredare återfinns även inom exempelvis Polismyndigheten,       

men i denna studie hänvisar denna titel till de som arbetar inom Socialtjänsten             

med att utreda barn som potentiellt far illa. 

● Barnets bästa är en term som återfinns både i barnkonventionen och de            

huvudsakliga lagtexter som barnutredare arbetar efter. Barnets bästa avgörs         

genom en sammantagen bedömning av barnets egna åsikter samt vuxnas och           

professionellas tolkningar av vad som kan anses vara barnets bästa i den            

specifika situationen.  

● Inkorporering är en juridisk term som innebär att ett land tar in en konvention i               

sin helhet i sin nationella lagstiftning. Transformering innebär att nationella          

lagar ändras och anpassas till konventionens bestämmelser.  

● Implementering är en bred term som hänvisar till hur länder ger effekt till en              

konventions artiklar. Det handlar således om alla tillvägagångssätt, juridiska och          

icke-juridiska, som det berörda landet använder för att konventionen ska fylla           

sitt syfte. 

 

1.5 Bakgrund  

I följande avsnitt ges en kort överblick över barnkonventionens historia, dess innehåll            

och vad som ledde fram till att den slutligen inkorporerades i svensk lag.  
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Konventionen om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen, antogs av FN:s          

generalförsamling den 20 november 1989. I september året därpå var Sverige ett av de              

första länderna att ratificera konventionen. Idag utgör barnkonventionen en av FN:s nio            

kärnkonventioner för mänskliga rättigheter. Samtliga FN:s konventioner är en del av           

internationell folkrätt, vilket innebär att de stater som har ratificerat konventionen har en             

skyldighet att göra sitt yttersta för att följa dess artiklar. Det är dock inte möjligt att                

stämma en stat i någon internationell domstol för att ha brutit mot en konventions              

artiklar, utan de sanktioner som används är istället kritik och påtryckningar. Ratificering            

av en konvention är således inte juridiskt bindande utan snarare ett moraliskt åtagande             

för en stat, och ett sätt att skapa en internationell standard för mänskliga rättigheter              

(Barnombudsmannen 2020).  

 

Anledningarna till att riksdagen i juni 2018 röstade igenom regeringens förslag att göra             

barnkonventionen till svensk lag, var bland annat bedömningen att barns rättigheter           

trots ett fortlöpande transformationsarbete inte fått tillräckligt genomslag i         

beslutsprocesser som rör barn. Det bedömdes även att de skyldigheter på statlig och             

kommunal nivå som barnkonventionen medför inte fått tillräckligt genomslag i          

verksamheterna. Genom att inkorporera barnkonventionen ville man förtydliga att         

exempelvis domstolar alltid ska beakta barnkonventionen vid beslut som rör barn. Man            

ville genom inkorporering att ett barnrättsbaserat synsätt skulle få genomslag i praktiken            

(Arbetsmarknadsdepartementet 2019).  

 

Barnkonventionen består av 54 artiklar, som tillsammans utgör en helhet som slår fast             

att barn är egna individer med egna rättigheter. Fyra av artiklarna utgör grundläggande             

principer som alltid måste tas i beaktande vid alla frågor som rör barn, och som är                

vägledande för hur övriga artiklar ska tolkas. Dessa grundprinciper är att alla barn har              

samma rättigheter och lika värde (artikel 2), att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut               

som rör barn (artikel 3), att alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6) och att alla                   

barn har rätt att uttrycka sin mening i frågor som rör barnet och att hänsyn ska tas till                  

denna i förhållande till barnets ålder och mognad (artikel 12) (Barnombudsmannen           

2020).  
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Tre av barnkonventionens grundprinciper, artikel 3, 6 och 12, fanns sedan tidigare            

formulerade i två av de mest centrala lagarna som barnutredare i Sverige arbetar utifrån;              

Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga           

(LVU). Utöver detta har Socialtjänstens barn- och ungdomsvård länge arbetat utifrån           

modellen Barnets behov i centrum, BBIC, som bland annat syftar till att stärka barns              

delaktighet, att låta barnets bästa vara avgörande och sträva efter likvärdiga möjligheter            

för alla barn (Socialstyrelsen 2019).  

 

 

2. Kunskapsläge 
För att förmedla en inblick i kunskapsläget presenteras här aktuell forskning och            

litteratur som är relevant för vår studie. Målet har varit att hitta litteratur om hur barns                

delaktighet tillgodosågs i utredningar på svenska socialtjänster innan barnkonventionen         

blev lag, studier som beskriver eventuella effekter av implementeringen av          

barnkonventionen i andra länder samt diskussioner om för- och nackdelar med           

inkorporering av barnkonventionen i Sverige. För att hitta lämplig litteratur använde vi            

oss av plattformarna Lubsearch, Socialvetenskaplig tidskrifts arkiv och Google Scholar          

samt sökorden “convention of the child + law”, “barnkonventionen + lag”,           

“barnkonventionen + implementering”, “convention of the child + implementation”,         

“convention of the child + incorporation”, “barnkonventionen + inkorporering”,         

“barnets bästa” och “barnperspektiv”.  

 

2.1 Barnperspektiv i barnutredningar i Sverige innan       
inkorporeringen 

En svensk studie (Cederborg & Karlsson 2001) belyser hur det vid denna tidpunkt             

förhöll sig med den praktiska tillämpningen av barnkonventionen i en medelstor svensk            

kommun, med utgångspunkt i den juridiska betydelse konventionen då fått inom svensk            

socialvård. Författarna intervjuar 20 barn som varit i centrum för utredningar inom            

socialtjänsten i denna kommun under åren 1994-1998 om hur de upplevde sin            

delaktighet i denna process, och kommer till slutsatsen att barnen ofta upplevde att             
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utredningen skedde över huvudet på dem och att de var åskådare snarare än medaktörer              

(Cederborg & Karlsson 2001, s. 175).  

 

Några av anledningarna som identifieras i studien är bristande kunskaper om barn och             

deras förmåga att berätta om sin situation, att socialsekreterarna tror att de skyddar             

barnet genom att låta barnet slippa berätta, eller att man känner sig osäker på hur man                

ska hantera informationen man skulle kunna få av barnet. Ett exempel på detta är om               

barnet säger att hen inte vill flytta ifrån sina föräldrar och detta går emot utredarens               

bedömning av barnets bästa (Cederborg & Karlsson 2001, s. 176f.). Författarna drar            

slutsatsen att kravet på att lyfta fram barnets egen beskrivning bör tydliggöras inom             

socialt arbete: “Får inte barn tillfälle att berätta finns det risk för att deras rättigheter inte                

tas till vara på ett tillfredsställande sätt” (ibid., s. 177).  

 

En avhandling från 2007 (Ponnert 2007) analyserar hur socialsekreterare väljer att           

använda sitt handlingsutrymme i fall som rör tvångsvård av barn och hur denna process              

upplevs av de utredande socialsekreterarna. Ponnert (2007) lyfter att barns rättsliga           

ställning i Sverige är svagare än föräldrarnas trots att föräldrabalken vid sidan av             

föräldrars rättigheter även tydliggör deras skyldigheter gentemot sina barn, där barnens           

rätt till omvårdnad, trygghet, utveckling och respekt för sin person är centrala (ibid., s.              

28). Tvångsvården beskrivs i avhandlingen som en maktutövning som ofta blir centrum            

för offentliga debatter där socialtjänsten både kan få kritik för passivt agerande och för              

att ha agerat utan tillräckliga grunder (ibid., s. 5ff.).  
 

Ett resultat som presenteras i avhandlingen är att det finns en stor osäkerhet hos              

barnutredarna kring när tvångsvården är nödvändig och till barnets bästa, vilket leder till             

att tvångsvård enligt LVU anses vara något man bör undvika. Ett annat resultat som              

lyfts fram är att barnutredarnas formuleringar i utredningarna präglas av en rädsla att             

förlora kontakten med familjen om de uttrycker sig för kritiskt, även i de fall då               

föräldrarna brister allvarligt i sin omsorg. Detta kan leda till att barnutredarna balanserar             

upp de negativa bedömningarna med positiva omdömen för att behålla en allians med             

föräldrarna och därmed ha fortsatt kontroll över ärendet. Detta lyfts fram som            

problematiskt, då utredningarnas formuleringar blir vaga och försiktiga i fall där mer            
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konkreta beskrivningar av situationen och hårdare argumentation skulle behövas för att           

skydda barnet (Ponnert, s. 293). 

 

I en annan svensk studie (Skoog 2013) intervjuar författaren tolv barn med erfarenhet av              

placeringar inom samhällsvården (ibid., s. 38). Studien visar att de intervjuade upplevde            

en hög grad av instabilitet under placeringsprocesserna. Flera av barnen beskriver bland            

annat att de inte fick förklarat för sig varför en placering skulle ske (ibid., s. 42). Brist                 

på inflytande lyfts fram som en central faktor och en förklaring till utåtagerande eller              

självdestruktiva beteende hos barnen. Slutsatserna i studien är att socialtjänsten behöver           

bli bättre på att ge barnen löpande information och att barnens perspektiv behövs tas              

bättre om hand. Studien lyfter även att barnen behöver involveras i placeringsprocessen            

där de ska matchas mot ett familjehem för att öka chanserna till att de trivs och att                 

samhällsvården därmed får önskade effekter (ibid., s. 49ff.).  

 

Slutligen problematiserar antologin Barnperspektiv i socialtjänstens arbete (Cederborg        

2014a) hur svenska socialarbetare tar in barnens perspektiv och belyser vikten av att             

utveckla barnperspektivet i det sociala arbetet, med utgångspunkt i barnkonventionen.          

Cederborg (2014a) betonar i antologins inledning vikten av att alltid få barnens            

perspektiv på sin situation, bland annat genom samtal med barnen där deras åsikter och              

erfarenheter samlas in. Socialarbetare bör möta varje barn som en unik individ där alla              

har olika situationer och förutsättningar, men också uppfattningar om sin miljö.           

Barnperspektivet behöver bli tydligare inom socialtjänsten, då forskning visat att barnen           

inte alltid inkluderas i beslutsprocessen och att det händer att de inte blir hörda. Man har                

även sett tendenser till att föräldrarnas åsikter om barnen används i utredarnas            

argumentationer och bedömningar (ibid., s. 7ff.). 

 

Tre kapitel ur antologin har valts ut som särskilt relevanta för denna studie. Johanna              

Lindholm (2014) beskriver hur det såg ut innan barnkonventionen blev inkorporerad i            

svensk lag och vad som då krävdes av socialarbetare för att kunna använda             

konventionen i arbetet. Hon lyfter fram att kunskap och förståelse om barnkonventionen            

är en nyckel, men att det även handlar om en vilja att fatta beslut utifrån dess principer.                 

Genom reflektion över ens egna värderingar och syn på barn kan de beteenden som              
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påverkar ens arbete och beslut medvetande- och synliggöras. Utifrån det gäller det att             

hitta ett korrekt etiskt handlande (Lindholm 2014, s. 22f.).  

 

Ett annat kapitel fokuserar på barn som utsätts för exempelvis sexuella övergrepp eller             

våld (Cederborg 2014b, s. 49). Författaren tar här upp vikten av att lyssna till barnet och                

se barnets unika situation, trots att utsattheten kan påminna om varandra i olika fall. Här               

ifrågasätts även den norm som säger att barn alltid har det bäst hos sina föräldrar och                

som till viss del glorifierar föräldraskapet, och författaren menar att detta kan medföra             

att barnutredare missar föräldrar som brister i sin omsorgsförmåga (ibid., s. 65). 

 

I det tredje kapitlet vi ansåg relevant för vår studie (Hultman & Cederborg 2014)              

beskriver författarna vikten av att barnets perspektiv formuleras tydligt i          

barnavårdsutredningarna, då studier visat att barn har varit nästintill osynliga i           

utredningar som handlar om dem. Utredningarna har istället fokuserat mer på att            

redogöra för föräldrars beteenden och föräldraförmåga. Författarna betonar även att          

språkvalet i en barnavårdsutredning har avgörande betydelse för hur ett barns           

livssituation uppfattas av den som läser. Hur socialarbetare väljer att formulera sig är             

därför i förlängningen av stor vikt för de beslut som fattas kring ett barn (ibid., s.                

125ff.).  

 

Litteraturen som vi presenterat ovan hjälper oss få syn på de svårigheter och utmaningar              

som funnits för barnutredare innan barnkonventionen blev lag. Det faktum att barnets            

perspektiv kan upplevas svårhanterligt är något som är relevant för vår undersökning, då             

vi intresserar oss för eventuella utmaningar i att arbeta för att barnets bästa alltid ska               

vara i fokus i ärenden som rör barn. Svårigheterna som barnutredare upplever sig stå              

inför kopplat till samarbetet med föräldrar i utredningar är något vi tar med oss i vår                

vidare undersökning. Även den diskussion som förs kring hur barnutredare kan arbeta            

för att tillämpa barnkonventionen i praktiken är betydelsefull för vår undersökning, då            

vi intresserar oss för hur våra intervjupersoner upplever sina möjligheter att tillgodose            

barns rättigheter utifrån sitt handlingsutrymme sedan barnkonventionen blev svensk lag.  
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2.2 Implementering av barnkonventionen som lag i andra        
länder 

I en artikel från 2013 gör Laura Lundy, Ursula Kilkelly och Bronagh Byrne (2013) en               

jämförelse mellan tolv länders tillvägagångssätt för att implementera barnkonventionen         

i sina respektive lagstiftningar. Artikeln baseras på en tidigare studie av dessa tolv             

länder som författarna gjort för UNICEF Storbritannien (Lundy et. al. 2012), där syftet             

var att identifiera de mest effektiva och praktiska sätten att ge barnkonventionen juridisk             

effekt i ett land.  

 

Författarna presenterar hur implementering kan ske både med juridiska och          

icke-juridiska medel, där de icke-juridiska sätten att implementera barnkonventionen i          

ett land inkluderar att ha nationella strategier för att tillgodose barns rättigheter, att det              

finns en barnombudsman i landet, att ha processer för utvärdering av vilken effekt de              

juridiska åtgärderna faktiskt har för barns rättigheter samt att ha ett pågående arbete             

med kapacitetsutveckling och kunskapshöjning gällande barns rättigheter för dem som          

arbetar med och för barn (Lundy et. al. 2012, s. 4). De kommer till slutsatsen att                

inkorporering inte räcker för att barnkonventionen ska ha full effekt – de icke-juridiska             

åtgärderna för implementering identifieras som en viktig nyckel till att dessa           

lagändringar ska uppfylla sitt syfte och barns rättigheter därmed tillgodoses till fullo            

(Lundy, Kilkelly & Byrne 2013, s. 442). Att arbeta aktivt med kunskapsutveckling            

gällande barns rättigheter identifieras som den viktigaste icke-juridiska faktorn gällande          

hur dessa rättigheter uppfattas och implementeras i praktiken (ibid., s. 456).  

 

En studie från 2010 (Arild Vis, Holtan & Thomas 2010, s. 20) lyfter fram olika               

nyckelfaktorer till varför norska socialarbetare finner det svårt att involvera barn i            

utredningarna, och att leva upp till principen om barns delaktighet i den lagstadgade             

barnkonventionens tolfte artikel. En del av socialarbetarna i studien menade att man inte             

bör involvera barnen om de ändå inte får avgöra beslutet i slutändan, medan det hos en                

annan del fanns en tro på att det viktigaste för barn är att bli hörda, inte att få exakt som                    

de vill (ibid., s. 12). Studiens slutsats är att det behövs ändringar i hur utredningarna               

görs för att undvika att förhörsliknande situationer med barnen uppstår, och att            
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socialtjänsten behöver bidra till att skapa mer barnvänliga processer i utredningarna           

(Arild Vis, Holtan & Thomas 2010, s. 20).  

 

På uppdrag av Barnrättighetsutredningen genomförde Johan Vamstad (2016) en         

jämförande studie av fyra länder med syfte att analysera för- och nackdelar med att              

inkorporera barnkonventionen i svensk lagstiftning. De länder som ingår i studien är            

Norge och Finland, som valt att inkorporera konventionen, samt Danmark och Tyskland            

som valt att inte göra det. Ett särskilt fokus i studien låg på att jämföra Sverige med                 

Norges och Finlands erfarenheter av att inkorporera barnkonventionen. En övergripande          

slutsats i denna studie är att en inkorporering av barnkonventionen inte i sig utgör någon               

avgörande skillnad gällande ländernas förhållningssätt till barnkonventionen och barns         

rättigheter. Utöver detta konstateras att fördelarna med en inkorporering är mer           

principiella än reella – det vill säga att inkorporeringen har ett symbolvärde men inte              

nödvändigtvis gynnar barns rättsliga ställning i samhället. På så sätt menar Vamstad            

(2016) att resultatet av en inkorporering beror på hur man arbetar med och för den, och                

att “inkorporeringen är sekundär till den politiska viljan att arbeta med konventionen            

och barns rättigheter” (ibid., s. 68).  

 

Ovanstående litteratur om barnkonventionens implementering i andra länder är av          

relevans för oss, då dess mål att identifiera de mest effektiva sätten att ge              

barnkonventionen praktisk effekt i ett land har likheter med vårt syfte. Vi vill genom vår               

undersökning få en fördjupad förståelse för i vilken mån barnkonventionen som lag gör             

en reell skillnad i arbetet för barns rättigheter, vilket Lundy, Kilkelly & Byrne (2013)              

och Vamstad (2016) med sina jämförelser också strävar efter. Den norska studien (Arild             

Vis, Holtan & Thomas 2010) visar på hur viljan att i praktiken tillgodose barns rätt till                

delaktighet kan medföra utmaningar, något som vi finner värdefullt att ha med oss i vår               

studie. 

 

2.3 Kritiska analyser av inkorporering som ett sätt att         
säkra skydd av barns rättigheter  

Kathy McCall-Smith (2019) bygger vidare på ovan nämnda UNICEF-studie (Lundy et.           

al. 2012), i sin undersökning av olika länders sätt att inkorporera barnkonventionen.            
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McCall-Smith (2019) går in med en kritisk blick på inkorporering av internationella            

konventioner generellt, då hon menar att detta ofta översätts dåligt till konkret            

implementering. Författaren önskar med sin artikel bidra till debatten om värdet av att             

inkorporera barnkonventionen i nationella lagstiftningar, genom att diskutera        

barnkonventionens unika karaktär och dess potential för nationell inkorporering för att           

därefter ge exempel på hur sju olika länder valt att göra detta (McCall-Smith 2019, s.               

425f.). 

 

McCall-Smith (2019) framhäver att barnkonventionen med sina 196 ratifikationsstater         

är den mest ratificerade av alla FN:s konventioner gällande mänskliga rättigheter, men            

att denna imponerande siffra inte återspeglas i den praktiska implementeringen av barns            

rättigheter i dessa länder. Hon tar upp den kritik som riktats mot konventionen för dess               

vaga språkbruk, en kritik som hon menar ofta har sin grund i ett försök att likställa                

denna internationella konvention med nationell lagtext. Vagt språkbruk är enligt          

författaren inte ovanligt i internationella konventioner, och det krävs därför ett gediget            

arbete med att implementera dem för att de ska kunna få effekt i ett land (McCall-Smith                

2019, s. 425f.).  

 

Författaren menar att effektiv implementering av barnkonventionen är komplext. En          

viktig roll spelas enligt henne av de rådande samhällsnormerna och det är därför viktigt              

av att ha ett aktivt kunskapshöjande arbete kring barns rättigheter för att dessa ska              

kunna tillgodoses. På så sätt bör inkorporeringen av barnkonventionen inte ses som ett             

mål i sig, utan snarare som början på en lång implementeringsprocess (McCall-Smith            

2019, s. 426). Hon kommer till samma slutsats som Lundy, Kilkelly & Byrne (2013),              

det vill säga att det inte räcker att endast inkorporera barnkonventionen i ett lands              

lagstiftning. För att skapa ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet på             

lång sikt måste implementering även ske genom icke-juridiska faktorer, och genom att            

åtgärda de luckor i systemet som potentiellt hindrar barnkonventionen från att ha            

önskvärd effekt (McCall-Smith 2019, s. 432f.).  

 

Pernilla Leviner (2018) diskuterar i sin artikel vad en inkorporering av           

barnkonventionen i sin helhet kan komma att innebära i praktiken för barns rättigheter i              

Sverige. Hon ställer sig frågande till huruvida en inkorporering verkligen är det bästa             
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sättet att uppnå ett reellt skydd av barns rättigheter, och menar att regeringens förslag              

(Prop. 2017/18:186) inte grundar sig på en tillräcklig utredning av detta (Leviner 2018,             

s. 296). Artikeln tar avstamp i den osäkerhet som författaren menar råder kring             

inkorporeringens konsekvenser. Några förhoppningar som Leviner (2018) identifierar,        

bl.a. från Barnombudsmannen, är att en inkorporering skulle påskynda transformering          

genom att luckor i övrig nationell lagstiftning kan identifieras och täppas till samt att              

konventionen kan ligga till grund för såväl förvaltningsmyndighetsbeslut som         

utveckling av domstolspraxis som tydliggör hur konventionens artiklar ska tolkas i           

konkreta fall (ibid., s. 297).  

 

Dock lyfter författaren fram de många kritiska remissvar som inkom till regeringens            

förslag om inkorporering, där de centrala farhågorna handlade om att det skulle            

innebära alltför stora tillämpningssvårigheter för både förvaltningsmyndigheter och        

domstolar. Leviner (2018) pekar på att många av dessa yttranden inkluderade           

synpunkter på att förslaget borde kompletteras med tydliga riktlinjer gällande hur           

konventionstexten ska tolkas inom olika myndigheter och rättsområden, och att          

inkorporeringen annars innebär en ansvarsförskjutning från lagstiftaren till den enskilde          

rättstillämparen (ibid., s. 298). Hon kommer till slutsatsen att en inkorporering av            

barnkonventionen kräver en fördjupad analys av vad det är som faktiskt eftersträvas            

gällande barns livsförhållanden i Sverige, och hur man kan uppnå detta på bästa sätt              

(ibid., s. 309).  

 

McCall-Smiths (2019) och Leviners (2018) kritiska analyser av inkorporering av          

konventioner i nationell lagstiftning är värdefulla för oss att ta med oss i vår              

undersökning, då de anknyter till den kritik som lyfts mot barnkonventionen som svensk             

lag. Artiklarna visar också på vikten av icke-juridiska implementeringsverktyg vid sidan           

av det juridiska samt av att formulera tydliga mål av vad man vill uppnå med               

inkorporeringen, något vi finner intressant att ta med vidare i vår undersökning då vi              

fokuserar på den juridiska implementeringens praktiska effekt utifrån barnutredares         

perspektiv på sitt arbete.  
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3. Metod 
 

3.1 Förförståelse 

Barnkonventionens inkorporering i svensk lag är något vi båda har hört mycket om             

sedan propositionen röstades igenom. Att vi studerar på socionomprogrammet är          

troligen en bidragande faktor till detta. Den huvudsakliga anledningen till att vi valde             

vårt uppsatsämne var dock det mycket uppmärksammade Esmeraldafallet. Vi hade båda           

läst mycket om detta och berörts djupt. Utifrån vår position som blivande socionomer             

började vi fundera på om det hade gjort någon skillnad för socialtjänsten i hanteringen              

av detta ärende om barnkonventionen varit lag. Här föddes idén till denna uppsats, som              

därefter breddades och växte till en undersökning av barnkonventionens effekter på           

barnutredares arbete under dess första år som svensk lag, och deras resonemang kring             

möjligheter och utmaningar framåt.  

 

Att vi valt ett uppsatsämne som vi båda känner starkt för är något vi varit medvetna om                 

under processens gång. Om vi som forskare är inställda på att få fram något särskilt med                

vår forskning, finns en risk att vi missar andra möjliga tolkningar av det som              

framkommer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s. 56). För att hantera detta har vi             

försökt behålla en öppenhet inför empirin. Rennstam & Wästerfors (2011, s. 198) menar             

att det är viktigt att låta empirin tygla ens förståelse av det studerade fenomenet, och               

inte försöka styra empirin utan snarare vara öppen inför vad empirin ger. Detta har vi               

haft i åtanke under uppsatsens gång.  

 

3.2 Metodologiska överväganden  

Vår empiri inhämtades via semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna utgick från en          

frågeguide (se bilaga 8.2) då vi ville försäkra oss om att få svar på de frågor som var                  

viktigast för undersökningens syfte, och för att vi lättare skulle kunna jämföra och             

analysera empirin. Dock valde vi att anpassa denna guide efter situationen. Beroende på             

vad eller hur utförligt intervjupersonen svarade, kunde vi be hen att fördjupa eller             

förtydliga vissa svar om något var oklart eller särskilt intressant. Genom att vara             
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flexibla i vår intervjustruktur kunde vi få en tydligare bild av hur personen resonerade              

än om vi hade valt ett standardiserat frågeformulär, och därmed få ett brett material att               

utgå från i vår fortsatta analys (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2011, s. 40). 

 

En kvalitativ ansats valdes för att genomföra denna undersökning då vi sökte            

djupgående svar på våra frågor. Kvalitativ analys kännetecknas av att fokus oftare ligger             

på ord än på siffror och att de därmed kan ge “nyansrika och mångfasetterade              

beskrivningar av de studerade fenomenen” (Lind 2014, s. 126), vilket var något vi             

önskade uppnå med vår undersökning. Hade vi valt en kvantitativ metod, som            

exempelvis enkätundersökning eller strukturerade intervjuer (där samma frågor ställs i          

samma ordning till samtliga intervjupersoner), hade uppsatsens fokus varit att          

undersöka mer brett än djupt (Bryman 2018, s. 268). Syftet hade handlat mer om att få                

en överblick över hur barnutredare i Sverige upplever barnkonventionens inkorporering          

i svensk lag, snarare än att få en djupare inblick i hur några få resonerar kring detta                 

(ibid., s. 216). 

  

En fördel vid en kvantitativ ansats är möjligheten att få tag i fler intervjupersoner och få                

in fler svar än vid kvalitativa intervjuer. På så sätt är det en mer effektiv metod för                 

datainsamling. Det faktum att samtliga intervjupersoner får samma frågor förenklar          

även det efterföljande kodningsarbetet, då materialet är mer lättöverskådligt. Både          

enkäter och strukturerade intervjuer består i huvudsak av slutna frågor eller frågor med             

fasta svarsalternativ, vilket underlättar jämförelser mellan intervjupersonernas svar        

(Bryman 2018, s. 257ff.). Kopplat till vårt syfte ansågs dock kvantitativa metoder inte             

vara lämpligt för att generera den typen av material som vi önskar analysera, då              

forskaren vid dessa metoder inte har samma möjlighet att ställa följdfrågor och gå             

djupare in i vissa ämnen.  

 

Intervjuer, observationer och textanalys är alla exempel på metoder inom kvalitativ           

analys (Ahrne & Svensson 2011, s. 12) som producerar olika typer av empiriskt             

material. Då vi söker språkliga utsagor om barnutredares upplevelser utifrån våra           

frågeställningar ansågs individuella intervjuer vara den mest lämpliga metoden för vår           

studie (ibid., s. 23). Ett alternativ hade kunnat vara att använda fokusgrupper där flera              

personer som har kunskap om ett ämne samlas och diskuterar frågorna. I denna metod              
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intresserar sig forskaren för hur individen i egenskap av gruppmedlemmar diskuterar en            

fråga, och fokus ligger på samspelet i gruppen (Bryman 2018, s. 603f.). Fokusgrupper             

kan skapa en intressant dynamik mellan deltagarna då dessa kan utmana och ifrågasätta             

varandra, vilket kan leda till nya perspektiv som uppstår i deras interaktion med             

varandra (ibid., s. 605). Denna gruppdynamik kan dock även vara en nackdel, då det              

finns risk för vissa gruppeffekter såsom att den med avvikande åsikter än den övriga              

gruppen inte vågar yttra dessa (ibid., s. 628). Då vi ville nå barnutredarnas personliga              

resonemang och erfarenheter, utan påverkan från andra personer, ansåg vi individuella           

intervjuer vara en mer lämplig metod.  

 

3.3 Urval och genomförande av intervjuer 

För att besvara undersökningens frågeställningar kom vi fram till att vi ville intervjua             

socialsekreterare som arbetar med barnutredningar. Barnutredare finns inom flera         

yrkeskårer, men då vi intresserar oss för den påverkan denna nya lag kan ha på socialt                

arbete ansågs socialsekreterare vara en relevant grupp för oss att intervjua. Denna            

yrkesgrupp fattar viktiga beslut gällande barn och arbetar nära denna nya lag, samt             

arbetar på den myndighet som tar emot orosanmälningar gällande barn.  

 

Då en del av syftet med uppsatsen är att undersöka resonemang om eventuella             

skillnader som lagstiftningen av barnkonventionen har gjort, sattes som kriterium att           

intervjupersonerna skulle ha erfarenhet av att jobba med utredning både innan och efter             

att barnkonventionen blev lag. Med uppsatsens omfång och tidsram i åtanke, samt det             

faktum att vår intervjuguide var relativt lång och djupgående, bedömdes sex personer            

vara ett rimligt antal att intervjua. Fler än så hade skapat för mycket data att hantera,                

färre hade ökat risken att datan endast utgjordes av enskilda individers åsikter och inte              

kunde säga något om de frågor vi ville undersöka (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2011,             

s. 44).  

 

För att hitta intervjupersoner valde vi först att mejla ut vår förfrågan (se bilaga 8.1) till                

ett antal socialtjänster runt om i Sverige. Vi försökte då få så stor spridning som möjligt                

genom att välja kommuner av olika storlekar och i olika delar av Sverige. Dessutom              

gjorde vi en förfrågan i en Facebookgrupp för socionomer i Sverige. Då vi inte fick så                
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många svar som vi önskat på dessa sätt gick vi därefter vidare till snöbollsurval, där vi                

frågade de intervjupersoner vi bokat intervju med om de visste någon som skulle kunna              

ställa upp. En risk med snöbollsurval är att intervjupersonerna då troligen känner            

varandra och därför kan ha vissa gemensamma erfarenheter eller attityder, och att datan             

därmed inte blir så mångsidig (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2011, s. 43). Detta hade vi              

i åtanke och valde därför att prioritera de intervjupersoner som vi fick tag i på andra sätt                 

än genom snöbollsurval.  

 

I kvalitativ forskning är frågor om representativitet inte av lika stor vikt som vid              

kvantitativa undersökningar. Viktigare är att det som undersöks är relevant i förhållande            

till syftet och frågeställningarna (Lind 2014, s. 126). Vi har således inte haft som              

huvudsyfte i vårt urval att det ska representera hela Sverige, utan fokuserat mer på att               

intervjupersonerna ska ha relevant erfarenhet kopplat till vårt syfte.  

 

Våra intervjuer genomfördes över telefon. Intervjuer på plats valdes bort dels på grund             

av den nuvarande situationen med Covid-19, och dels för att vi vill intervjua utredare i               

hela landet. Vi föredrog telefon framför digitala mötesplatser som exempelvis Skype           

eller Zoom, då risken för tekniska problem bedömdes som större med de senare             

alternativen. En fördel med telefonintervjuer är att de är tidsbesparande, medan en            

nackdel är att de kan vara mindre personliga än ett fysiskt möte (Ahrne &              

Eriksson-Zetterquist 2011, s. 46). 

 

Tiden för intervjuerna varierade mellan 45 och 60 minuter, vilket kan sägas vara en              

normaltid för en intervju (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2011, s. 45). Denna tidsram            

kommunicerades till intervjupersonerna i förväg. Vi bedömde att en längre intervju än            

så hade skapat mer data än vi önskade i förhållande till den tidsram vi arbetade efter,                

samt att chansen för att hitta intervjupersoner hade minskat vid en längre intervju än så.  

 

3.4 Metodens tillförlitlighet 

Inom empirisk forskning är det vanligt att beskriva sökandet efter kunskap som            

insamling av data. Enligt denna syn ses forskaren som en passiv mottagare av data som               

redan finns tillgänglig. Detta kan dock vara ett problematiskt sätt att se på saken, då det                
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trivialiserar både forskarens roll och samhällets komplexitet. Beroende vilket perspektiv          

man utgår från så kan samma fenomen beskrivas på olika sätt – två forskare med samma                

frågeställning kommer troligen att producera två olika texter. Att istället se på empiriskt             

arbete som produktion av data kan därmed vara att föredra, då detta tar mer hänsyn till                

det aktiva arbete som forskaren utför i processen för att skapa datan. Genom de frågor               

som ställs, den metod som används och det teoretiska perspektiv som väljs skapas             

“förutsättningar för att se och höra saker som kanske inte skulle ha framkommit eller              

uppmärksammats annars” (Ahrne & Svensson 2011, s. 22).  

Två viktiga begrepp för att bedöma kvalitativ forskning är tillförlitlighet och äkthet            

(Bryman 2018, s. 467ff.). Inom tillförlitligheten talar man bland annat om trovärdighet i             

studien, vilket innebär att den verklighet man beskriver i studien överensstämmer med            

den sociala verklighet som intervjupersonerna befinner sig i. De ska kunna känna igen             

sig i det man beskriver och bekräfta att man som forskare förstått saker och ting på rätt                 

sätt. Vi strävade efter att uppnå trovärdighet i vår studie genom att vara öppna och               

tydliga med undersökningens syfte och frågeställningar i kontakten med våra          

intervjupersoner. Att rapportera resultaten till intervjupersonerna är ett sätt att säkra           

trovärdigheten (ibid., s. 467), och vi kommer därför att skicka den färdigställda            

uppsatsen till intervjupersonerna.  

Det andra kriteriet inom den kvalitativa forskningen, äkthet, tangerar även vissa av de             

delar som nämns inom tillförlitlighetsbegreppet. Det handlar bland annat om att ge en             

rättvis – det vill säga så objektiv och nyanserad som möjligt – bild av det man                

undersöker och att man på olika sätt bidrar till autenticitet genom en ökad förståelse av               

en social situation (Bryman 2018, s. 470). För att ge en rättvis bild av det vi har                 

undersökt transkriberade vi alla intervjuer ordagrant och har plockat ut citat där vi             

tydligt visar hur vi som författare tolkar det som sägs med hjälp av valda teorier och                

tidigare forskning. Målet var att ge läsaren en tydlig bild av det som sägs: vad som är                 

intervjupersonernas uttalanden och vad som är vår tolkning av dessa.  

 

3.5 Analys av empiri 

Vi använde oss av kvalitativ tematisk analys för att analysera vårt material, vilket             

innebär att materialet delas upp i teman kopplat till uppsatsens fokus (Bryman 2018, s.              
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702). För detta syfte skapade vi först koder, som ofta fungerar som underlag för de               

teman som väljs. Koder kan beskrivas som kategorier eller definitioner som forskaren            

skapar för att strukturera ett material (Jönson 2010, s. 56). Vi gjorde först en initial               

kodning, med ambitionen att vara så öppna som möjligt inför empirin. I takt med att               

mönster börjar ta form blev dock kodningen mer fokuserad och selektiv, då det blev              

tydligare vad som var av vikt att fokusera på i vår analys (Rennstam & Wästerfors               

2011, s. 198). Berättelser om enskilda ärenden sorterades bort innan kodningsprocessen           

började, då endast några av intervjupersonerna svarade på denna fråga under intervjun            

och det därför inte ansågs relevant att inkludera. Kopplat till detta ansåg vi att nyttan               

med att inkludera det inte övervägde risken för att intervjupersonens identitet skulle            

röjas av detaljer kring enskilda fall.  

 

Skapandet av en samhällsvetenskaplig analys görs i tre steg genom att sortera, reducera             

och argumentera. Genom att sortera (koda) materialet skapas ordning och          

överskådlighet. Denna ordning skapas av forskaren och är starkt kopplad till den teori             

och de begrepp som används. Därefter måste den sorterade empirin reduceras, då            

mängden material ofta är för stort för att inkluderas i sin helhet. Här gäller det att sålla i                  

materialet utan att göra avkall på nyanser och komplexitet, trots att denna sållning ofta              

baseras på valda teoretiska perspektiv och forskaren således ofta vet vad hen vill             

fokusera på. Slutligen argumenterar forskaren för sin tes med hjälp av sin sorterade och              

reducerade empiri (Rennstam & Wästerfors 2011, s. 194).  

 

Efter vår initiala kodning var vårt material väldigt stort, och vi behövde göra ytterligare              

reducering och kodning för att skapa överblick. Vi tog då hjälp av vår teori och våra                

frågeställningar och skapade teman såsom “Möjligheter med barnkonventionen som         

lag”, “Utmaningar med barnkonventionen som lag”, “Skillnader som inkorporeringen         

har gjort för intervjupersonerna”, “Normer kring barnets bästa”, och “Resonemang          

kring handlingsutrymme”. På så sätt växte en struktur fram i vårt material. Denna             

process av att tematisera och reducera upprepades tills vi upplevde oss ha ett             

överskådligt material som passade vårt syfte. Därefter byggdes vår analys upp utifrån            

våra teorier, tidigare forskning och empiri, med syfte och frågeställningar ständigt           

närvarande för att säkerställa att dessa genomsyrade analysförfarandet.  
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3.6 Etiska överväganden  

I detta avsnitt beskrivs vårt tillvägagångssätt för att uppfylla de fyra forskningsetiska            

principerna: nyttjandekravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och     

samtyckeskravet. 

 

Samtyckeskravet innebär att vi som forskare behöver inhämta samtycke från våra           

intervjupersoner. Det innebär även att intervjupersonerna har rätt att avbryta sitt           

deltagande utan att i så fall mötas av påtryckningar eller negativa konsekvenser            

(Vetenskapsrådet u.å., s. 9f.), något vi informerade våra intervjupersoner om samtidigt           

som vi fick deras samtycke att spela in intervjun för framtida transkribering. Detta             

tangerar till informationskravet, vilket innebär att uppgiftslämnaren ska informeras om          

syftet med forskningen samt att deltagandet är frivilligt (ibid., 7f.). Vi skrev därför             

tydligt ut vilka vi var, vad syftet med vår uppsats var och gav exempel på intervjufrågor                

när vi efterfrågade intervjupersoner. Vi erbjöd de som tackade ja att läsa            

intervjufrågorna innan intervjun och informerade även om nyttjandekravet, som handlar          

om att den data vi samlat in endast får användas till denna uppsats (ibid., s. 14). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att känsliga uppgifter, såsom personuppgifter, namn på         

arbetsplats eller andra detaljerade uppgifter ska skyddas från att komma ut till obehöriga             

och att man som forskare har tystnadsplikt (Vetenskapsrådet u.å., s. 12f.). Vi            

informerade intervjupersonerna om att deras deltagande skulle anonymiseras både i den           

färdiga uppsatsen och under arbetets gång och att vi skulle radera ljudfilerna så fort vi               

transkriberat dem. Under arbetet förvarade vi ljudfilerna på våra datorer och raderade            

dem så snart vi var klara. Under transkribering använde vi endast intervjupersonernas            

första bokstav, och döpte sedan om dessa till intervjuperson A-F i analysen för att              

anonymisera dem. Då samtliga intervjupersoner som tackade ja till att delta i studien var              

kvinnor benämns de som “hon” i vår undersökning.  

 

I vår studie gör intervjupersonerna uttalanden om sina egna arbetsplatser, något vi            

tänker kan vara etiskt känsligt för den enskildes position i förhållande till arbetsgivare             

och kollegor. Det var därför viktigt för oss att det inte ska framgå i analysen vilken                

socialtjänst de arbetar på. Vi ställde även frågor där egna erfarenheter från ärenden             
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kunde bli aktuella. Vi var då tydliga med att de självklart inte behövde berätta om               

detaljer i enskilda fall eller på andra sätt riskera att bryta sekretessen genom sina svar,               

då det är viktigt att intervjuaren ser till att intervjupersonen inte känner sig pressad på               

något sätt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s. 39). Dessutom gjorde vi till slut             

bedömningen att inte använda berättelser om särskilda ärenden, trots att          

intervjupersonerna anonymiserat sina svar, då vi ansåg att risken för att           

intervjupersonens identitet skulle röjas var för stor (ibid., s. 30).  

 

3.7 Arbetsfördelning  

Vårt arbete har varit jämnt fördelat mellan oss och majoriteten av tiden har vi suttit               

tillsammans och arbetat. De enstaka tillfällen som vi inte har haft möjlighet till att              

träffas fysiskt har vi använt den digitala mötesplatsen Zoom. Vi har under arbetet med              

uppsatsen haft löpande diskussioner kring varje moment och viktiga beslut i uppsatsen.            

Även om vi har delat upp och skrivit vissa delar i texten själva har det alltid varit i                  

dialog med varandra. Vi har läst igenom tillsammans och gjort ändringar löpande för att              

skapa en gemensam ton. Eftersom vi har suttit tillsammans har vi kunnat fråga varandra              

och hjälpas åt med alla delar i arbetet. Vi delade även upp intervjuerna och              

transkriberingen av dessa och gjorde tre intervjuer respektive tre transkriberingar          

vardera. 

 

 

4. Teori 
I nedanstående avsnitt kommer vi att beskriva de två teoretiska perspektiv vi har valt för               

att analysera vårt material: organisationskultur och handlingsutrymme.  

 

Boken Organisationsteori: struktur, kultur, processer (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal         

2014), utifrån vilken vi har valt att fokusera på begreppet organisationskultur, används            

för att belysa hur de normer och värderingar som finns på organisationer påverkar beslut              

och arbetssätt. Det andra teoretiska materialet som valts för denna undersökning är            

boken Handlingsutrymme (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008) och Street-Level         

Bureaucracy (Lipsky 2010), som behandlar det praktiska sociala arbetet och det           
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dilemma som uppstår när yrkesutövaren ska agera inom organisationens ramar och           

samtidigt möta klienter med olika behov. Utifrån dessa förutsättningar skapas det           

utrymme inom vilket socialarbetaren kan agera. Dessa två böcker har varit värdefulla            

för oss att kombinera för att förstå begreppet handlingsutrymme, där Lipsky (2010) har             

gett oss en teoretisk grund att analysera utifrån medan Svensson, Johnsson & Laanemets             

(2008) har satt detta begrepp i en svensk kontext med praktiska exempel.  

 

Organisationskultur och handlingsutrymme som perspektiv anses relevanta för        

uppsatsens syfte att undersöka hur barnutredare resonerar kring inkorporeringen av          

barnkonventionen och den praktiska innebörden av detta i deras arbete. Eftersom vi            

intresserar oss för intervjupersonernas beskrivningar av sin vardag – de utredningar de            

arbetar med och den organisation de tillhör – är det relevant för oss att se det utifrån de                  

möjligheter och begränsningar som det innebär att arbeta inom en organisation, vilka            

normer och värderingar som eventuellt präglar en arbetsplats och därmed också de            

beslut som fattas inom den. Vi är intresserade av den komplexitet som just             

socialarbetare möter då de har många behov och faktorer att förhålla sig till samt arbetar               

med att tolka och tillämpa lagar.  

 

4.1 Organisationskultur 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för organisationskultur som begrepp. Detta             

begrepp har valts ut till vår studie då det är användbart för att analysera hur normer och                 

värderingar på arbetsplatser påverkar processer, tankesätt och beslut, samt hur en           

organisation som socialtjänsten kan påverkas av samhälleliga förändringar och arbetet          

med att implementera dessa.  

 

Organisationskultur som begrepp är hämtat från organisationsteorin. Boken som         

används för denna uppsats har ett beteendevetenskapligt fokus, och lägger därmed           

tonvikt vid den mänskliga aspekten av organisationers struktur, kultur och processer.           

Den ställer frågan om vilka beteenden som styr en organisation, vilka värderingar som             

genomsyrar dessa samt vilka interna och externa krafter som formar organisationen.           

Kopplat till denna studies syfte att undersöka hur inkorporeringen av barnkonventionen           

i svensk lagstiftning resoneras kring av barnutredare, och i vilken mån detta kan             
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innebära reella skillnader i arbetet för barnets bästa, har vi bedömt att den aspekt av               

organisationsteorin som fokuserar på organisationskultur är ett användbart perspektiv att          

besvara våra frågeställningar utifrån. 

 

4.1.1 Dolda och synliga aspekter i organisationskulturen 

En viktig beståndsdel av en organisation är de antaganden som genomsyrar           

organisationen och som lärs ut till nya medlemmar som det rätta sättet att uppfatta,              

tänka på och agera utefter i olika situationer. “Detta mönster av grundläggande            

antaganden utvecklas efter hand och blir en del av folks medvetande – eller snarare              

deras undermedvetande. Det är inte något vi människor tänker på utan fasta premisser             

som vi spontant handlar efter” (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014, s. 128). Dessa             

antaganden, medvetna eller omedvetna, kan sägas utgöra organisationens kultur.  

 

Några av dessa kulturelement är synliga medan andra är mer dolda och svåra att få syn                

på, då de har blivit ett instinktivt sätt att agera. Det kan liknas vid ett isberg, där de                  

formella, synliga aspekterna av organisationskulturen utgör en mindre del av helheten,           

och utgörs av exempelvis mål, färdigheter och synliga beteendemönster. En större del            

av isberget ligger dolda under ytan och består av informella aspekter som ofta tas för               

givna. Dessa aspekter inkluderar attityder, värderingar, känslor, sociala kontakter och          

gruppnormer. Då dessa sällan ifrågasätts eller synliggörs kan de vara svåra att ändra på              

när de väl är fastställda, och spelar således en avgörande roll för organisationen och              

utgör en väsentlig del av dess stomme (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014, s. 126). 

 

Både de synliga och de dolda aspekterna av organisationskulturen fyller många syften            

för medarbetarna, som att reducera osäkerhet genom att ange styrande kriterier för hur             

man förväntas handla som medlem av organisationen. “Kulturen bidrar således till att            

göra livet i en organisation mer överskådligt och stabilt. Detta har å andra sidan den               

följden att vi motsätter oss förändringar i kulturen, eftersom det stabila tillståndet då             

åter avlöses av osäkerhet och nya spänningar (stress uppstår)” (Lindkvist, Bakka &            

Fivelsdal 2014, s. 132).  

 

En rad faktorer samspelar för att skapa en organisations samlade kultur. Dessa kan             

grupperas till fyra faktorer, där värderingar i samhället och vilken typ av organisation             
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det är utgör de två externa faktorerna. De interna faktorerna handlar om organisationens             

egenart, det vill säga dess historik, dominerande värderingar och ledarstil, samt           

medarbetarnas attityder och normer (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014, s. 146ff.).           

Individuella värderingar är något alla medarbetare har med sig in i en organisation, och              

ligger ofta till grund för valet av arbetsområde och arbetsplats. I sådana fall kan              

medarbetarens och organisationens värderingar sammanfalla nästan helt, vilket i sig kan           

bidra till en stark organisationskultur (ibid., s. 153).  

 

4.2 Handlingsutrymme 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för begreppen handlingsutrymme och dilemma,            

som är hämtade ur Street-Level Bureaucracy (Lipsky 2010) och Handlingsutrymme          

(Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Lipsky (2010) använder begreppet         

gräsrotsbyråkrater för att beskriva yrkesverksamma inom offentlig sektor som har nära           

interaktion med människor i sitt dagliga arbete och som har makt att fördela resurser              

och fatta beslut utifrån sitt handlingsutrymme (ibid., s. xvii). Svensson, Johnsson &            

Laanemets (2008) använder begreppet socialarbetare, vilket inkluderar alla        

yrkesverksamma inom socialt arbete, inklusive barnutredare. Vi kommer i denna studie           

genomgående att hänvisa till yrkesverksamma inom socialt arbete som socialarbetare,          

och de som jobbar med barnutredning på socialtjänst som barnutredare.  

 

Lipsky (2010) beskriver hur socialarbetare har ett uppdrag att utföra socialt arbete men             

samtidigt behöver förhålla sig till de ramar och resurser som finns inom organisationen.             

På så vis kan det uppstå ett dilemma i mötet med klienter då det finns begränsningar i                 

vad de kan göra i praktiken (ibid., s. xviiff.). Som socialarbetare behöver man kunna              

sätta sig in någon annans situation för att veta hur man ska handla och agera i olika                 

situationer, samtidigt som man behöver ha kunskap om och förståelse för den            

organisation man arbetar i (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s. 18). Utifrån de             

organisatoriska ramar som socialarbetare behöver förhålla sig till och den professionella           

kunskap de besitter skapas ett handlingsutrymme. I mötet med klienten blir det sedan             

tydligt hur detta används i praktiken (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s. 15).  
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4.2.1 Dilemman inom socialt arbete 

Socialarbetare ställs ofta inför olika dilemman. Ett dilemma inom socialt arbete uppstår            

i valet mellan olika alternativ inom handlingsutrymmet, exempelvis i en situation då            

klientens och organisationens intressen går emot varandra (Svensson, Johnsson &          

Laanemets 2008, s. 26). Ett exempel kan vara en socialarbetare som bedömer att en              

insats är avgörande för klientens hälsa och välbefinnande, men där organisationens           

ekonomiska resurser inte tillåter detta vid den tidpunkten. Där måste socialarbetaren           

välja mellan en rad olika alternativ som alla kan få negativa konsekvenser, vilket leder              

till ett dilemma. Eftersom handlingsutrymmet kan användas på så olika sätt kommer            

socialarbetare också agera olika (ibid., s. 107ff.). 

 

Vi är intresserade av handlingsutrymme och dilemma som begrepp då de kan hjälpa oss              

få fördjupad förståelse för socialarbetares agerande i olika komplexa situationer där de            

behöver väga för- och nackdelar mot varandra och stundtals kan hamna i lägen där inget               

av valen känns bra, men där ett beslut ändå måste fattas. Så kan vara fallet i                

barnutredningar där utredaren måste ta hänsyn till flera olika intressen, både i familjerna             

och i organisationen, för att sedan komma fram till ett beslut om vad barnets bästa är i                 

varje unikt fall. Även när ett beslut har fattats kan nya dilemman uppstå om exempelvis               

barnets föräldrar motsätter sig den önskvärda insatsen, eller om en placering inte blir till              

barnets bästa.  

 

 

5. Analys 
Med hjälp av våra teoretiska perspektiv, kunskapsläget och den tidigare forskning vi            

presenterat kommer vi i nedanstående avsnitt analysera vårt empiriska material.          

Analysen baseras på de intervjuer vi genomfört med sex barnutredare på socialtjänster i             

fem olika kommuner i Sverige. Analysen har delats upp i teman och tar upp hur               

intervjupersonerna ser på eventuella skillnader i hur de hanterade ärenden innan och            

efter det att barnkonventionen blev lag. Esmeraldafallet används för att konkretisera           

analysen kring barnkonventionens eventuella effekt på intervjupersonernas arbete. Vi         

avslutar vårt analysavsnitt med att ta upp hur våra intervjupersoner resonerar kring sitt             

handlingsutrymme att tillgodose barns rättigheter kopplat till den nya lagen och vad de             
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ser för utmaningar och möjligheter med barnkonventionen som lag i förhållande till sitt             

arbete.  

 

5.1 Barnkonventionen – både synlig och osynlig i arbetet 

I många av intervjuerna blir det tydligt att barnkonventionens principer är något som             

länge genomsyrat arbetet på de olika socialtjänsterna, och att det har varit en             

självklarhet att arbeta efter barnets bästa. De flesta intervjupersonerna har därmed inte            

upplevt en märkbar skillnad i sitt vardagliga arbete kopplat till att barnkonventionen nu             

har blivit svensk lag, något som intervjuperson E ger uttryck för:  

 

E: Jag tänker att det egentligen inte har medfört några större skillnader i det              

dagliga arbetet, utan att vi jobbar på mycket som vi gjort tidigare. Jag tycker              

att vi har varit bra redan sedan innan på att ta tillvara på barns rättigheter. 

 

Inom organisationsteorin pratar man om hur värderingar och grundläggande antaganden          

skapas och blir en självklar del av en organisation över tid, vilket vi tycker oss se i detta                  

uttalande – för de flesta av intervjupersonerna är det sedan länge självklart att arbeta              

med barnets bästa i fokus. Dessa antaganden blir en del av organisationsmedlemmarnas            

medvetande och blir en given del av organisationen (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal            

2014, s. 128), något som känns igen i hur våra intervjupersoner resonerar kring sitt              

uppenbara fokus att arbeta för barns rättigheter.  

 

Flera av intervjupersonerna pekar på att principen om barnets bästa redan finns            

formulerad i två av de huvudsakliga lagstiftningarna som barnutredare arbetar efter, SoL            

och LVU. Även arbetsmodellen Barnets behov i centrum (BBIC) är något som tas upp              

av flera intervjupersoner som ett exempel på hur barnrättsperspektivet redan har varit            

integrerat och givet i deras arbetssätt, något som också kan förklara varför            

barnkonventionen i sig inte har gjort märkbar skillnad i det praktiska arbetet.  
 

D: Jag printade ut hela barnkonventionen och så tittade jag på den och så              

tänkte jag “Ja men detta gör vi ju. Detta har vi ju med oss.” (...) Vi jobbar ju                  

utifrån BBIC, som är ett dokumentationsstöd inom barn och unga, Barns           

behov i centrum, som vi dels använder i hur vi lägger upp våra utredningar.              

(...) När jag då kikar lite i de här grundböckerna kring BBIC så står det ju helt                 
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och hållet uttalat här att man ska jobba utifrån barns rättigheter och principen             

om barnets bästa i socialtjänsten.  

 

I ovanstående citat blir det tydligt hur barnrättsperspektivet och principen om barnets            

bästa är en given del i organisationskulturen. Detta utgör även ett exempel på hur              

organisationens egenart i form av administrativa system, som i det här fallet            

dokumentationsstödet BBIC, är en del av och påverkar organisationskulturen         

(Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014, s. 147).  

 

När vi frågar våra intervjupersoner om någon särskild av barnkonventionens artiklar           

gjort skillnad för dem i deras arbete, svarar flera av dem att de inte märkt av en skillnad                  

kopplat till några särskilda artiklar.  

 
E: Nej, det upplever jag faktiskt inte. (...) Jag tycker att artiklarna är ganska              

självklara. Där är nog ingen artikel som rakt av har förändrat eller påverkat             

mitt arbete avsevärt, utan det arbete vi har gjort innan har vi på något sätt               

försökt jobba vidare på och förbättra. Men det tänker jag att vi hade gjort              

oavsett om barnkonventionen blivit lag eller inte.  

 

Inte heller intervjuperson A och har märkt av en skillnad, utan menar att de över lång tid                 

varit noga med att uttrycka sig kring vad som är barnets bästa. Intervjupersonernas svar              

visar tydligt att barnkonventionen som lag hittills inte medfört någon särskild förändring            

i deras arbete. Detta finner vi intressant att kontrastera till de nedan beskrivna svar vi               

fick på frågan om huruvida Esmeraldafallet har gjort skillnad och påverkat dem i deras              

arbete. Dessa svar är mer konkreta och tydliga än de mer tvekande svaren kring              

barnkonventionens eventuella påverkan på dem i deras yrkesroll. Kan det vara så att             

ärenden som Esmeraldafallet blir mer märkbart i barnutredarnas arbete för att det just är              

ett verkligt fall, medan barnkonventionens principer enbart existerar i teorin fram till            

dess att innebörden i lagen tolkas och tillämpas praktiskt?  

 

Fallet med Esmeralda utgör ett exempel på hur enskilda fall där barn farit illa kan få stor                 

påverkan på barnutredares framtida agerande (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008,          

s. 25). Flertalet intervjupersoner uppger att de har läst den rapport som gjordes av              

Inspektion för vård och omsorg (IVO) efter att fallet med Esmeralda blivit offentligt, för              

att förstå vad som gick fel i fallet och ta lärdomar av detta. Intervjuperson A uppger att                 
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de på hennes arbetsplats är mycket mer noggranna gällande eventuella risker sedan detta             

fall uppdagades.  

 

När enskilda fall lyfts upp och uppmärksammas i media kan detta således ha en effekt               

på socialt arbete i stort, då det kan skapa en osäkerhet hos den enskilde socialarbetaren               

(Svensson, Johnsson & Laanemets 2008., s. 25). Denna företeelse presenteras även av            

Lipsky (2010), som beskriver hur just barnutredares arbete påverkas av          

uppmärksammade fall där barn farit illa. Dessa ärenden påverkar inte enbart de            

involverade socialarbetarna, utan alla som arbetar med barnskydd berörs av den           

offentliga kritiken som framförs i samband med dessa fall (Lipsky 2010, s. xiv), något              

som kan förklara varför Esmeraldafallet lett till både reflektioner och den ökade            

noggrannhet i riskbedömningar som beskrivs av intervjuperson A. Det blir tydligt att de             

känslor som Esmeraldafallet rörde upp hos intervjupersonerna, och rädslan för att något            

sådant skulle hända i ett av deras fall, hittills har varit en starkare kraft för utveckling av                 

arbetsrutiner än inkorporeringen av barnkonventionen.  

 

På frågan om intervjupersonerna tror att Esmeraldafallet hade kunnat få en annan            

utgång om barnkonventionen varit lag då beslutet om återföreningen med de biologiska            

föräldrarna togs, ger intervjupersonerna likartade svar.  

 
A: Tyvärr tror jag inte att barnkonventionen hade gjort skillnad i det enskilda             

fallet. Jag tror tyvärr alltid att vi kommer ha vissa ärenden, även om vi              

försöker ha ett skyddsnät som ska fånga upp alla, att några trillar igenom och              

att det går illa. Men det är också de fallen som vi lär oss av och utvecklar                 

systemet och verksamheterna. Sedan ska det inte behövas att någon dör för att             

det ska hända, men tyvärr tror jag inte att vi kan någonsin kommer ha ett               

skyddsnät som kan hindra att det ibland blir allvarliga incidenter, som är 100             

procent vattentätt.  

 

Även intervjuperson D var tveksam till om barnkonventionen som lag skulle ha gjort             

någon skillnad i fallet med Esmeralda, med hänvisning till att de ändå arbetat enligt              

principen om barnets bästa i många år på socialtjänsten. Hon menar att just             

barnkonventionen troligen inte hade varit så vägledande där, utan att det finns annan             

lagstiftning som socialsekreterarna i det fallet skulle ha varit observanta på och tillämpat             
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just i den processen. Intervjuperson E:s svar anknyter till detta och visar på en låg tilltro                

till barnkonventionens praktiska användning i fall som Esmeraldas:  

 
E: Jag tänker om de bristerna som har framkommit, att det spelar ingen roll              

om barnkonventionen är lag eller inte, de bristerna har ju begåtts oavsett. De             

bristerna skulle kunna upprepas i dagsläget också på någon annan          

socialtjänst. Jag tror inte att bara för att barnkonventionen har blivit lag så             

kommer liknande brister inte ske.  

 

De positiva effekter av barnkonventionens inkorporering som identifieras av våra          

intervjupersoner handlar huvudsakligen om att det lett till att de talar mer om barns              

rättigheter. Intervjuperson A menar att det jobb som gjorts på regeringsnivå kring            

barnkonventionen har bidragit till att barns rättigheter vid utsatthet för våld har            

uppmärksammats och synliggjorts. Intervjuperson B och F upplever att de har börjat            

prata mer om barnets delaktighet och att det är barnets utredning, inte föräldrarnas,             

sedan barnkonventionen inkorporerades. Intervjuperson F berättar även att de gjort en           

konkret förändring sedan barnkonventionen inkorporerades, nämligen att de har ändrat          

sitt sätt att skriva utredningar för att säkra ett större barnperspektiv:  

F: Något som kan vara intressant är att vi det här året har börjat skriva våra                

utredningar i du-form. Istället för att skriva “Anna säger att”, så skriver vi             

“du berättar att”. Och det har gjort en viss skillnad, att det blir mer att               

utredningarna verkligen tillägnas barnet (...) Då blir det också lite enklare           

språk, tänker jag. Det är inte för förvaltningsrätten vi ska skriva, utan nu             

skriver vi så att det här barnet ska förstå. Det är en märkbar skillnad just med                

barnkonventionen, tänker jag.  

Att språket har stor betydelse i barnutredningar är något som lyfts fram av Hultman &               

Cederborg (2014). Författarna menar att orden som används har en avgörande påverkan            

på hur barnets livssituation bedöms av den som läser, och att det därför är viktigt att se                 

över sina formuleringar (Hultman & Cederborg 2014, s. 125ff.), vilket intervjuperson F            

ger ett exempel på ovan. Via språket kan ett tydligare barnperspektiv skapas i             

utredningen, vilket kan påverka hur utredningen upplevs av den som läser den. Att             

skriva utredningen riktat till barnet kan också ses som ett sätt att arbeta för barnets rätt                

till delaktighet, då det tydliggör vem utredningen handlar om.  
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Att göra förändringar i språket kan även vara ett exempel på hur organisationskulturen             

påverkas och formas av medarbetarens egenart, det vill säga det språkbruk, de            

värderingar och attityder som uttrycks genom den yrkesverksamma, men även på hur            

samhällets värderingar har en viktig roll i detta. Organisationskulturens utveckling sker           

således i ett komplext samspel mellan externa och interna variabler, där samhällets            

värderingar utgör en extern faktor och medarbetarens egenart en intern sådan           

(Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014, s. 147f.). Den externa, samhälleliga förändringen           

som skett i och med inkorporeringen av barnkonventionen skapar här en intern            

förändring i medarbetarnas språkbruk och attityd, och tillsammans utgör dessa en grund            

för en organisationskultur med ytterligare fokus på barns rättigheter.  

Vi ser utifrån våra intervjupersoners svar att barnets bästa som utgångspunkt är en given              

del i arbetet och kan ses både som en formell och en informell aspekt av               

organisationskulturen. Det är dels vad socialtjänsten står för utåt och arbetar efter med             

stöd i SoL och LVU. Det kan dock även ses som en dold aspekt av kulturen på                 

barnutredarnas arbetsplatser, då dessa består av exempelvis omedvetna värderingar och          

gruppnormer som man över tid tar för givet (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014, s.              

126). Då barnkonventionen och principen om barnets bästa är så pass integrerade i våra              

intervjupersoners medvetande och arbetssätt, ser de flesta av dem inte hur denna nya lag              

skulle förändra särskilt mycket i deras vardagliga arbete där barnets bästa sedan länge             

varit en självklarhet att arbeta efter.  

 

5.2 Ökat fokus på barns delaktighet – barnkonventionens        
förtjänst? 

Även om flera av intervjupersonerna svarar att barnets bästa länge varit en självklar             

utgångspunkt i deras arbete kommer det fram exempel på vissa konkreta saker som             

förändrats på senare år till förmån för barns rättigheter. Ett sådant exempel är att man               

upplever att det numera är fler barnsamtal i utredningarna än tidigare, något som             

Cederborg (2014a) lyfter fram som en central aspekt i hur socialtjänsten bör arbeta för              

att stärka barnperspektivet (ibid., s. 7ff.). Det verkar dock finnas en osäkerhet hos våra              

intervjupersoner om det är inkorporeringen av barnkonventionen i sig som är orsaken            

till denna förändring eller inte. 
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C: I den kommun jag jobbar upplever jag väldigt ofta att man inte har              

samtalat med barnen tidigare. Man har gått väldigt mycket på          

vårdnadshavarens bild och deras synsätt, och där ser jag en stor förändring.            

Men som sagt det är svårt att säga, är det barnkonventionen i sig eller är det                

att man har identifierat att det behövs en särskild placeringsgrupp där vi            

samtalar med barnet, och barnet har en enskild socialsekreterare? Det är svårt            

att säga vad som är vad i det hela. Men vi strävar efter att fokusera på barnets                 

bästa, att barnet alltid ska få komma till tals.  

Intervjuperson C beskriver att det finns en förändring i synsättet och att hon upplever att               

det varit vanligt tidigare att man gått på föräldrarnas bild av situationen, men att det inte                

går att säga exakt varför denna förändring skett och om det är kopplat till              

barnkonventionen. Även intervjuperson B har lagt märke till en förändring som handlar            

om att man har fler barnsamtal i utredningarna. 

B: Jag tänkte på det innan också att vi har börjat ha ännu mer barnsamtal, och                

det pratar vi ofta om, att man ska träffa barnen oftare, att det inte räcker med                

ett barnsamtal utan att barnet behöver vara delaktig i processen, få           

information och har rätt att ge sitt perspektiv (...) så det är väl en sak som har                 

förändrats, tror jag. Innan kanske man hade ett barnsamtal under          

utredningen, men jag tror att de flesta har mer barnsamtal nu.   

 

När vi frågar intervjuperson B om denna förändring har skett sedan barnkonventionen            

blev lag svarar hon att det har varit ett mål över längre tid, men att hon tror att man nu                    

har börjat uppmärksamma att socialtjänsten behöver bli bättre på att ha fler barnsamtal.             

I intervjun med intervjuperson A kommer det fram att hon upplever att antalet             

orosanmälningar ökat successivt med åren och att det arbete som skett kring            

barnkonventionen kan vara en bidragande faktor till detta. Det uttrycks dock återigen en             

osäkerhet kring om det är barnkonventionen som lag i sig eller andra faktorer i              

samhället som påverkat utvecklingen där barns rättigheter synliggörs i större          

utsträckning.  

 

Lipsky (2010, s. 188f.) menar att förändringar i samhället är något som återspeglas i              

organisationer och alltså spelar en avgörande roll i att förändringar sker inom dessa, och              

därmed även har en stor påverkan på relationen mellan klient och socialarbetare.            

Intervjupersonernas svar visar på en känsla av att barns rätt till delaktighet tillgodoses i              
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allt större utsträckning, men de har svårt att sätta fingret på när detta började förändras               

och varför. Möjligen beror dessa förändringar på ett samhälle där kunskapen om barns             

rättigheter blir allt större, där de värderingar och normer som finns i samhället långsamt              

har påverkat organisationskulturen (Lindkvist, Bakka, Fivelsdal 2014, s. 146f.). Detta          

kan vara en förklaring till intervjupersonernas osäkerhet kring vad den upplevda           

förändringen inom socialtjänsten beror på. Det kan konstateras att barnkonventionens          

inkorporering inte markerar någon startpunkt för intervjupersonerna gällande denna         

förändring, utan snarare verkar i linje med ett samhälle och en organisationskultur som             

har förändrats över tid.  
 

5.3 Komplexa bedömningar och svårigheter att tolka       
barnets bästa 

I detta avsnitt diskuteras de utmaningar som identifierats av intervjupersonerna kopplat           

till barnkonventionens inkorporering och det handlingsutrymme de upplever sig ha att           

tillgodose barns rättigheter. Hur påverkas detta handlingsutrymme av att         

barnkonventionen nu är lag? Finns det hinder för att barnkonventionen ska kunna            

uppfylla sitt syfte som lag?  

 

Det blir tydligt i flera av intervjupersonernas svar att deras arbete kantas av många olika               

val och faktorer att ta hänsyn till vid bedömningar och beslut – allt ifrån rådande               

lagstiftning och evidensbaserad kunskap till information från barnet, föräldrar, anhöriga,          

skola med flera. Ofta handlar det om att väga för- och nackdelar mot varandra för att                

tolka vad som är barnets bästa – något som sällan är givet, utan måste bedömas i varje                 

enskilt fall.  
  

D: (..) vad skulle vara fördel att flytta hem, vad skulle vara fördel att vara               

placerad… Och så går man igenom det väldigt systematiskt – vad har vi fått              

fram, vad säger skolan, vad säger barn- och ungdomspsykiatrin, vad säger           

föräldrarna, vilka riskfaktorer finns i föräldrarnas hemmiljö, vilka riskfaktorer         

har vi i barnets utveckling? Och så behöver vi väga in alla de här faktorerna.               

Så det är ju verkligen inte svart eller vitt, och det blir också väldigt              

individuellt. För det här barnet kanske det hade blivit en utgång och för ett              

annat barn, alltså...  Det är väldigt svåra bedömningar. 
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Här visar intervjuperson D på komplexiteten i de bedömningar som görs gällande barn,             

och hur begreppet “barnets bästa” är högst individuellt för varje fall och något som              

avgörs genom att beakta många aspekter av barnets liv. Detta knyter an till den kritik               

inkorporeringen av barnkonventionen har fått om att vara för vagt formulerad och            

svårtolkad för att kunna vara effektiv som lag (Justitieombudsmannen 2016, s. 3; Ledel             

2017; Leviner 2018 s. 298; McCall-Smith 2019, s. 425f.; Thorburn Stern 2019, s. 292) –               

med ett så individuellt och svårbedömt begrepp som “barnets bästa” i lagstiftningen är             

det en svår uppgift att säga om lagen har följts eller inte. Vagheten i detta begrepp blir                 

även tydligt i intervjuperson F:s svar på frågan var det innebär för henne att arbeta               

enligt barnets bästa:  

 
F: Jättesvår fråga, vad är barnets bästa. Det kan man ju diskutera. Jag försöker              

åtminstone hela tiden tänka hur blir det just för det här barnet, att utgå ifrån               

det. Att också hela tiden prata med barnet. Hur vill du ha det? Vad skulle bli                

bäst för dig? Sedan är det inte alltid säkert att det är det enda rätta. (...) Vi gör                  

ju individuella bedömningar (...), för ett barn kanske det är bättre att bli             

placerat och för ett annat barn kanske det är bättre att bo hos en morfar. Att                

hela tiden tänka hur blir det just för det här barnet. Fråga de som känner               

barnet, föräldrar, barnet själv och anhöriga.  

 

Detta citat visar att barnets bästa som begrepp är otydligt, och så även vad det innebär i                 

praktiken (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s. 213). Denna komplexitet utgör           

således en utmaning för utredarna i att se till barnets bästa, då detta sällan är svart eller                 

vitt. Detta tycker vi oss se skapar en tveksamhet hos vissa av intervjupersonerna             

angående hur barnkonventionen ska kunna ha praktisk effekt som lag.  

 

Avväganden kring barnets bästa är något som våra intervjupersoner länge har arbetat            

med och som varit integrerat i arbetsmodeller som BBIC. Lipsky (2010, s. 62f.)             

problematiserar hur dessa administrativa system skapas för att kontrollera huruvida          

socialarbetaren har uppfyllt de mål som satts inom organisationen. Han menar att det             

kan vara ett hjälpsamt sätt att standardisera och skapa tydlighet för socialarbetaren, och             

även bidra till högre kvalitet på arbetet. Dock menar Lipsky (2010) att dessa             

standardiseringssystem inte utgör en garanti för att säkerställa att de uppställda kraven            

tillgodoses, om det inte finns en tydlighet kring vad målsättningen är. Han menar att det               

blir ett sätt att hålla den enskilde socialarbetaren ansvarig för uppfyllandet av det mål              
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som skapats, men det blir tydligt i våra intervjupersoners svar hur komplex principen             

om barnets bästa är. Även om principen om barnets bästa funnits formulerad i             

intervjupersonernas dokumentationsstöd sedan länge, kan detta skapa svårigheter och         

ett tungt ansvar för den enskilde barnutredaren när målet är så komplext som att ta               

barnets bästa i beaktande.  

 

Förutom barnets individuella situation menar intervjuperson D att en avgörande          

anledning till skillnader i bedömningar kan vara socialsekreterarnas personliga         

erfarenheter och syn på barnets bästa. Detta knyter an till det organisationskulturella            

begreppet medarbetarens egenart, vilket beskriver den enskilda individens påverkan på          

attityder och normer inom organisationen. Här spelar aspekter som egna erfarenheter,           

uppväxt, utbildning och personliga värderingar in i hur individen tänker och agerar i sin              

yrkesroll (Lindkvist, Bakka, Fivelsdal 2014, s. 153), något som exemplifieras av           

intervjuperson D:  

 
D: Självklart kan vi tycka lite olika utifrån vad man själv tycker är viktigt,              

vad som är mest fokus på och hur man ser på oron, och vad man bedömer                

kanske (...) Det är ju utifrån våra erfarenheter och kanske hur vi själva har              

vuxit upp och så vidare. Vissa kanske betraktar våld i hemmet som lite mer              

allvarligt än vad andra gör. Och man drar sina slutsatser på lite olika sätt.              

Men vi har ju alla en grundutbildning och vi vet alla vad som är riskfaktorer               

och skyddsfaktorer för barn. Så vi har ju samma bas, men sedan så tror jag               

absolut att vi kan tolka det lite olika. 

 
Här visar intervjuperson D på hur medarbetarens egenart påverkar bedömningarna och           

hur man väljer att använda sitt handlingsutrymme. Lipsky (2010, s. 40f.) tar upp hur ett               

problem för socialarbetare kan vara de många och ibland motstridiga mål som finns             

inom en organisation, vilket också kan utgöra en anledning till att medarbetare tolkar             

situationer olika och väljer olika sätt att agera. Normer och praxis kan även skilja sig               

från olika kommuner, exempelvis i hur man ser på tvång respektive frivillighet, något             

som intervjuperson C tar upp:  

 
C: Det kan nog vara mer en kultur i kommunen också. Hur angelägen man              

är att ansöka om LVU. I vissa kommuner arbetar man mer efter frivillighet.             

Det är jätteviktigt, men ibland behöver man fatta ett LVU-beslut. Det är inte             
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bara barnkonventionen, den kan såklart spela in, men jag tror också att det är              

en kulturell skillnad i vilken kommun och vilken socialtjänst man jobbar på. 

 

Utifrån intervjupersons C:s resonemang verkar det alltså inte vara barnkonventionen i           

sig som ger upphov till skillnader i tolkningen av barns bästa utan kulturen på den               

specifika socialtjänsten som blir avgörande. Detta kan också tolkas som en utmaning            

inför framtiden med barnkonventionen som lag. Olika organisationskulturer – där både           

organisationens och medarbetarens egenart spelar in (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal          

2014, s. 147) – kan innebära olika tolkningar av denna ibland otydliga lagtext, vilket              

kan skapa svårigheter i att bedöma när lagen har följts och inte. Här menar dock Lipsky                

(2010, s. 13f.) att socialarbetaren med sitt handlingsutrymme har makten och           

möjligheten att forma denna kultur. Genom att använda det handlingsutrymme de har att             

tolka exempelvis vad barnets bästa är, menar Lipsky (2010) att socialarbetarna själva är             

med och skapar en praxis inom organisationen. På så sätt kan komplexiteten i principen              

om barnets bästa ses som en utmaning, men också som en möjlighet för socialarbetare              

att vara medskapare till ett normgivande sätt att tolka barnkonventionens ibland           

svårtolkade artiklar på just deras socialtjänst.  

 

Dilemman är en inbyggd del i socialarbetares yrkesroll och en av utmaningarna är att              

hantera och vara trygg i den osäkerhet som de olika valen medför (Svensson, Johnsson              

& Laanemets 2008, s. 29f.). Intervjuperson D ger uttryck för en stor svårighet i att se till                 

barnets bästa i komplexa situationer när man ställs inför två val som båda kan leda till                

negativa konsekvenser för barnet. Att i dessa situationer avgöra och behöva välja vilken             

av situationerna som barnet kommer att fara minst illa av beskriver hon som något av               

det svåraste i arbetet som utredare. Eftersom den verklighet som socialarbetare befinner            

sig i är föränderlig och varierande ställs de ofta inför svåra beslut, där det inte alltid                

handlar om att hitta den bästa lösningen, utan ibland om att välja vilken handling som               

kommer att innebära minst negativa konsekvenser för barnet i just det fallet (Svensson,             

Johnsson & Laanemets 2008, s. 22).  

 

För att hantera osäkerheten och pressen som denna yrkesgrupp ställs inför skapas            

rutiner och ramverk för agerande som sedan reproduceras och återupprepas inom           

organisationen (Lipsky 2010, s. xiii). Att det finns principer som barnets bästa att             

förhålla sig till skulle kunna ses som ett exempel på ett ramverk som syftar till att                
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underlätta socialarbetarnas bedömningar, samtidigt som barnkonventionen som lag i sig          

inte tycks ha lättat på osäkerheten eller den komplexitet som våra intervjupersoner            

möter i sitt arbete.  

 

Trots att våra intervjupersoner uppger att de har mycket att ta hänsyn till i sina               

bedömningar i form av information från alla parter, rådande lagstiftning och           

organisationens ramar, säger de flesta sig uppleva att de har ett stort handlingsutrymme.             

Även Lipsky (2010) beskriver denna yrkesgrupps handlingsutrymme som betydande, då          

de inom organisationens ramverk har tolkningsfrihet och makt att fatta beslut som kan             

få stora konsekvenser i människors liv (ibid., s. 13f.). Att barnutredarnas           

handlingsutrymme inte har blivit större sedan barnkonventionen inkorporering framgår         

dock tydligt av vårt material; de upplever att de ställs inför samma dilemman och              

svårigheter som tidigare.  

 

En annan utmaning som flera av intervjupersonerna betonar är att man både behöver ta              

hänsyn till barnets vilja och åsikt, men ändå ibland handla annorlunda än det barnet              

önskar utifrån vad man bedömer vara barnets bästa. Barnets delaktighet och barnets            

bästa utgör två av barnkonventionens huvudprinciper, vilket ibland skapar dilemman då           

dessa kan vara svåra att kombinera.  
 

B: De flesta vill ju bo hemma, oavsett hur jävligt det är, men om barnet far                

illa av det så behöver barnet skyddas (...) Det är ju inte något som barnet kan                

vara med och bestämma över där, utan då måste man ju som vuxen gå in och                

sätta stopp.  

 

Att inhämta barnens berättelser är en viktig del i säkerställandet av att deras rättigheter              

ska tas om hand på ett bra sätt (Cederborg & Karlsson, 2014 s. 177). Samtidigt               

resonerar även intervjuperson E kring hur barnets vilja inte alltid är förenlig med             

barnutredarnas professionella bedömning av barnets bästa:  
 

E: Det handlar bland annat om barnens delaktighet. Men det handlar också            

såklart om att man ska göra bedömningar som är förenliga med barns bästa.             

Och jag tänker att barnets vilja inte alltid är vad som är barnets bästa. (...) Att                

vi är transparenta mot barnet att där finns en öppenhet, en kommunikation            
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kring vad vi ser som bekymmersamt i familjerna, att man lyssnar till barnet             

så och att hela processen blir begriplig för barnet. 

 

Resonemang och avvägningar som dessa utgör en stor del av barnutredares arbete, och             

Lipsky (2010, s. 15) menar att endast regler, lagar och ramverk aldrig kommer att kunna               

ringa in handlingsalternativen och avgöra vad som blir bäst i sådana komplexa            

situationer som exempelvis barnutredare handskas med i sin vardag. Det kan finnas            

olika anledningar till att ett barn inte kan eller upplever sig vara lika delaktigt i en                

utredning som barnkonventionen fastställt att barn ska vara. Dessa avvägningar är av en             

sådan karaktär att de inte kan reduceras till ett standardiserat handlingsschema, då det             

handlar om att ständigt väga olika motstridiga faktorer mot varandra.  

 

Förutom komplexiteten kring barns delaktighet i relation till barnets bästa framhäver           

intervjuperson E här även vikten av att begripliggöra den aktuella situationen och            

processen för barnet, när barnet är i kontakt med socialtjänsten. Att lyssna på och              

förklara för barnet varför man gjort en viss bedömning kan var ett sätt att få barnet att                 

känna sig delaktig även när beslutet inte blir det barnet hade önskat. Detta är något som                

även tas upp i studien av norska socialarbetare (Arild Vis, Holtan & Thomas 2010), där               

några intervjupersoner beskrev hur svårt de ansåg det vara att involvera barn på ett bra               

sätt. En del av socialarbetarna i studien menade att man inte borde involvera barnen om               

de ändå inte får avgöra beslutet i slutändan medan vissa, likt det intervjuperson E              

uttrycker, menade att det viktigaste är att barnen blir hörda, inte att de får exakt som de                 

vill (ibid., s. 12). 

 

5.3.1 Föräldrarätten som särskild utmaning vid arbetet med barnets bästa 

En faktor som nämns som problematisk av de flesta intervjupersonerna är föräldrars rätt             

att tacka nej till en insats, något som påverkar barnutredarnas handlingsutrymme att            

tillgodose barnets rättigheter. På så sätt blir det en av de mest framträdande             

utmaningarna i arbetet med att syftet med barnkonventionen som lag ska uppfyllas.  
  

B: Ja, vi utgår ju alltid från barnets bästa, men sedan så är det ju så att vi                  

jobbar frivilligt. Man kan ju se att barn kanske har behov av någon insats,              

eller att föräldrarna har behov av någon insats, men där de faktiskt tackar nej.              

Och då finns det inte så mycket vi kan göra, för det är ju ganska stort att gå                  
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från SoL till LVU, det är ett stort glapp däremellan. Man kan ju inte tvinga               

föräldrar att ta emot insatser. Du kan ju se att det här barnet är i behov av                 

stöd, men det är inte LVU, och då kan du inte göra någonting. Där kan man                

ju se att föräldrarnas rätt att tacka nej väger mer än barnets behov.  

 

Intervjuperson B uttrycker här en känsla av maktlöshet om barnets föräldrar tackar nej             

till en insats som hon anser vara nödvändig för barnets skull. Hon upplever sig vara               

beroende av föräldrars samtycke för att hon ska ha möjlighet att tillgodose barns             

rättigheter, då det krävs en stor oro för barnet för att LVU ska bli aktuellt. Denna                

svårighet som socialarbetare tampas med, att väga föräldrabalkens principer mot          

ambitionen att skydda barn, tas även upp i Cederborgs (2014b, s. 60) antologi.             

Författaren pekar på socialtjänstens skyldighet att noga utreda barns utsatthet och hur            

detta kan innebära en inskränkning i familjers privatliv, men att det är av stor vikt att                

detta inte ger föräldrarna tolkningsföreträde genom utredningen.  

 

Intervjupersonerna A och E är inne på liknande resonemang kring föräldrarätten. I de             

fall där det inte finns grunder för LVU kan frivillighetsprincipen göra det svårt för              

utredarna att driva igenom en insats, även om man bedömer att det skulle vara för               

barnets bästa. 
  

A: Jag tänker att vi alltid försöker ha barnets bästa i fokus. Någonstans är det               

ju den rösten vi försöker göra hörd i vårt arbete. Samtidigt är det ju svårt, för                

du har ett högt mandat i din föräldrarättighet (…) Om vi ser behov av en               

insats men föräldrarna väljer att tacka nej, då är det ju föräldrarna som styr i               

det läget, det är ju inte barnets bästa, om vi inte ser att det finns grunder för                 

att göra det med tvång. Och det ska ju vara rätt så allvarliga, påtagliga brister               

för att vi ska kunna göra någonting med tvång. Så föräldrarna styr ändå             

väldigt mycket kring vilka insatser ett barn kan få, tills det verkligen är illa.  

 

Kravet på föräldrarnas samtycke pekas av flera intervjupersoner ut som den           

huvudsakliga anledningen till att barnets bästa inte alltid kommer i främsta rummet, och             

därmed en utmaning för att syftet med barnkonventionen som lag ska kunna realiseras.             

Intervjuperson D menar att vissa föräldrar kan vara väldigt drivna och trycka på i              

utredningar, så att barnets behov hamnar i skymundan. Cederborg (2014b, s. 60) menar             

att en annan anledning till att utredare ibland går mer på föräldraperspektivet än på              

barnperspektivet kan vara att de vill behålla en god relation till föräldrarna, och att man               
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därmed hoppas på att stärka föräldrarnas motivation till att ta väl hand om sina barn. På                

så sätt kan detta också vara ett sätt för barnutredare att agera på det sätt som de bedömer                  

blir bäst för barnet i en komplex situation.  
  
Ett sätt att använda sitt handlingsutrymme i en situation där samarbetet med föräldrarna             

låser sig är att på olika sätt försöka motivera för föräldrarna att en insats ändå behövs,                

något som nämns av flera av intervjupersonerna. Vi tolkar detta som att man kan              

behöva vara kreativ och flexibel i användandet av sitt handlingsutrymme, och inte bli             

låst av att föräldrarna inte håller med om en bedömning kring barnet. Som             

socialarbetare är det viktigt att bygga upp en relation till klienten genom en god dialog               

(Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s. 155). På så sätt skapas också större             

möjligheter för samtycke till insats. Att skapa en relation till föräldrarna är således ett              

exempel på hur man kan använda sitt handlingsutrymme på ett sätt som i slutändan              

gynnar barnet.  

 

I intervjupersonernas svar resoneras det genomgående kring en komplexitet i att arbeta            

för barnets bästa, där barnkonventionen som lag ännu inte har underlättat för            

barnutredarna. Intervjuperson E menar att det som krävs för att barnperspektivet ska            

stärkas är att även annan lagstiftning ändras för detta syfte. Även i detta resonemang              

lyfts föräldrarätten som en utmanande faktor.  

 
E: Om det skulle medföra revideringar av den befintliga lagstiftningen så           

kanske det skulle kunna medföra större förändringar. Till exempel kring det           

här med föräldrarnas beslutanderätt och så. Som det är nu så nej, det har inte               

medfört någon större förändring, men det skulle vara ifall man fortsätter           

arbeta vidare med det. Att man granskar den nuvarande lagstiftningen mer           

för att revidera den, så att den blir mer förenlig med barnkonventionen och             

stärker barnrättsperspektivet.  

 

Här pekar intervjuperson E på det som framkom i Barnkonventionsutredningen          

betänkande (SOU 2020:63), det vill säga att vissa av föräldrabalkens bestämmelser kan            

anses vara svårkombinerade med barnkonventionens artiklar (ibid., s. 52), vilket även           

knyter an till barnombudsmannens kritik om att föräldrarätten idag väger tyngre än            

barnrätten (Larsson 2020). Även Ponnert (2007, s. 28) tar i sin studie upp att föräldrars               

rättsliga status är starkare än barnens. Om de förhoppningar som uttryckts gällande            
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effekter av barnkonventionens inkorporering i svensk lagstiftning ska kunna realiseras,          

måste luckorna i det nuvarande systemet identifieras och åtgärdas. Tidigare studier           

(Leviner 2018; Lundy, Kilkelly & Byrne 2013; McCall-Smith 2019; Vamstad 2016)           

pekar tydligt på att en inkorporering av barnkonventionen inte i sig utgör någon             

avgörande skillnad gällande ett lands förhållningssätt till barnkonventionen och barns          

rättigheter, och att det inte nödvändigtvis gynnar barns rättsliga ställning i samhället.            

Resultatet av en inkorporering beror på arbetet som görs runt omkring den, såsom att              

transformera övrig lagstiftning för att syftet med konventionen ska kunna uppfyllas.  

 

5.4 Barnkonventionen som lag – ett ställningstagande som        
kan göra skillnad i andra verksamheter?  

I intervjupersonernas svar blir det tydligt att barnkonventionen som lag inte anses vara             

något som har underlättat de komplexa bedömningar som barnutredare tampas med.           

Den kritik som uttrycktes av Olof Beckman (Ledel 2017) och Pernilla Leviner (2018, s.              

298) kring det tunga ansvar denna nya lag blir för utredarna, då den komplicerade              

juridiska uppgiften att tolka denna vaga konventionstext läggs på dem, är dock inte             

något som uttrycks av intervjupersonerna. Snarare än en känsla av ökat ansvar finns en              

känsla av förvirring kring hur den nya lagen faktiskt ska användas i praktiken. 

F: Jag tänker att alla som jobbar med barn kanske behöver få mer utbildning              

kring hur man kan använda lagen (...) och just prata om “vad är barns bästa?”               

Men då måste det ju ske i skolor, på socialtjänst, rättsväsendet... Och sen             

kanske också lite mer tydligt hur vi ska hänvisa till de olika artiklarna? Vi är               

alla överens om att vi ska jobba efter barnets bästa, det är ingen som tänker               

något annat, men ska vi skriva det i våra utredningar? (...) Hur rent konkret              

kan vi hänvisa till artiklarna i vårt dagliga jobb?   

Detta uttalande visar på en osäkerhet kring hur och om man ska hänvisa till artiklarna i                

sina utredningar och att det krävs mer utbildning kring hur man ska använda den nya               

lagen. En kritik och oro kring barnkonventionens inkorporering har varit att           

konventionstexten är vagt formulerad (Justitieombudsmannen 2016, s. 3; Ledel 2017;          

Leviner 2018 s. 298; McCall-Smith 2019, s. 425f.; Thorburn Stern 2019, s. 292), något              

som vi också menar skulle kunna påverka hur mycket den används. Lipsky (2010, s.              

40f.) skriver om hur mål inom offentliga verksamheter, som exempelvis socialtjänsten,           
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kan ha en idealiserande dimension som gör dem svåra att uppnå, och som kan skapa               

förvirring hos socialarbetaren på grund av dess komplexitet. Barnkonventionens artiklar          

kan ses utgöra ett sådant mål, då konventioner generellt sett är formulerade mer som              

idealiserade horisonter än som konkreta målsättningar. Därför skapar denna nya lag           

förvirring hos våra intervjupersoner, då lagen dels är en horisont de redan arbetat mot              

sedan länge och dels även utgör nya abstrakta krav som ställs på dem, där det inte                

verkar vara klart för dem hur kraven ska uppfyllas.  

Trots detta ser de flesta av våra intervjupersoner ett värde i inkorporeringen.            

Barnkonventionen ses av en intervjuperson som något som stärker en syn och ett             

arbetssätt som redan finns i verksamheten:  

 
D: Jag tänker ändå att alla socialtjänster mer aktivt har jobbat med barnets             

bästa sedan ett antal år tillbaka faktiskt, det är min erfarenhet. Och sen             

kommer då barnkonventionen som ytterligare stärker det hela.  

 

Just att barnkonventionen som lag kan ha ett signalvärde och vara stärkande för barns              

rättigheter nämns även i McCall-Smiths artikel (2019). Att inkorporera den i nationell            

lagstiftning kan bidra till att skapa medvetenhet och fungera som ett ställningstagande            

kring barns rättigheter (ibid., s. 427), något som även intervjuperson D uttrycker:  

 
D: Jag tänker ändå att det är ett ställningstagande, och jag tänker också att              

det ju absolut har uppmärksammats ännu mer här nu när det har blivit svensk              

lag. Sedan så bör vi ju egentligen ha följt barnkonventionen även sedan innan             

då, eftersom vi har förbundit oss att göra det.  

 

Detta anser vi vara intressant då intervjuperson D ser ett intrinsikalt värde i att              

barnkonventionen blivit lag, det vill säga att det har ett värde i sig då det är ett sätt att                   

uppmärksamma och visa på vikten av barns rättigheter. Således blir inte frågan om             

praktisk användning av lika stor vikt. Hennes uttalande kan dock även tolkas som en              

tveksamhet kring vilken praktisk skillnad den nya lagstiftningen kommer att göra, då            

skyldigheten att följa barnkonventionen egentligen inte är något nytt för Sverige. Lipsky            

(2010, s. 72) menar att socialpolitiska förändringar ofta har som syfte att uppfylla en              

idealistisk målbild, men att det krävs att man vid sådana förändringar tittar på hur              

verkligheten förhåller sig till denna idealbild för att skapa realistiska målsättningar. Det            
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som intervjuperson D säger ovan menar vi pekar på ett behov av att konkretisera hur               

olika verksamheter och avdelningar ska arbeta för att på bästa sätt tillgodose barns             

rättigheter i praktiken, så att det skapas en tydlighet kring vad man vill uppnå och hur                

detta ska göras.  
 

Även om barnkonventionen har varit levande i intervjupersonernas arbete länge, finns           

en förhoppning hos intervjuperson A att den ska få större effekt i andra verksamheter.  

 
A: Jag tänker att vi haft det med oss sedan innan, vi har redan jobbat enligt                

det som står i barnkonventionen, så det gör inte så stor skillnad för oss att               

den har gått igenom som lag. Det gör nog större skillnad för andra             

verksamheter. Jag tänker vårdcentraler, psykiatrin, olika vårdinrättningar,       

frivården... Att man är mer uppmärksam på barn som har olika svårigheter            

med sina föräldrar och så, att man är bättre på att anmäla, bättre på att fråga                

om det finns barn och vad har barnet sett.  

 

Det intervjuperson A sätter fingret på här är något vi ser som en stor möjlighet för                

barnkonventionen som lag att göra skillnad för barns liv. Hon menar att den nya lagen               

kan ses som en möjlighet att andra verksamheter, såsom sjukvård och kriminalvård, kan             

stärkas i att uppmärksamma om det finns barn med i bilden, vilket de kanske inte har                

haft ett fokus på tidigare. Många av intervjupersonerna uppger att de hoppas att             

barnkonventionen kan göra skillnad i domstolarnas beslutsprocesser och att det skulle           

kunna göra en stor skillnad i arbetet för barns rättigheter om socialtjänsten fick gehör              

från domstolarna utifrån barnkonventionen. Intervjuperson B hoppas att        

inkorporeringen av barnkonventionen kan innebära att domstolarna får större möjlighet          

att gå emot föräldrarätten, och att de får mer kunskap om barnkonventionen nu när den               

är lag.  

 

För barnutredare har barns bästa länge varit ett utgångspunkt i deras arbete, men för              

många andra verksamheter, som exempelvis domstolar, har detta fram tills nu inte varit             

ett huvudsakligt fokus. Det blir på så sätt en ny parameter att lägga tyngd vid när beslut                 

fattas och ett nytt mål för dessa verksamheter, som kan göra att barnets behov faktiskt               

blir avgörande i ärenden som rör barn. Möjligen är det i andra verksamheter, där barns               

rättigheter tidigare inte varit ett fokus i arbetet, som barnen nu kan synliggöras. Kanske              

är det där denna nya lag kan göra störst skillnad för barns rättigheter.  
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6. Diskussion 
Syftet med vår undersökning var att undersöka hur inkorporeringen av          

barnkonventionen som lag upplevs av och resoneras kring av barnutredare på           

socialtjänsten. På så sätt ville vi få en fördjupad förståelse för i vilken mån denna               

lagändring inneburit reella skillnader i arbetet för att barnets bästa alltid ska vara i fokus               

i ärenden som rör barn. 

 

I nedanstående avsnitt går vi igenom de övergripande resultaten från vår studie. Vi             

redogör för hur intervjupersonerna resonerar kring upplevda skillnader i arbetet och           

effekter av att barnkonventionen numera är lag. Vi går även igenom ett antal utmaningar              

som kan uppstå i barnutredarnas handlingsutrymme i förhållande till föräldrarätten och           

barnkonventionens formuleringar kring barnets bästa samt tar upp möjligheter och          

framtida potential som våra intervjupersoner ser i anknytning till inkorporeringen av           

barnkonventionen.  

 

I intervjupersonernas svar blir det tydligt att barnkonventionens principer länge          

genomsyrat barnutredares arbete på socialtjänsten, och att barnets bästa som mål är ett             

självklart fokus i deras organisationskultur. Dessutom har principen om barnets bästa           

funnits med både i utredarnas arbetsmetoder och övrig lagstiftning de arbetar efter.            

Många av intervjupersonerna märker dock av ett större barnperspektiv inom sina           

organisationer vilket har påverkat deras arbetssätt och skapat nya rutiner. Exempelvis           

uppger flera intervjupersoner att de pratar mer om barns rättigheter och har fler             

barnsamtal nu än tidigare. Detta är dock en utveckling som tycks ha skett över flera år,                

och anses av intervjupersonerna inte vara kopplad till att barnkonventionen blivit lag.            

Snarare kan barnkonventionens inkorporering ses som ett resultat av en          

samhällsförändring som skett över tid, där vikten av barns rättigheter i samhället har             

förändrats och därmed även påverkat socialtjänstens arbete (jmf Lipsky 2010, s. 188f.).  

 

Vi har förstått att just utredare, som vi har valt att fokusera på i denna uppsats,                

förmodligen inte är den grupp hos vilka barnkonventionen som lag kommer att märkas             
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av mest, då deras jobb alltid har varit att se till barnets bästa. Några av               

intervjupersonerna uppger att de hoppas och tror att inkorporeringen kan göra större            

skillnad i andra verksamheter, och särskilt då i domstolarnas beslutsprocesser. Om           

socialtjänsten fick mer gehör från domstolarna utifrån barnkonventionen menar         

intervjupersonerna att detta skulle kunna göra en stor skillnad i arbetet för barns             

rättigheter. Detta knyter an till Esmeraldafallet, där kammarrätten gick emot          

socialtjänstens utredning i sitt beslut. Här hade barnkonventionen som lag kunnat ha en             

avgörande skillnad.  

 

I vårt material ser vi återkommande hur föräldrarätten lyfts fram som en stor utmaning              

för intervjupersonernas handlingsutrymme att tillgodose barns rättigheter, där bland         

annat föräldrarnas rätt att tacka nej till en insats som utredarna föreslår identifieras som              

problematiskt. Kravet på föräldrarnas samtycke pekas av många intervjupersoner ut som           

den huvudsakliga anledningen till att barnets bästa inte alltid kommer i främsta rummet,             

och transformering av andra lagar kopplat till detta identifieras av vissa som en             

nödvändighet för att barnkonventionen ska få genomslag som lag. Särskilt beslut om            

huruvida barn ska placeras eller stanna hos sina föräldrar beskrivs som komplexa av             

intervjupersonerna, då båda alternativen kan ha för- och nackdelar och därmed skapa            

dilemman för dem. Samtidigt som föräldrarätten skapar en utmaning lyfts samarbetet           

med föräldrarna fram som viktigt i arbetet för att få igenom de frivilliga insatserna. 

 

Att begreppet barnets bästa är så individuellt och öppet för tolkning innebär en svårighet              

och utmaning i deras arbete, något som knyter an till kritiken mot att barnkonventionen              

är för vagt formulerad för att bli effektiv som lag (Justitieombudsmannen 2016, s. 3;              

Ledel 2017; Leviner 2018 s. 298; McCall-Smith 2019, s. 425f.; Thorburn Stern 2019, s.              

292). I intervjupersonernas svar blir det tydligt att barnkonventionen som lag inte anses             

vara något som har underlättat dessa komplexa bedömningar. Dock uttrycker ingen av            

intervjupersonerna en känsla av ökat ansvar kopplat till denna nya lag och uppgiften att              

tolka denna vaga konventionstext, vilket propositionen kritiserades för innan         

inkorporeringen (Ledel 2017; Leviner 2018, s. 298). Snarare finns en känsla av            

förvirring kring vad som faktiskt är nytt för barnutredare i denna lag, och hur den               

egentligen ska användas i praktiken. Barnkonventionen som lag kan anses ha en            

idealiserad dimension och en otydlighet som gör att principerna blir svåra att leva upp              
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till i praktiken (jmf Lipsky 2010, s. 40f.), något som kan förklara den känsla av               

förvirring kring tillämpningen som en del av våra intervjupersoner ger uttryck för.  

 

För att ett reellt skydd av barns rättigheter ska kunna säkras krävs det en transformering               

av andra lagar så att de anpassas till konventionens bestämmelser, som           

Barnombudsmannen identifierade i sin kritik av inkorporeringen (Larsson 2020). Utan          

att detta sker kommer syftet med barnkonventionen inte att kunna uppnås, vilket även             

har identifierats av våra intervjupersoner. Trots detta finns fortfarande vissa avgörande           

luckor som behöver åtgärdas för att barnkonventionen ska kunna fylla sitt syfte som lag.              

Det tydligaste exemplet är enligt våra intervjupersoner föräldrabalkens bestämmelser,         

vilket även identifierades i Barnkonventionsutredningens betänkande (SOU 2020:63, s.         

52).  

 

Dock ser vi att barnkonventionen som lag hade kunnat medföra att ett större fokus läggs               

på de paragrafer i föräldrabalken som tydliggör föräldrars skyldigheter gentemot sina           

barn, och ett större fokus på dessa kan också vara ett sätt för barnutredare att               

implementera denna nya lag inom sitt handlingsutrymme. Lipsky (jmf 2010, s. 13f.)            

menar att socialarbetaren har makten och möjligheten att forma en praxis inom            

organisationen genom att använda det handlingsutrymme de har att tolka exempelvis           

vad barnets bästa är. På så sätt kan komplexiteten i principen om barnets bästa ses inte                

bara som en utmaning, utan också som en möjlighet för socialarbetare att vara             

medskapare till ett normgivande sätt att tolka och implementera barnkonventionens          

ibland svårtolkade artiklar på just deras socialtjänst.  

 

Gällande transformeringen av andra lagar blir det tydligt att Esmeraldafallet gjort en            

större skillnad för stärkandet av barns rättigheter i praktiken än barnkonventionen som            

lag. Fallets tragiska utgång tydliggjorde flera brister i svensk lagstiftning gällande barns            

rättigheter. Till följd av detta röstades i december 2020 fyra nya lagar igenom, som              

bland annat ska stärka familjehemsplacerade barns rätt till långsiktighet och stabilitet.           

Man vill med dessa nya lagar förskjuta fokus från de biologiska föräldrarnas rätt till sina               

barn, till att barnets bästa och barnets relation till familjehemmet ska vara avgörande             

(Sköld 2020).  
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De flesta av våra intervjupersoner tror inte att Esmeraldafallet hade slutat annorlunda            

om barnkonventionen varit lag, vilket visar på deras tilltro till barnkonventionens           

praktiska användning i ärenden som dessa är låg. De menar att de brister som              

framkommit i IVO:s utredning hade kunnat ske även idag. Vad som däremot blivit             

tydligt är vilken påverkan Esmeraldas fall har haft inte bara på lagstiftningen, utan även              

på våra intervjupersoner. Flera uppger att de skärpt sina rutiner och är mer noggranna              

sedan fallet uppdagades, vilket är intressant att kontrastera mot hur lite de uppger att              

barnkonventionens inkorporering märkts av i deras organisation. Det blir tydligt att de            

känslor som Esmeraldafallet rörde upp hos intervjupersonerna, och rädslan för att något            

sådant skulle hända i ett av deras fall, är en starkare kraft för utveckling av arbetsrutiner                

(jmf Lipsky 2010, s. xiv) än vad inkorporeringen av barnkonventionen hittills har varit.  

 

När vi inledde detta arbete ville vi främst undersöka vilken effekt barnkonventionens            

inkorporering i svensk lag har haft på barnutredares arbete under det första året. Det vi               

har förstått är att denna förändringsprocess precis har börjat. Att barnkonventionen som            

lag både är resultatet av ett samhälle i förändring, där barns rättigheter prioriteras i allt               

större utsträckning, men även starten på en lång process av praktisk implementering. I             

denna process behöver även andra lagar anpassas för att barnkonventionen som lag ska             

få genomslag och göra skillnader i arbetet för barns rättigheter. Resultatet av en             

inkorporering beror på arbetet som görs runt omkring den, och utmaningarna för            

barnkonventionens praktiska effekt som lag är många – men så även möjligheterna.  

 

6.1 Vidare forskning 

Då vår studie fokuserat på barnutredares perspektiv skulle det även vara intressant att             

studera om och hur barnkonventionen som lag gör praktiskt skillnad för barnen som             

berörs av utredningarna. Hur upplever de att deras röst och vilja tas tillvara och hur               

upplever de den process som en utredning av deras familj och livssituation innebär?  

 

Det hade även varit värdefullt att studera hur barnkonventionen som lag påverkar andra             

verksamheter, som inte lika tydligt har arbetat med ett barnrättsbaserat synsätt förut. Det             

hade varit särskilt intressant att följa upp eventuella effekter på domstolarnas beslut, då             
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dessa beslut fattas utifrån socialtjänstens utredningar och kan få stora konsekvenser för            

barns liv.  
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8. Bilagor 
8.1 Brev till intervjupersoner 

Hej,  

 

Vi heter Anna och Stina och är två socionomstudenter från Lunds universitet. Vi skriver              

just nu vår c-uppsats och vår uppsatsidé grundar sig i det faktum att FN:s              

barnkonvention i januari 2020 blev svensk lag. Vi intresserar oss för om – och i så fall                 

hur – detta har påverkat det sociala arbetet med barnutredningar hittills, och hur man              

som utredare tänker kring och tillämpar barnets bästa i olika ärenden. Det är även av               
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intresse att identifiera eventuella svårigheter och möjligheter med att denna konvention           

blivit lag.  

 

Några exempel på frågor som vi vill utforska i vår uppsats:  

 

● Är det någon skillnad i hur man hanterade ärenden innan barnkonventionen blev            

lag jämfört med nu? 

● Finns det nya rutiner och/eller nya sätt att se på och resonera om “barnets              

bästa”? 

● Vad har man som barnutredare på socialtjänsten för handlingsutrymme i dessa           

frågor upplever du? 

● Vad ser du för möjligheter och/eller svårigheter med att barnkonventionen har           

blivit lag, kopplat till ditt arbete?   

 

För detta syfte söker vi socionomer som arbetat med utredning i minst två år och som                

har erfarenhet av att ha jobbat med detta både innan och efter barnkonventionen blev              

lag. Vi planerar att genomföra individuella intervjuer per telefon. Detta beräknas ta            

cirka 45 minuter. Vi vill gärna genomföra våra intervjuer under vecka 47 och 48, och ni                

kommer att erbjudas att få intervjufrågorna ett par dagar innan intervjun så att ni har               

möjlighet att fundera över frågorna.  

 

Vi önskar spela in intervjuerna för att transkribera och använda citat i vår analys.              

Ljudfilerna kommer att raderas så snart vi har transkriberat intervjuerna. Ditt deltagande            

är helt anonymt och det är frivilligt att delta, och du får när som helst under intervjun                 

utan att motivera välja att avbryta din medverkan och vi kommer då att ta bort din                

medverkan ur studien. Intervjuerna kommer endast att användas till vår uppsats och            

ingen annan än vi två kommer att ha tillgång till intervjumaterialet under arbetets gång.  

 

Vi hoppas innerligt att du vill delta, då det hade betytt mycket för vårt arbete och                

bidragit till fördjupad kunskap i denna viktiga fråga. Hör gärna av dig så snart du har                

möjlighet om du är intresserad av att medverka, eller om du känner någon annan som               

kanske skulle vilja delta.  
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Allt gott! 

Stina och Anna 

 

8.2 Intervjuguide 

Är det okej att vi spelar in? Ljudfilerna kommer att raderas så snart vi har transkriberat                

intervjuerna. Ditt deltagande är helt anonymt och det är frivilligt att delta, och du får när                

som helst under intervjun utan att motivera välja att avbryta din medverkan och vi              

kommer då att ta bort din medverkan ur studien. Intervjuerna kommer endast att             

användas till vår uppsats och ingen annan än vi två kommer att ha tillgång till               

intervjumaterialet under arbetets gång.  

 

● Hur länge har du arbetat med barnutredning? Berätta gärna lite om din roll i det               

team du arbetar i och vad du har för arbetsuppgifter.  

● Hur har Barnkonventionen som lag implementerats konkret på din arbetsplats?          

Har lagen tillägnats särskilda möten och workshops, eller har var och en fått läsa              

in sig? 

● När regeringen röstade igenom förslaget att barnkonventionen skulle bli svensk          

lag beskrevs i syftet att ”En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att            

synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer              

barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.” Anser du att syftet har           

uppfyllts, och i så fall hur? Om inte, vad tror du behövs för att syftet skulle                

uppfyllas? Var ligger utmaningarna? 

● I en artikel från mars 2020 framhåller Barnombudsmannen att barnets bästa           

måste väga tyngre i lagstiftningen, och att åtgärder behövs för att begränsa            

föräldrarätten så att intentionen med barnkonventionen som lag får genomslag.          

Hur ser du på detta uttalande och är detta något du möter i ditt arbete: att                

föräldrarätten kan väga tyngre än barnets bästa? Kan du ge något exempel på ett              

ärende där du har mött detta, eller motsatsen? 
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● Hur ser du på det handlingsutrymme barnutredare på socialtjänsten har i           

ärenden? Finns det normer och praxis på socialtjänsten som du skulle säga            

påverkar bedömningar, och hur samspelar i så fall dessa med barnkonventionen           

och eventuellt egna värderingar? 

● Vad innebär det för dig som barnutredare att arbeta efter barnets bästa? Upplever             

du att det finns mycket skillnader utredare emellan om vad som betraktas som             

barnets bästa i olika fall och hur lagen tolkas och tillämpas? Hur kan dessa             

skillnader i så fall se ut, och vad tror du de grundar sig i? 

● Om barnets bästa hamnar i skymundan, vad är det oftast som tar över? Har detta               

förändrats sedan den nya lagen infördes? Finns det annan lagstiftning som           

hindrar eller är problematisk när det gäller att arbeta mot barnets bästa? 

● Hur ser du på skillnaden mellan 'barnperspektiv' (dvs vuxna som tolkar barnets            

röst), och 'barnets perspektiv' (dvs barnets röst)? Hur förhåller dessa sig till            

'barnets bästa'? 

● Två av barnkonventionens grundprinciper fanns sedan tidigare i SoL och LVU.           

Det handlar om att särskilt beakta barnets bästa och att barn så långt som möjligt               

ska vara delaktiga i frågor som rör dem. Barnets åsikter ska ges betydelse i              

förhållande till barnets ålder och mognad. Är det någon skillnad gällande dessa            

principer nu när även barnkonventionen är lag? Om ja, på vilket sätt? Om inte,              

vad tror du det beror på? 

● Vad i Barnkonventionen är för dig mest iögonfallande? Finns det någon av            

artiklarna som har gjort skillnad för ditt arbete och som inte fanns med lika              

tydligt i lagen tidigare? Formuleringar som gjort skillnad?  

● Ser du några nutida eller framtida potentiella problem eller svårigheter med att            

barnkonventionen blivit lag? Kan t ex ett ökat lyssnande till barnets perspektiv            

leda till svårigheter om de önskar bo kvar med föräldrar som inte behandlar dem              

bra? 

● Fallet med Lilla Hjärtat, där treåriga Esmeralda dog efter att ha blivit            

återplacerad hos sina missbrukande föräldrar, har fått stor uppmärksamhet i          

media. Beslutet att återplacera henne togs av kammarrätten efter att föräldrarna           
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överklagade LVU:t. Hon hade då bott i ett familjehem sedan hon var sju veckor.              

Hon återförenades med de biologiska föräldrarna 2019 och dog i januari 2020.            

Tror du att det här fallet hade fått en annan utgång om barnkonventionen varit              

lag då beslutet om återföreningen med de biologiska föräldrarna togs? Varför,           

varför inte? 

● Har fallet med Esmeralda påverkat dig i ditt arbete som barnutredare och isåfall             

på vilket sätt? 

● Beskriv ett ärende som varit särskilt viktigt för dig när det gäller frågan om              

barnets bästa. Hur hade dessa ärenden hanterats innan lagstiftningen och hur           

hade de hanterats nu tror du? 
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