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Sammanfattning 

Det finns i nuläget många studier som handlar om socialsekreterares bedömningsprocesser 
gällande barnärenden, det finns dock inte tidigare forskning som har sin utgångspunkt i beslut 
från Justitieombudsmannen, JO. Det föreligger således skäl att uppmärksamma de utredningar 
som blir föremål för JO för att undersöka rättstillämpningen vid bedömningar inom 
socialnämnder i Sverige. Syftet med studien är därmed att utifrån JO-beslut undersöka 
socialnämnders bedömningar, beslut och utredningar rörande vårdnad, boende, umgänge och 
partsinsyn i barnärenden. Vi har genom en kvalitativ metod med utgångspunkt i 
innehållsanalys läst och tolkat 10 beslut från JO:s ämbetsberättelser mellan åren 1997 och 
2017. Studiens resultat pekar på att det är komplext för socialsekreterare att tillvarata barnets 
rättigheter utifrån nationell lagstiftning vid bedömningar på grund av att vårdnadshavares 
skyldigheter och rättigheter förefaller vara prioriterade i lag. Studien kan bidra till den 
pågående debatten gällande huruvida barnkonventionen ska inkorporeras i svensk lag. För 
framtida forskning kan det vara intressant att genom kvalitativa intervjuer undersöka 
socialsekreterares upplevelser av området för att belysa det praktiska arbetets erfarenheter. 
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Abstract 

Much is known about social workers' assessment processes regarding child welfare 
investigations but there are, to the best of our knowledge, no previous research on this 
specific topic that are based on decisions by the Parliamentary Ombudsmen, JO. There are, 
therefore, reasons to pay attention to the investigations that are being subject to JO by 
examine law enforcement in assessments in social welfare committees in Sweden. Hence, the 
purpose of our study is to examine the assessments, decisions and investigations of custody, 
living arrangement, custody enquiry and party insight in child welfare investigations based on 
JO-decisions. Through a qualitative study based on qualitative content analysis, we have read 
and interpreted 10 decisions from the JO's official reports between 1997 and 2017. The 
findings of the study indicate that it is complex for social workers to enforce children’s rights 
based on national law regarding assessments, since the custodian's duties and rights appear to 
be prioritized in Swedish law. The study can contribute to the ongoing debate regarding 
whether, or how, the UN Convention on the Rights of the Child should be incorporated into 
Swedish law. For future research, it may be interesting to study the area by highlighting the 
experiences of social workers through qualitative interviews. 
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1. Inledning 
Andelen barn som lever i familjer där föräldrarna har separerat har ökat i Sverige sedan 
mitten av 1970-talet. Idag är det cirka en tredjedel av alla barn med separerade föräldrar som 
bor växelvist i två hem (SCB, 2013). Statistik från år 2014 visar att cirka 18 % av alla barn 
under 18 år i Sverige bor tillsammans med en förälder och att cirka 7 % av alla barn bor 
tillsammans med en förälder och en styvförälder (SCB, 2014). Socialnämnden har i varje 
kommun ett särskilt ansvar för att barn och unga ska växa upp under trygga och goda 
förhållanden enligt 5 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Vid åtgärder som rör barn 
och unga ska nämnden vidare ha sin utgångspunkt i barnets bästa jämlikt 1 kap. 2 § SoL. Då 
socialnämnden är en lagstyrd organisation är det av stor vikt att bedömningar för barn som 
blir till föremål för nämndens insatser och åtgärder är opartiska och rättssäkra, vilket utgår 
från barnets rättigheter i barnkonventionen. Barnkonventionen ligger även i linje med 6 kap. 
2a § föräldrabalken (1949:381), FB, som berör att barnets bästa skall vara avgörande för alla 
beslut om vårdnad, boende och umgänge. Bedömningen av vad som är barnets bästa skall 
utgå från barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna samt av hänsyn till 
barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad enligt 6 kap. 2a § andra och tredje 
stycket FB. Det kan dock i så kallade barnavårdsutredningar uppstå dilemman eftersom 
vårdnadshavare enligt 6 kap. 11 § FB, har rätt och skyldighet att bestämma i angelägenheter 
som rör barnet. Socialsekreterare har därmed flera intressen och motstridiga lagrum att beakta 
i arbetet, vilket kan leda till dilemman då det blir fråga om vems rättigheter som ska 
prioriteras. Det har även visat sig vara svårt för socialarbetare att på ett enhetligt sätt tolka 
lagrum samt barns rättigheter enligt både nationell och internationell forskning (jml De Bie & 
Roose, 2008; Hyvönen, Khoo, Nygren & Rasmussen, 2009; Munro & Ward, 2008). Det finns 
således förväntningar från olika parter där socialnämnden i många fall inte kan uppfylla 
förväntningar från samtliga håll, i vissa fall upplever parter att ett ärende inte har hanterats 
juridiskt adekvat. För att kunna eftersträva ett rättssäkert arbete inom socialnämnder i Sverige 
finns en kontrollinstans i form av Riksdagens ämbetsmän, vardagligt kallat 
Justitieombudsmannen, JO. JO finns till för att enskilda ska kunna anmäla klagomål varefter 
JO:s uppgift är att granska och inspektera myndighetens arbete samt säkerställa att 
lagstiftning har tillämpas på ett korrekt sätt (JO, 2015b). 
 
I de barnavårdsutredningar som blir till föremål för JO har socialnämnders bedömningar och 
hantering av ett ärende lett till att en part har upplevt ett missnöje. Mot bakgrund av de 
motstridiga lagrummen vid barnavårdsutredningar och den tidigare forskningen, som endast 
tycks har berört socialarbetares många tolkningsalternativ, uppstår en kunskapslucka 
avseende socialnämnders bedömningar vid barnärenden där parter har anmält sitt missnöje till 
JO. Den här kunskapsluckan kan fyllas genom att undersöka JO:s uttalanden om 
socialnämnders bedömningar i frågor som berör vårdnad, boende, umgänge och partsinsyn 
vid barnärenden, vilket föreliggande studie ämnar undersöka. Det är även av intresse att 
undersöka vad för slags bedömningar som har blivit föremål för JO att granska. Vi menar att 
studien är relevant för socialt arbete eftersom JO:s uttalanden är en del av praxis samt bidrar 
till att uppmärksamma brister i lagstiftning vid komplexa ärenden och felaktig 
rättstillämpning av lagrum. Det är således av vikt att undersöka rättssäkerheten i det sociala 
arbetets praktik eftersom JO-beslut påverkar både enskilda parter men också framtida 
tillämpning vid bedömningar av socialnämnder. Med utgångspunkt i det faktum att det även 
saknas tidigare forskning rörande området blir studien relevant. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur barnärenden, rörande vårdnad, boende, umgänge och 
partsinsyn, hanterats från socialnämndens sida utifrån JO-beslut och hur JO har valt att uttala 
sig om utredningarna. 
 
Syftet har brutits ned i följande frågeställningar: 

• Vilka typer av utredningar och bedömningar är föremål för JO-anmälningar? 
• Vad har socialnämnder baserat bedömningar och beslut på? 
• Vad anser JO om socialnämnders hantering av utredningar, bedömningar och beslut i 

anmälningarna? 

2. Begreppsdefinitioner 
I föreliggande avsnitt redogörs relevanta begrepp som knyter an till studiens syfte och avser 
att tydliggöra och skapa förståelse för uttryck som används i studien. 

2.1 Barnets bästa 
Barnets bästa är en viktig del att ta hänsyn till i beslut som rör barn i dagens samhälle 
(Dahlstrand, Eriksson & Fröberg, 2014). Enligt 6 kap. 2 a § FB ska barnets bästa vara 
avgörande i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Barnets bästa har vidare olika 
betydelser för olika personer beroende på hur individer uppfattar barnets behov. Syftet med 
denna term är att barnet ska tas i beaktande när beslut som rör barnet själv ska tas. Det kan 
sägas att det finns både en objektiv och en subjektiv sida av vad som är barnets bästa. Den 
objektiva sidan är det som anses vara bra för barnet i allmänhet samtidigt som den subjektiva 
sidan är barnets egen tolkning av vad barnet anser vara bäst (Dahlstrand, Eriksson & Fröberg, 
2014). 

2.2 Sekretessprövning 
Sekretessprövning, eller menprövning, avser den kontroll som genomförs för att undersöka 
om en sekretessbelagd uppgift vid röjning riskerar att innebära betydande men för den 
enskilde eller den enskildes närstående som uppgiften gäller. Kontrollen innebär bland annat 
att undersöka vem som begär att få uppgifterna utlämnade samt vilken avsikt individen har 
med att få ta del av uppgifterna (Socialstyrelsen, 2012b). 

2.3 Bevittna våld 
Socialnämnden ska enligt 5 kap. 11 § SoL ansvara för att barn som bevittnat våld eller andra 
övergrepp, av eller mot närstående, får det stöd och den hjälp som barnet behöver då barnet är 
offer för brott. Barn som bevittnat våld, och andra brott, har även enligt 4 a § brottsskadelagen 
rätt till brottsskadeersättning. Trots att ett barn inte varit målsägande i ett brott kan barnet 
beröras och påverkas av brott som begås mot någon annan och barnet räknas därmed som 
brottsoffer (Asp, 2014). Ett barn som bevittnat våld syftar i första hand på barn som sett eller 
hört våld i en nära relation. En nära relation räknas som en relation mellan barnet och någon 
betydelsefull person, det kan vara föräldrar, andra familjemedlemmar eller några andra 
närstående personer (Socialstyrelsen, u.å). 

3. Bakgrund 
I kommande avsnitt presenteras kort fakta om JO samt relevanta lagrum för att ge en 
bakgrund till studiens syfte och frågeställningar. De lagrum som kommer att presenteras är 
Europakonventionen, Barnkonventionen, socialtjänstlag, lag med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, föräldrabalk, förvaltningslag samt offentlighets- och sekretesslag. 
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3.1 Justitieombudsmannen 
Justitieombudsmannen, JO, är ett annat namn för myndigheten Riksdagens ombudsmän och 
fungerar som en kontrollmakt åt riksdagen (JO, 2015a; JO, 2015b). JO väljs därmed ut av 
riksdagen och justitieombudsmännen har sedan befogenhet att ta självständiga beslut i de 
ärenden som granskas. Syftet med JO är att ge möjlighet till tillsyn av hur lagrum och andra 
författningar tillämpas av offentliga verksamheter, såsom myndigheter och domstolar, med 
stöd av 2 § lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän. Det är den enskilde 
individens intresse som är i fokus för JO enligt 3 § lag med instruktion för Riksdagens 
ombudsmän utifrån att varje individ har rätt till korrekt hantering av ärenden, vilket är en del 
av de grundläggande fri- och rättigheterna i Sverige. Kontrollen benämns som rättslig 
granskning där syftet är en strävan att arbeta för rättsäkerhet (JO, 2015b). De fall som JO 
kontrollerar har initierats genom anmälningar från enskilda eller att JO på eget initiativ väljer 
att granska och inspektera till exempel myndigheters hantering av ärenden med stöd av 5 § 
lag med instruktion för Riksdagens ombudsmän. JO har vissa befogenheter i form av att i 
bland annat beslut göra uttalanden om en myndighets åtgärd inte har hanterats juridiskt 
korrekt eller i övrigt inte är lämplig samt har möjlighet att göra vägledande uttalanden. JO kan 
även framställa författningsändringar till riksdag och regering samt anmäla tjänstemän i fall 
där skyldigheter inte har fullföljts på grund av uppsåt eller oaktsamhet (JO, 2015b). Varje år 
väljer JO ut de beslut som anses vara mest användbara för framtida rättstillämpning och 
sammanställer dessa i en ämbetsberättelse som sedan lämnas till riksdagen och publiceras på 
JO:s hemsida (A. Johnson, personlig kommunikation, 3 maj 2017 1 ). JO fick under 
verksamhetsåret 2015/16 in 8040 ärenden varav 7 % fick kritik och 3 % fick ej kritik (JO, 
2015c). 

3.2 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
I januari 1995 trädde den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna, EKMR, i kraft i Sverige och har blivit gällande 
som svensk lag. Samtliga av Europarådets medlemsstater är idag anslutna till EKMR och 
syftet var och är än idag att stärka bandet mellan medlemmarna samt att bevara och utveckla 
de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (Lind, 2014). EKMR innehåller 
bland annat rättigheter om rätten till liv, förbud mot tortyr, rätt till frihet och säkerhet, rätt till 
skydd för privat- och familjeliv samt tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet (Eneroth & 
Leviner, 2014). 

3.3 Barnkonventionen 
FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innefattar mänskliga rättigheter 
för barn. Med barn avses alla människor under 18 år, enligt artikel 1 i Barnkonventionen. 
Konventionen trädde i kraft i september 1990 och idag har 196 länder skrivit under för att 
följa de regler som arbetats fram (SOU 2016:19, s. 88f). Sverige har ratificerat 
barnkonventionen vilket innebär att den inte ingår i svensk lag men är förpliktad att följas 
(Socialstyrelsen, 2015). Konventionen innehåller bland annat medborgerliga och politiska 
rättigheter för barn, vilket innebär att staten är skyldig att följa och garantera konventionens 
rättigheter om landet har ratificerat konventionen. Barnkonventionen omfattar även sociala, 
ekonomiska och kulturella rättigheter som syftar till att säkerställa grundläggande behov hos 
barnen i landet samt ta hänsyn till landets resurser och förutsättningar för att genomföra dessa 
rättigheter (SOU 2016:19, s. 90). Väsentliga artiklar i barnkonventionen är bland annat artikel 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Kontakta författarna. 
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3 och artikel 12, som talar för att barnets bästa ska beaktas i varje beslut som rör barnet samt 
barnets rätt till delaktighet och att komma till tals. 

3.4 Socialtjänstlag (2001:453)  
Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, innehåller riktlinjer för att hjälpa socialtjänsten i sitt arbete 
med enskilda medborgare (prop. 2000/01:80, s. 1). SoL räknas som en ramlag, vilket innebär 
att lagen har allmänna målformuleringar utformat i paragrafer som myndigheter ska tillämpa 
(Hollander, 2006). Paragrafer i ramlagar kan sägas vara ofärdiga regler som ska preciseras 
med hjälp av myndigheternas tillämpning i det enskilda fallet. Hur lagens mål ska uppnås kan 
bero på olika kommuners egna ramar, riktlinjer och resurser (Hollander, 2006), vilket styrks i 
2 kap. 1 § SoL. Ett av socialnämndens övergripande ansvar utifrån SoL är att arbeta för 
“människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i 
samhället” enligt 1 kap. 1 § första stycket SoL. Människors självbestämmanderätt och 
integritet ska alltid tas till hänsyn under det arbete som utförs genom socialnämnden samt att 
barnets bästa alltid ska beaktas vid ärenden som rör barn, detta enligt 1 kap. 1 § tredje stycket 
och 1 kap. 2 § första stycket SoL. I 5 kap. SoL beskrivs socialnämndens ansvar för barn i 
olika situationer. Socialnämnden ska i huvudsak arbeta för att barn och unga växer upp under 
trygga förhållanden i enlighet med 5 kap. 1 § SoL. Det finns också bestämmelser över 
socialnämndens ansvar för barn efter föräldrars separation. Ansvaret innebär att nämnden ska 
“i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan 
finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts” 
med stöd av 5 kap. 1 § åttonde stycket SoL. Ett annat ansvar för socialnämnden gäller barn 
som har bevittnat våld eftersom dessa barn räknas som brottsoffer om barnet har sett eller hört 
brottet som begåtts (Socialstyrelsen, 2015). Det här ansvaret beskrivs i 5 kap. 11 § fjärde 
stycket SoL där det tydliggörs att barnet som bevittnat våld ska få det stöd och den hjälp som 
barnet behöver. 

3.5 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga  
I lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, finns stadgar som gör 
omhändertagande av barn möjligt oavsett vårdnadshavares eller barnets vilja. Vård enligt 
LVU är till för att ett barns behov av vård alltid ska kunna tillgodoses oavsett om samtycke 
finns eller inte (Hollander, 2006). I lagen tydliggörs barnets rätt till delaktighet, rätten att få 
framföra sina åsikter samt barnets rätt att efter 15 års ålder få föra sin egen talan enligt 36 § 
första och andra stycket LVU. Barnets rätt att få komma till tals ändrades i lagen år 2013 för 
att överensstämma mer med barnkonventionens stadgar (prop. 2012/13:10, s. 135). Vid vård 
enligt LVU innebär det att vårdnadshavare fortfarande har den juridiska vårdnaden. 
Socialnämnden kan dock begränsa bland annat kontakt mellan förälder och barn i den mån att 
vården ska kunna utföras samt att socialnämnden har möjlighet att överta vårdnadshavares 
juridiska position helt eller delvis (Socialstyrelsen, 2012a). Det finns också möjlighet att 
enligt 14 § LVU sekretessbelägga ett omhändertaget barns vistelseort för vårdnadshavare och 
föräldrar samt att begränsa insynen i ärendet. En sådan begränsning kan gälla umgänge men 
även telefon- och brevkontakt och ska användas restriktivt och inte heller pågå längre än vad 
som anses vara nödvändigt (SOSFS 1997:15, s. 73). Det finns dock bestämmelser som 
innebär att “socialnämnden har ett ansvar för att den unges behov av umgänge med föräldrar 
och vårdnadshavare så långt som möjligt tillgodoses” med stöd av 14 § första stycket LVU. 
Bestämmelsen innefattar att umgänge och kontakt med vårdnadshavare och föräldrar ska ha 
sin utgångspunkt i barnets behov och inte föräldrarnas (Socialstyrelsen, 2012a).     

3.6 Föräldrabalk (1949:381)  
Lagrum som rör vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter gentemot sina barn beskrivs i 
föräldrabalken (1949:381), FB. I 6 kap. FB berörs barns rättigheter till vårdnad, boende och 
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umgänge och beskriver att barnets bästa alltid ska tas till hänsyn i de beslut som tas kring 
barnet i dessa frågor. Vårdnadshavarens ansvar gentemot barnet beskrivs enligt 6 kap. 2 § 
andra stycket FB i form av att: 
 

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska  
se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för  
att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga 
omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. 
I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara 
för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas. 
 

Lagrummet 6 kap. 11 § FB talar för att barnets vårdnadshavare har rätt och skyldighet att 
bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren ska med 
barnets stigande ålder och mognad ta hänsyn till barnets egna önskemål och synpunkter. 

3.7 Förvaltningslag (1986:223) 
Förvaltningslagen (1986:223), FL, infördes i svensk lagstiftning för att hjälpa till att skydda 
den enskilde medborgaren och hens rättssäkerhet i kontakt med offentliga myndigheter men 
även för att förbättra den service som myndigheter har gentemot folket (Hollander, 2006). Det 
här beskrivs bland annat enligt 16 § FL som talar för att en person som är part i ett ärende, 
genom sökande, klagande eller annan part, har rätt att ta del av de handlingar som kommer 
med ärendet. Sekretess hindrar nämligen inte att en enskild eller myndighet har rätt att ta del 
av handlingar eller ha insyn i ett ärende utifrån sin partsställning med stöd av 10 kap. 3 § 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Det finns dock begränsningar när det blir 
aktuellt att sekretessbelägga en uppgift, i de fallen kan parten i ärendet istället få reda på de 
uppgifter som är väsentliga för att kunna ta tillvara på sin rätt i egenskap av part. I 17 § FL 
beskrivs dock att en enskild som är part i ett ärende måste få ta del av den information som 
har tillförts ärendet från något annat håll än från individen själv. Den enskilde har även rätt till 
att yttra sig över uppgiften.  

3.8 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, trädde i kraft i juni 2009 och är en 
omarbetning av den tidigare sekretesslagen (1980:100), SekrL. Omarbetningen gjordes för att 
göra lagen mer lättförståelig och lättillämpad (prop. 2008/09:150, s. 1). Lagen innehåller 
bestämmelser som rör handläggning av olika ärenden vid registrering, utlämnande och övrig 
hantering av allmänna handlingar, som myndigheter och vissa andra organ har hand om enligt 
1 kap. 1 § OSL. Lagen innehåller även ramar för tystnadsplikt och förbud att lämna ut 
allmänna handlingar. Det här berörs bland annat utifrån begreppet sekretess som enligt 3 kap. 
1 § OSL beskrivs som “ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom 
utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt”. Varje svensk medborgare har 
dock rätt att ta del av allmänna handlingar med stöd av 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen 
(1949:105), TF. Sker det en begäran på en allmän handling ska den lämnas ut i enlighet med 2 
kap. 12 och 13 §§ TF. Lagrummet 2 kap. 2 § TF beskriver dock att det finns en del punkter att 
ta hänsyn till som begränsar att en allmän handling ska lämnas ut, vilket styrks i OSL. 
 
Sekretess gäller inte gentemot den enskilde själv och den enskilde har rätt att bryta sekretess 
som gäller som skydd till den enskilde i enlighet med 12 kap. 1 och 2 §§ OSL. Sekretess 
gäller även om personen i fråga är underårig och kan också gälla mellan barnet och dess 
vårdnadshavare med stöd av 12 kap. 3 § OSL. Sekretess mellan barn och vårdnadshavare 
gäller dock inte i förhållande till 6 kap. 11 § FB som beskriver att vårdnadshavare har rätt och 
skyldighet att bestämma i vissa frågor som rör barnet, så länge det inte kan antas att barnet 
kan lida men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren. Om det kan antas att ett barn lider men 
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när en uppgift lämnas ska det vara betydande för barnet, exempelvis genom att barnet skadas 
allvarligt psykiskt, fysiskt eller på annat sätt. Det ska således finnas uppgifter om att det finns 
risk att vårdnadshavaren kommer att missbruka uppgiften om barnet (prop. 2008/09:150, s. 
371). I 12 kap. 3 § andra stycket OSL beskrivs dock att vårdnadshavare i enlighet med 12 kap. 
2 § OSL har rätt att häva sekretess gentemot den underårige antingen ensam eller tillsammans 
med den underårige, detta beroende på ålder och mognad.  

4. Tidigare forskning 
Nedan följer en presentation av tidigare forskning som är relevant mot bakgrund av studiens 
syfte och frågeställningar. Den inledande delen berör situationer där vårdnad, boende och 
umgängesfrågor kan uppstå samt forskning kring barns situation efter föräldrars separation. 
Den andra delen belyser studier om barns delaktighet och påverkan efter föräldrars separation 
vid beslut om vårdnad, boende och umgänge. Till sist berörs ett avsnitt gällande 
socialarbetares tillämpning av nationell och internationell lagstiftning. 

4.1 Tiden efter separationen 
Cyr, Di Stefano och Desjardins (2013) har i en kanadensisk studie påvisat hur barn i familjer 
där föräldrarna är separerade, och där endast ena föräldern har vårdnad om barnen, har en 
signifikant lägre nivå gällande förmåga till anpassning. Tidigare forskning visar även hur barn 
som lever i en familjekonstellation där endast ena föräldern har vårdnaden uppvisar ett sämre 
välmående än barn vars föräldrar har gemensam vårdnad efter en separation (Baxter, Weston 
& Qu, 2011; Cyr, Di Stefano & Desjardins, 2013). Barn som lever i familjer med separerade 
föräldrar, där föräldrarna har gemensam vårdnad och delat umgänge, skiljer sig inte märkbart 
gentemot barn som bor med sammanboende föräldrar i förmågan att kunna anpassa sig (Cyr, 
Di Stefano och Desjardins, 2013). Författarna (2013) pekar på att resultaten från studien 
styrker tidigare forskning som visar att barn som har en god och social relation med båda 
föräldrarna efter en separation har lättare att nå en högre grad av välmående. Det bidrar även 
till en skyddande faktor för barnet. De föräldrar som kom överens om gemensam vårdnad 
hade även mindre benägenhet att ha en konfliktfylld relation (Cyr, Di Stefano & Desjardins, 
2013). Föräldrars relationer som präglas av konflikt har visat sig vara en stor faktor till ett 
lägre känslomässigt välmående hos barn oavsett familjesituationen (Baxter, Weston & Qu, 
2011). Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att det är relationens kvalitet mellan barn 
och förälder efter en separation som är av vikt för barnens välmående. Det innebär samtidigt 
att barnets välmående och förmåga att anpassa sig inte beror på boendesituationen (Cyr, Di 
Stefano & Desjardins, 2013; Baxter, Weston & Qu, 2011).  
 
I situationer där gemensam vårdnad och umgänge efter en separation istället riskerar att 
påverka barn negativt är fall där våld i nära relationer har förekommit och barn har bevittnat 
våld (Saunders, 2015). Nouer, Mackey, Tipton, Miller och Connor (2014) visar i en 
longitudinell enkätstudie från USA hur våld i nära relationer ofta är av allvarligare art och har 
pågått under en längre tid i relationer där parterna har barn tillsammans. Många kvinnor som 
har blivit utsatta för våld i en nära relation uttrycker att det ofta är av hänsyn till barnen som 
kvinnorna lämnar, stannar kvar eller återvänder till en våldsutövande man. En australiensisk 
kvalitativ studie av Meyer (2010) visar att kvinnor som har barn oftare söker hjälp vid en 
senare tidpunkt än kvinnor utan barn på grund av rädsla av att förlora vårdnaden. I en svensk 
kunskapsöversikt diskuterar Eriksson (2002) förhållandet mellan män som utövar våld och 
deras roll som föräldrar. Studien pekar på att det i vissa fall kan vara så att fadern efter en 
separation från modern, som har varit offer för våld i nära relation, riskerar att börja utöva 
våld på barnen vid en fortsatt gemensam vårdnad och umgänge för att bibehålla en känsla av 
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kontroll. Cater och Forssell (2015) styrker tesen att våldet mot modern ofta fortsätter efter att 
det skett en separation. Modern och barnet kan ofta förknippa kontakten som sker mellan 
barnet och fadern med en rädsla om att barnet och moderns välbefinnande ska hotas. 

4.2 Barnets delaktighet 
I en metastudie av Birnbaum och Saini (2012), där 35 kvalitativa studier från mellan åren 
1992 och 2012 har valts ut, påvisas att barn ofta vill vara delaktiga och ge sin talan gällande 
boende- och umgängessituationen efter föräldrarnas separation. Barn vill ofta vara delaktiga 
trots att många barn inte ville bestämma vem av föräldrarna de ville bo hos efter separationen 
på grund av att en lojalitetskonflikt ofta uppstår. Författarna (2012) menar att det finns ett 
mönster i att barnen vill få möjlighet att uttrycka sin åsikt samtidigt som barnen lade stor vikt 
i vad samtliga familjemedlemmar hade för synpunkter. Ett ytterligare mönster var att barnen 
inte alltid var medvetna eller helt införstådda i deras egna rättigheter gällande 
separationsprocessen men att ett deltagande ofta var önskvärt. Resultatet visade även på att 
barn upplevde att deras åsikter saknades vid beslut i vårdnads- och boendefrågor. Metastudien 
belyser också att barnets delaktighet tenderar att minska om en utgångspunkt i att skydda 
barnet föreligger (Birnbaum & Saini, 2012). 
 
En specifik situation då barn inte ville ha en beslutsfattande roll är fall där det skett våld i nära 
relation och konflikter mellan föräldrarna, barnen önskade dock att de skulle bli konsulterade 
och få möjlighet att ge sin talan (Birnbaum & Saini, 2012). Cater och Sjögren (2016) samt 
Cater och Forssell (2012) beskriver vidare hur barn som bevittnat våld kan känna både hat, 
rädsla, besvikelse och förvirring till sin far samtidigt som barnet känner kärlek och omtanke 
till honom. Barnen beskriver även modern som den person som tar hand om barnet och 
moderns behov medan fadern ofta är våldsam och inte bryr sig om barnets behov (Cater & 
Forssell, 2012; Cater & Sjögren, 2016). Eriksson och Näsman (2008) visar i en studie hur 
svårt det är för barnen i fråga att vara med och bestämma i olika val som ska göras kring 
umgänge med vårdnadshavare vid fall där våld i nära relation har skett. Barnen hamnar i en 
position där de inte har någon makt eller kontroll över vad som kommer att hända med dem. 
Studien visar att barnets egen röst inte är av betydelse i beslut som rör umgänge med pappan. 
Det spelar därmed egentligen ingen större roll om barnet vill träffa sin far eller inte, eller om 
barnet är rädd för våldet som fadern utövat mot modern (Eriksson & Näsman, 2008). 

4.3 Socialt arbete och lagstiftning 
Munro och Ward (2008) har undersökt hur the Human Rights Act har påverkat socialarbetares 
bedömning och beslutsfattande i Storbritannien. Lagen implementerades år 1998 och 
innefattar mänskliga rättigheter utifrån Europakonventionen, det är således rättigheter som 
gäller både för vuxna och barn. Författarna (2008) menar att socialarbetare är tvungna att följa 
lagen men att lagrummen ofta har flera tolkningsalternativ, vilket kan påverka 
bedömningsprocessen vid barnärenden. Studien påvisar att det kan finnas svårigheter vad 
gäller barns rättigheter och vuxnas rättigheter mot bakgrund av barnens beroende av vuxnas 
beslut. På detta vis menar Munro och Ward (2008) att vuxnas, och i synnerhet 
vårdnadshavares, rättigheter innefattar ett tolkningsföreträde gentemot barns rättigheter.     
   
I en studie av De Bie och Roose (2008) undersöker författarna hur barns rättigheter utifrån 
Barnkonventionen speglas i socialt arbete inom det västerländska samhället. Författarna 
(2008) understryker att det kan finnas en risk avseende hanteringen av barns rättigheter då 
innebörderna kan vara många beroende på individen som tolkar. Det kan därför leda till 
varierande beslut för både klienter och socialarbetare. Författarna (2008) identifierar två 
alternativ för tolkning av rättigheterna. Det första alternativet innefattas av att en tolkning av 
rättigheterna är möjlig utifrån det enskilda barnets juridiska status. Det andra alternativet är en 
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tolkning som präglas av respekt gentemot parter i barnets omgivning och hur barnets 
rättigheter på så vis kan tillvaratas i olika kontexter. Vid en tolkning av rättigheterna utifrån 
barnets juridiska status ingår bland annat barnets rätt att komma till tals. Den tolkningsramen 
bidrar dock inte, enligt De Bie och Roose (2008), till att lösa situationen som barnet befinner 
sig i utan resulterar ofta i att den nationella lagen i slutändan avgör ändå och att barnets 
rättigheter därmed kan gå förlorade. I fall där en vuxen klient inte är nöjd med ett beslut av en 
socialnämnd kan den vuxnes rättigheter urskiljas när den vuxne överklagar beslutet eller 
anmäler den felaktiga hanteringen. Detta kan dock bli svårt för ett barn att genomföra som i 
och med sin juridiska status som minderårig är beroende av vuxna. Det andra 
tolkningsalternativet menar författarna (2008) grundar sig i ett fokus utifrån samhällets och 
det sociala arbetets engagemang att kunna hjälpa barn och deras familjer att ta tillvara på 
barnets rättigheter. Mot bakgrund av den här tolkningen av barnets rättigheter innebär det ett 
byte av fokus till att barns rättigheter istället ska uppmärksammas i en dialog med vuxnas 
rättigheter. Tolkningen utgår från att föräldrar också är involverade i barnets situation och 
bidrar därmed till en diskussion om vems rättigheter och vems åsikt som är mest adekvat. 
Utifrån detta inkluderas samtliga parters rättigheter och talan från början, vilket gör att barnets 
röst och rättigheter kan uppmärksammas genom hela processen och inte riskerar att gå 
förlorade (De Bie & Roose, 2008). 
 
I en komparativ studie mellan Australien, Kanada och Sverige rörande socialarbetares 
tolkning av vad en barncentrerad praktik innebär, visar resultaten på att det inte finns en 
samstämmig tolkning av innebörden av barnkonventionens rättigheter (Hyvönen, Khoo, 
Nygren & Rasmussen, 2009). I studien påvisas att Sverige lägger stor vikt vid barnets bästa 
och barnets rättigheter vid bedömning av insatser. I Sverige finns det även ett fokus på barnets 
bästa men att barnets rättigheter och strävan efter att barnet ska få komma till tals även är av 
stor vikt. Synsättet skiljer sig från Kanada där barnets rättigheter istället hamnar i bakgrunden 
för barnets behov. Australien karaktäriseras av att ha ett balanserat fokus på rättigheter och 
behov. Författarna (2009) beskriver hur Sveriges utbildningsmaterial inom det sociala arbetets 
praktik utgår från den biologiska utvecklingen, anknytningsteori samt andra generella 
utvecklingsteorier, så som den kognitiva utvecklingen. Utbildningsmaterialet i Kanada och 
Australien består istället bland annat av filosofiska perspektiv på barnomsorg samt ett 
utvecklingsperspektiv som fokuserar på motstånd, hopp och positiva förväntningar. Sverige 
och Australien beskrivs i studien uppvisa ett starkt vokabulär gällande barns rättigheter där 
beskrivningar av vad som menas med till exempel barns delaktighet och barns behov är 
tydliggjorda. I Kanada är detta vokabulär inte lika tydligt klarlagt utan präglas istället av egna 
termer och språkbruk. Vad som har bidragit till de olika tolkningarna av vad ett 
barnperspektiv enligt barnkonventionen innefattar, menar Hyvönen, Khoo, Nygren och 
Rasmussen (2009), är de olika ländernas kontexter som barnets rättigheter implementeras i. 

5. Teoretisk ram  
I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska perspektiv och begrepp. Vi har valt att utgå 
från tre perspektiv, rättssäkerhetsperspektivet, handlingsutrymme och makt, vilka kommer att 
ligga till grund för att tolka, analysera och förstå det empiriska materialet. Den teoretiska 
ramen ligger till grund för att besvara studiens syfte och frågeställningar mot bakgrund av 
teoriernas koppling till juridik och det sociala arbetets praktik. Det tycks även finnas en 
avsaknad av studier som har analyserat utifrån aktuella teoretiska begrepp i tidigare forskning. 
Studiens syfte och frågeställningar berör socialnämnders bedömningar och beslut, vilket gör 
begreppen handlingsutrymme och makt relevanta utifrån nämndernas befogenhet att överväga 
och fatta beslut samt utifrån positionen i form av myndighetsutövare. Socialnämnderna har 
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vidare i sin myndighetsutövning ett regelverk att förhålla sig till utifrån lagstiftning. Det är 
hur socialnämnderna hanterar och utövar sin rättstillämpning som påverkar enskilda individer, 
vilket innebär att det är av vikt att tillämpningen är adekvat. För att fånga nämndernas 
tillämpning av lagstiftningen blir således rättssäkerhetsperspektivet relevant.  Perspektivet är 
även relevant utifrån att JO i besluten granskar socialnämndernas hantering av utredningar 
med utgångspunkt i en strävan att uppnå rättssäkerhet. 

5.1 Rättssäkerhetsperspektivet 
En helt klargjord definition av begreppet rättssäkerhet finns inte. Nationalencyklopedin (NE, 
u.å) beskriver begreppet i form av att ett land har en lagstiftning och ett system som gör att 
den individ som är medborgare i landet har ett visst skydd mot samhället, så som att inte 
kunna dömas utan tillräcklig bevisning eller utan stöd av lagen. Alla medborgare ska ha 
samma position inför samt stöd av lagen oberoende samhällsställning eller ursprung 
(Hollander, 2006; NE, u.å). Regeringskansliet (u.å) ger en kort förklaring av att “rättssäkerhet 
innebär att rättskipning och annan myndighetsutövning ska vara förutsebar och enhetlig samt 
bedrivas med hög kvalitet”. I Sverige stiftar riksdagen lagar och ger legitimitet till dem, vilket 
vidare bildar ett system, en rättsordning, och därmed regler för Sveriges medborgare att följa 
(Hollander, 2006). Objektivitetsprincipen och legalitetsprincipen är också viktiga delar i 
rättssäkerhetsperspektivet och får stöd av lagstiftning enligt 1 kap. 9 § regeringsformen, RF, 
samt i åttonde kapitlet RF. Det finns vidare beskrivet hur “den offentliga makten utövas under 
lagarna” enligt 1 kap. 1 § tredje stycket RF och att den offentliga makten ska brukas med 
respekt för människans lika värde och hens frihet och värdighet med stöd av 1 kap. 2 § RF. 
Hollander (2006) talar om rättssäkerhetsgarantier som begränsar statens makt gentemot 
medborgarna, bland annat genom att låta flera organ dela på makten för att kontrollera 
varandra. En av rättssäkerhetsgarantierna som Sverige har är att medborgare har rätt att 
överklaga ett beslut som en myndighet fattat till domstol. En del av rättssäkerheten innefattar 
också att myndigheternas handläggning av ärenden ska vara opartisk, öppen samt att enskilda 
medborgare ska kunna förutse hur handläggningen kommer att gå till (Hollander, 2006). 
Förutsägbarhet är en viktig och central fråga inom rättssäkerheten (Svensson, 2007). Det är 
dock vanligt att medborgare känner sig orättvist behandlade, kontrollerade och ifrågasatta av 
olika myndigheter. Det visar sig ofta genom anmälningar till JO och Länsstyrelsen 
(Hollander, 2006). 
 
Det rättsliga beslutsfattandet brukar delas in i formell och materiell rättssäkerhet (Edvardsson 
& Vahlne Westerhäll, 2014; Svensson, 2007). Formell rättssäkerhet innefattar att de rättsliga 
besluten ska vara förutsägbara och att lika fall ska behandlas lika, vilket går i linje med 
likhets- och objektivitetsprincipen. Det ska gå att förutse hur utfallet av ett visst beslut utifrån 
en lag ska bli för att sedan kunna kontrollera att resultatet blev som det var tänkt. Om beslutet 
inte blev det som var förutsett har medborgaren rätt att överklaga och få möjlighet till 
omprövning av beslutet. Materiell rättssäkerhet innefattar den formella rättssäkerheten, att de 
rättsliga besluten ska vara förutsägbara, men har även en viktig del som berör de etiska och 
moraliska perspektiven (Svensson, 2007). För att rättsstatens normsystem ska kunna bli 
legitimt måste det finnas både en förutsägbarhet med stöd av rättsreglerna men även en 
hänsyn till etisk godtagbarhet (Peczenik, 1995). I de fall där förutsägbarheten blir för stark 
kan de etiska värdena komma i skymundan och en för exakt lagstiftning skulle kunna anses 
vara orättvis. I motsatta fall kan istället de etiska värdena ta för stor plats och det blir därmed 
svårt att kunna förutse vissa beslut. Det behöver således finnas en rimlig balans mellan 
förutsägbarheten och etiken för att beslut ska bli så rättvisa som möjligt för medborgaren 
(Peczenik, 1995). Mot bakgrund av att begreppet rättssäkerhet också berör de etiska och 
moraliska värdena är det svårt att säga vad som egentligen är ett rättssäkert beslut. Kritiker 
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mot den etiska delen av begreppet rättssäkerhet menar att risken finns för att begreppet kan 
suddas ut och förlora sin tydlighet (Birkhed, 2002).  
 
Rättssäkerhetsperspektivet kommer i den här studien användas för att skapa förståelse för hur 
socialnämnder använder lagrum vid bedömningar och hur tillämpningen påverkar parter i 
ärenden. Perspektivet ringar således in hur lagstiftning tillämpas av socialnämnder vid 
barnavårdsutredningar samt ger underlag för analys av JO:s uttalanden. Den formella 
rättssäkerheten fångar hur väl socialnämnder tillämpar lagstiftningen och hur korrekt deras 
tolkning av lagrummen är. Materiell rättssäkerhet fångar hur väl socialnämnder tar hänsyn till 
både korrekt tillämpning av lagstiftning men även etiska och moraliska aspekter gällande barn 
och dess vårdnadshavare vid bedömningar. Perspektivet kommer därmed användas för att 
identifiera, utifrån både den formella och den materiella rättssäkerheten, hur socialnämnder 
motiverar sin bedömning och vilka parters rättigheter som tas i beaktande vid bedömningar 
och beslut.  

5.2 Handlingsutrymme 
Handlingsutrymme omfattar den tolknings- och handlingsvidd socialarbetaren har i relation 
till organisationen och lagstiftningen, den egna professionella yrkesrollen samt kontakten med 
klienter (Johnsson, Laanemets & Svensson, 2008). Socialsekreteraren arbetar som 
representant för en organisation som styrs av lagar, normer och traditioner för att bland annat 
utreda, bedöma, besluta men kanske framförallt bemöta hjälpsökande individer med 
individuella behov. Inbäddat i detta finns även nivåer av moral och normer. De lagrum som 
ger möjlighet till socialsekreteraren att utöva sin makt innebär därför samtidigt att arbetet 
styrs av en ekonomisk, juridisk och ideologisk bas som utgör förutsättningar och 
begränsningar för vad socialsekreteraren kan göra (Svärd & Starrin, 2006). Ansvaret ligger då 
på den enskilde socialsekreteraren utifrån sin yrkesroll att bemöta och uppfylla förväntningar 
från samtliga håll. Det omfattar organisationens och lagstiftningens förväntningar, egna 
förväntningar och klientens förväntningar (Johnsson, Laanemets & Svensson, 2008). De val 
som socialsekreterare väljer inom ramen för organisationens regler utgår till stor del från den 
kunskap och kompetens socialsekreteraren själv besitter (Johnsson, Laanemets & Svensson, 
2008). Det finns därmed ett utrymme för tolkning av reglerna inom organisationens regelverk 
för att reglerna ska kunna tillämpas för den enskilde individen och ärendet (Johnsson, 
Laanemets & Svensson, 2008). 
 
Inom handlingsutrymmets gränser finns det också i många fall dilemman för 
socialsekreteraren, bland annat utifrån att en kontrollaspekt ofta tillkommer vid en hjälpinsats 
(Johnsson, Laanemets & Svensson, 2008). Det kan vara val och beslut som bedöms vara 
rimliga ur organisationens perspektiv men inte ur den enskildes synsätt och position. Det leder 
till att socialsekreteraren utifrån sin professionella kompetens istället måste agera och lösa 
dilemman som organisationens ramar sätter. Den enskilde socialsekreterarens bedömning av 
hur ett dilemma kan lösas grundar sig därmed i värderingar, den personliga aspekten och 
tyngden av engagemang och intresse i hur relevanta lagrum kan och ska tolkas. Det kan bland 
annat leda till att socialsekreteraren väljer att inte utnyttja handlingsutrymmet utan endast vila 
på lagstiftningen i sitt beslut, uppmärksamma ett komplext juridiskt problem för att få till en 
förändring eller att inte påtala problemet och istället lösa det på annat sätt genom en bred 
tolkning av lagstiftningen (Johnsson, Laanemets & Svensson, 2008).  
 
Handlingsutrymme som teoretiskt begrepp kommer i föreliggande studie användas för att få 
en förståelsegrund för hur socialnämnder agerar gällande bedömningar, beslut men även 
överlag i aktuella barnavårdsutredningar utifrån de ramar som organisationen har. Begreppet 
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kan därmed fånga socialnämnders ramar och begränsningar vid bedömningarna i studiens 
empiriska material. Handlingsutrymme kommer således användas för att identifiera 
socialnämnders svängrum vid enskilda ärenden. Begreppet kommer också användas för att 
uppmärksamma hur lagstiftningen tillsammans med de professionellas kompetens påverkar 
bedömningarna. 

5.3 Makt 
Makt är ett begrepp med stor vidd och fenomenet existerar överallt i samhället. Begreppet är 
centralt för att förklara skillnader och positioner mellan olika individer och grupper (Elias & 
Scotson, 1999). Det finns också flera definitioner av vad makt innebär. Makt kan bland annat 
innefatta frivillig underkastelse, att tillvarata en maktposition för att utöva makt eller för att 
hjälpa eller skada (Skau, 2003). Börjesson och Rehn (2009) beskriver hur individen görs till 
en del av ett system och blir därmed en del av en maktstruktur. Den som styr systemet får 
således makt över dem som är en del av systemet och har på så sätt en viss påverkan på 
individer genom denna makt. Författarna (2009) talar även om att det kan pågå en 
maktrelation mellan två individer där den ene har makt över den andre. Det talas även om att 
makt finns inom olika grupperingar och därmed blir ett organiserat, socialt och politiskt 
nätverk. 
 
Foucault (1976/2002) menar att makt inte är en förmåga som en individ har utan är ett 
begrepp som beskriver en strategisk situation i ett samhälle. Maktbegreppet kan även enligt 
Foucault (1976/2002) tolkas existera i alla interaktioner och relationer mellan individer. Den 
här sortens makt är dock inte synlig i relationer där parterna är av samma åsikt utan visar sig 
endast då parterna är oense om till exempel en viss tolkning. Foucault (1986; 1987) menar 
vidare att makten ständigt är föränderlig och att det därmed inte finns en viss position eller 
individ som statiskt besitter makten i en relation. I en relation mellan klient och socialarbetare 
kan därmed makten utövas från flera håll (Svärd & Starrin, 2006). Den makt som 
socialsekreterare inom offentliga myndigheter har befogenhet att utöva har sin grund och stöd 
i lagstiftningen och yttrar sig ofta i maktutövning (Svärd & Starrin, 2006). Klienten har dock 
från sin sida möjlighet att utöva motstånd genom att till exempel utebli från möten, anmäla 
eller överklaga (Skau, 2003; Smith, 2008). Den här typen av makt kallas enligt Börjesson och 
Rehn (2009) för motmakt. Klientens makt att anmäla och klaga på hur en socialnämnd har 
hanterat ett ärende mot bakgrund av grundläggande rätt- och friheter kan i sin tur bidra till att 
komplexa problem inom en organisation kan uppmärksammas vilket ger möjlighet till 
förändring (Smith, 2008). 
 
Foucault (1986; 1987) menar också att det finns makt i den kunskap som en individ besitter. 
En socialarbetare får i och med sin utbildning kunskaper om och kompetens att identifiera och 
benämna sociala förhållanden som i det praktiska arbetet sedan innebär en teoretisk kunskap. 
Det ger socialsekreteraren befogenhet och möjlighet att tolka och bestämma vad som till 
exempel är en adekvat bedömning (Svärd & Starrin, 2006). Genom det tolkningsföreträde 
som socialsekreteraren har framträder även makt i det sociala arbetets praktik (Johnsson, 
Laanemets & Svensson, 2008). Att ha tolkningsföreträde innebär rätten att tolka och förklara 
och därmed även ha rätten att bestämma vad saker och fenomen egentligen är. 
Socialsekreterare har på uppdrag av organisationen ett givet tolkningsföreträde, vilket kan 
vara både positivt och negativt. Det visar sig genom möjligheten att kunna hjälpa genom 
makten samtidigt som en makt finns i att ta beslut som missgynnar klienten. Makten blir 
således synlig i relationen mellan socialarbetaren och den enskilde, vilket visar tydligt hur 
individers roller har betydelse för tolkningsföreträdet (Johnsson, Laanemets & Svensson, 
2008).  
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I den här studien kommer maktbegreppet användas för att få en förståelse för den position 
socialnämnder har i egenskap av myndighetsutövare och beslutsfattare. Begreppet belyser 
även det tolkningsföreträde socialnämnder har utifrån nämndernas särskilda ansvar för barn 
och unga. Det gör maktbegreppet relevant utifrån studiens syfte och frågeställningar då 
tolkningsföreträdet är en grund i bedömningar. Då makt kan tolkas finnas i alla relationer och 
även förskjutas mellan parter kan begreppet även ringa in och identifiera hur och i vilka 
situationer makten kan förflyttas. En ytterligare maktaspekt att fånga är den roll JO har i 
egenskap av granskande myndighet och även parternas roll i barnärendena. 

6. Metodbeskrivning och överväganden  
Nedan följer en presentation av studiens övergripande metod, urval, tillvägagångssätt samt 
bearbetning av data. Avslutningsvis diskuteras förförståelse, etiska ställningstaganden, 
validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet och metodkritik.  

6.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Vi har i den här studien låtit oss inspireras av hermeneutisk texttolkning. Föreliggande studie 
uppkom genom ett intresse av dilemman vid socialnämnders bedömningar utifrån JO-beslut i 
samband med att problemområdet tycks vara outforskat. Det ansågs därmed lämpligt att 
använda hermeneutik som vetenskapsteoretisk grund mot bakgrund av syftet. Studien är 
därmed av den tolkande och hermeneutiska karaktären i och med val av syfte, 
frågeställningar, datainsamlings- och analysmetod vilka tillsammans syftar till en process för 
att urskilja en större mening av valda JO-beslut. Hermeneutik som vetenskapsteori inbegriper 
att söka efter att förklara och förstå meningsinnebörder i specifika fenomen, vilket alla 
individer ständigt gör för att kunna interagera med samhället och sociala aktörer (Gilje & 
Grimen, 2007).  
 
Viktiga begrepp att uppmärksamma inom hermeneutiken för den här studien är den 
hermeneutiska spiralen, misstankens hermeneutik och dubbel hermeneutik. Den 
hermeneutiska spiralen fokuserar på sammanhanget av delarna i helheten och helheten i 
delarna (Gilje & Grimen, 2007). Det här innebär att delarna måste tolkas i hänsyn till helheten 
och vice versa och kan i praktiken användas i kvalitativ forskning för att tolka det insamlade 
datamaterialet till den kunskap som redan existerar inom området för att skapa något nytt 
(Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Kopplat till den hermeneutiska spiralen innefattar även 
denna studie ett växelvist tolkande mellan delarna och helheten, vilket i detta fall är empirin 
och teoretiska begrepp, för att utmynna i en tolkning av datamaterialet genom teori. 
Misstankens hermeneutik berör forskarens kritiska blick på de direkt utsagda orden i till 
exempel en text för att söka efter en gömd meningsinnebörd (Kvale, 1997). I föreliggande 
studie är misstankens hermeneutik en viktig del i och med den meningstolkande 
analysmetoden och utgångspunkten från de teoretiska perspektiven för att analysera data. Den 
kritiska synen och utgångspunkten att det finns en bakomliggande mening av JO-besluten i 
denna studie förutsätter därmed en hermeneutisk ansats. Genom tolkning kan vi även försöka 
förstå och ge svar på det syfte som studien följer. Vid användning av tolkning av en text sker 
det automatiskt att vi tolkar det som redan blivit tolkat. Det resulterar i att vi som forskare 
genom tolkningen tolkar det åter igen. Gilje och Grimen (2007) benämner denna tolkning på 
tolkning som dubbel hermeneutik. I den här studien kan den dubbla hermeneutiken tydligt 
identifieras i och med att det är JO:s tolkning och bedömning av socialnämnders bedömning 
och användning av lagrum som är i fokus. Det är vidare JO:s tolkning som har tolkats utifrån 
studiens teoretiska perspektiv. 
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6.2 Val av metod 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod valts som 
utgångspunkt. Vi anser att en kvalitativ ansats har varit mest intressant och relevant för oss att 
följa då syftet med studien är att studera dokument och att tolka materialet för att skapa en 
förståelse för socialnämnders bedömningar och JO:s uttalanden. I kvalitativ forskning ligger 
fokus på att studera ord istället för kvantifiering vid insamling och analys av olika data 
(Bryman, 2011). Tolkning är en vanlig strategi att använda sig av i kvalitativ forskning då det 
inom området finns ett intresse av att studera människors handlingar och få en förståelse av 
den sociala verkligheten. Kvalitativ forskning brukar sägas fokusera på betydelser och 
innebörder när människors tankar och handlingar analyseras, till skillnad mot kvantitativ 
forskning som istället fokuserar mer på attityder och beteenden (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 
2014). Den kvalitativa ansatsen kan göra det enklare för oss som forskare att få djupare 
kunskap om socialnämnders bedömningar, då vi i vår studie har valt att analysera en specifikt 
utvald del ur ett större sammanhang. Kvalitativ forskning ger möjligheten att få fördjupad 
kunskap i ett ämne medan kvantitativ forskning kan ha som fokus att undersöka en större 
population eller ett större fenomen och får därmed istället ytlig men bred kunskap (Hjerm, 
Lindgren & Nilsson, 2014). 

6.3 Urval  
För att hitta adekvat empiri till vår studie valde vi att använda och undersöka beslut från JO 
mot bakgrund av studiens syfte och frågeställningar. Bryman (2011) kallar detta urval för ett 
målstyrt urval, vilket innebär att selektera specifika enheter som är direkt kopplade till 
studiens syfte och där utgångspunkten är att enheterna kan bidra till att svara på 
forskningsfrågan. Valda inklusionkriterier var beslut som gäller barnärenden inom 
socialnämnd och som berör vårdnad, boende, umgänge och partsinsyn. De beslut som berörde 
detta skulle även uppfylla kriteriet att barnet, eller barnen, var mellan 0-18 år samt att det i 
ärendena fanns minst en vårdnadshavare inblandad. Vi valde att undersöka beslut mellan åren 
1997 och 2017. Då besluten fanns i JO:s ämbetsberättelser anses de vara de som är mest 
intressanta från aktuellt år, vilket innebär att besluten har störst betydelse för myndigheternas 
framtida rättstillämpning. Ämbetsberättelserna består därmed av JO:s urval av beslut som har 
gjorts under varje år där fokus på urvalet baseras på de juridiska bedömningarna (A. Johnson, 
personlig kommunikation, 3 maj 2017). 

6.4 Tillvägagångssätt 
Valda JO-beslut finns som offentliga dokument på JO:s webbsida (jo.se) och det krävs därför 
inget beslut av JO för att allmänheten ska få ta del av dokumenten. Materialet valdes från JO:s 
ämbetsberättelser och avgränsades enligt inklusionskriteriet till mellan åren 1997 och 2017. 
Besluten valdes från avsnitten Sekretess, Offentlighet och sekretess samt yttrande- och 
tryckfrihet och Socialtjänst då dessa tre rubriker var de som var mest intressanta för oss 
utifrån vårt syfte. Under dessa rubriker begränsades vår sökning och val av beslut utifrån 
inklusionskriterierna till barnärenden inom socialtjänst som berör vårdnad, boende, umgänge 
och partsinsyn. Det var ett antal beslut som berörde föräldrar och deras barn men där barnen 
var myndiga, varför dessa selekterades bort eftersom besluten inte uppfyllde 
inklusionskriteriet att barnen skulle vara mellan 0-18 år. Vi fann även JO-beslut angående 
partsinsyn men inom hälso- och sjukvård som valdes bort utifrån inklusionskriterierna. 
Utifrån valda inklusionskriterier och bortvalda JO-beslut visade det sig vara 10 beslut som var 
intressanta och relevanta för oss att analysera. De 10 JO-beslut som valdes ut har från start 
benämnts med nummer, från JO-beslut 1 till JO-beslut 10. En sådan uppdelning och 
benämning gör det enkelt för oss som författare till studien att få en ordning och struktur på 
arbetet men även för att läsaren ska få det lättare att vägledas genom studien. 
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6.5 Litteratursökning 
Sökningen av tidigare forskning har varit systematisk där separata sökordskombinationer har 
valts ut för att ringa in de tre avsnitten tiden efter separationen, barnets delaktighet samt 
socialt arbete och lagstiftning. De tre områdena har valts ut för att skapa en grund för studien 
mot bakgrund av föreliggande syfte. Det första avsnittets artiklar har inklusionskriterier 
gällande följder för barn efter en separation. Sökord har därför använts i form av [post-
separation* child custody* family* wellbeing*] mellan åren 2010 och 2017 via sökbasen 
PRIMO. Ytterligare sökord för det första avsnittet har berört barn som har bevittnat våld där 
inklusionskriterier har varit artiklar som berör barn som har bevittnat våld, våld i nära relation 
samt socialt arbete. Mot bakgrund av inklusionskriterierna har sökorden varit [women* 
shelter* violence* children*] samt [children* witnessing* intimate partner violence*] på 
databasen ASSIA mellan åren 2010 och 2017. Vi har även sökt artiklar utifrån författaren Åsa 
Cater då hon har forskat mycket om barn och barn som har bevittnat våld. Sökningen skedde 
på databasen PRIMO mellan år 2010 och 2017. Föreliggande artiklar är nationella och 
internationella samt valda utifrån ett barnperspektiv. Samtliga artiklar har genomgått 
vetenskaplig granskning och är i fulltext. Exklusionskriterier har därmed varit artiklar som 
inte är vetenskapligt granskade eller i fulltext men även artiklar som inte berör barn utan 
endast våld i nära relation. 
 
Det andra avsnittets inklusionskriterier berör barnets delaktighet efter separation gällande 
vårdnad, boende och umgänge. De artiklar som har använts hittades via sökorden [children* 
participation* separation* social services*] via databasen ASSIA mellan år 2010 och 2017. 
En annan artikel i avsnittet hittades med hjälp av sökorden [family law* children* domestic 
violence* consultation*] via databasen PRIMO mellan åren 2007 och 2017. Det tredje 
avsnittet består av artiklar där inklusionskriterier har varit socialt arbete, lagstiftning, 
bedömningar och barnets rättigheter vid barnärenden. Sökord med tidsavgränsningen år 2010 
till 2017 som har använts i databasen PRIMO är [assessment* social services* children* care 
giver* family law* separation*], [social work* children* family law* separation*] och [law* 
social work* assessment* children's rights* sweden*]. I databasen ASSIA har 
sökkombinationerna [international children's rights* social work*] och [social work* law* 
decision making*] använts med tidsavgränsningen år 2000 till 2017. Artiklarna i avsnitt två 
och tre har genomgått vetenskaplig granskning, är i fulltext och består av både internationella 
och nationella studier. 

6.6 Bearbetning av data 
Vald analysmetod har sin grund i meningstolkning, tematisk kodning och innehållsanalys. 
Syftet med analysmetodsansatsen var att analysera hur JO-besluten kunde tolkas ur olika 
dimensioner och perspektiv. Vi inledde bearbetningen av det empiriska materialet med att 
välja ut tre teoretiska perspektiv som vi ansåg ha relevans utifrån studiens syfte och 
frågeställningar samt deras frånvaro i tidigare forskning. Perspektivet som valdes var, som 
tidigare nämnt, rättssäkerhetsperspektivet, handlingsutrymme och makt och valdes därmed ut 
innan analysen påbörjades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Den teoretiska ramen 
användes sedan som grund för att analysera det empiriska materialet. Utifrån att vi på förhand 
bestämde den teoretiska ramen resulterade det i att läsningen och tolkningen av det empiriska 
materialet styrdes av teoretisk förförståelse och studiens operationalisering av begreppen. 
Kvale (1997) benämner den process där teoretiska begrepp väljs ut på förhand, för att sedan 
tolka datamaterial utifrån begreppen, som meningstolkning. Analysen genomfördes med hjälp 
av en kodningsprocess med utgångspunkt i ett redan färdigställt kodningsschema som 
innehåller nämnda teoretiska perspektiv. En sådan analysmetod benämns som tematisk 
kodning och inbegriper att på förhand ha sammanställt ett kodningsschema (Hjerm, Lindgren 
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& Nilsson, 2014). Processen innebär därmed att redan innan analysens påbörjan ha en 
förutbestämd mening över vad som ska sökas efter i datamaterialet. Ett kodningsschema 
hjälper vidare forskaren att hitta olika detaljer i en text, detta med hjälp av teman som 
forskaren valt ut och som kallas kodningsenheter (Bergström & Boréus, 2012).  
 
Utrymme har även getts till att belysa framträdande mönster i JO-besluten, vilka presenteras i 
kategoriseringen under resultat- och analysavsnittet. För att söka teman i texterna jämförde vi 
likheter och skillnader i innehållet och kategoriserade sedan besluten inledningsvis i 
resultatavsnittet utifrån Socialnämnder som inte fått kritik av JO, Socialnämnder som fått 
kritik av JO samt Socialnämnder som fått anmärkning av JO. I analysavsnittet skedde en 
vidare kategorisering utifrån framträdande mönster vi fann i besluten. Mönstren resulterade i 
rubrikerna Socialnämndens bedömning med utgångspunkt i barnets bästa, Socialnämndens 
bedömning med utgångspunkt i vårdnadshavares och föräldrars rättigheter samt Övriga 
partsärenden med tillhörande underrubriker. En analysmetod där syftet är att finna mönster 
och jämföra olika texter från olika tidpunkter kallas för innehållsanalys (Bergström & Boréus, 
2012). I en innehållsanalys har forskaren som mål att söka efter teman ur det material som 
analyseras och är en av de vanligaste metoderna för att analysera olika dokument (Bryman, 
2011).  
 
I vår studie var vi två personer som kodade texterna, både på varsitt håll och sedan 
tillsammans, genomgående under hela analysprocessen. När två eller flera texter jämförs av 
fler än en person är det viktigt att texterna bedöms på precis samma sätt, vilket gör det viktigt 
med en kontroll över att likadana bedömningar har gjorts (Bergström & Boréus, 2012). Det 
benämns som dubbelkodning enligt Bergström och Boréus (2012) och innebär att forskare 
kodar om materialet och jämför kodningsomgångarna. Vi rekontextualiserade även texterna 
för att kunna urskilja de teoretiska perspektiven och hitta likheter och olikheter mellan 
texterna. Genom att omarbeta texten kunde vi även se framträdande mönster utöver den 
teoretiska ramen. En rekontextualisering är en viktig del i analysen mot bakgrund av att det 
krävs distans till de sagda orden i texten för att utifrån de teoretiska perspektiven kunna ha 
möjlighet att finna outsagda meningsinnebörder (Kvale, 1997).  

6.7 Förförståelse 
Människan möter ständigt nya fenomen och situationer. För att kunna förstå det okända vi 
möter tolkar vi det nya med hjälp av vad vi redan vet och har kunskap om, vilket benämns 
som förförståelse (Gilje & Grimen, 2007). Det kan urskiljas förförståelse på två sätt i den här 
studien, där det första sättet gäller den förförståelse vi personligen bär med oss. Vi har inte 
själva stor erfarenhet av det praktiska arbetet som bedömningar av dessa slag ingår i. Som 
studenter har vi istället hittills fått mer teoretiska kunskaper, genom bland annat 
socionomprogrammets juridiska kurser, och inte mycket praktiska som de socialsekreterare 
som gör bedömningarna i deras praktiska arbete. Det är lätt för oss som socionomstudenter att 
lägga en värdering i de bedömningar och beslut som finns nämnda i JO-besluten, vilket har 
varit viktigt för oss att reflektera över under arbetets gång. Det andra sättet som förförståelse 
visar sig i studien utgår från valet av att ha en delvis meningstolkande analysmetod. Det är 
med hjälp av valda teoretiska begrepp som vi tolkar texterna och det är de här teoriernas 
innebörd som är utgångspunkten vid tolkandet. Begreppen ger oss på så vis en riktning i vad 
som är intressant, mot bakgrund av varje enskilt begrepp, att belysa i texterna. 

6.8 Etiska ställningstaganden  
Enligt Vetenskapsrådet (u.å) finns det fyra huvudkrav i form av riktlinjer för att få bedriva 
forskning. De benämns som informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 
konfidentialitetskravet. Det krav som har varit av betydelse för oss är konfidentialitetskravet 
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då vi har valt att anonymisera berörda individer i JO-besluten. Varken informationskravet, 
samtyckeskravet eller nyttjandekravet har varit aktuellt för studien då vår empiri endast består 
av dokument från en myndighet. Det finns således inga enskilda individer som kan ta skada 
av studien. Viktigt att reflektera över gällande etiska ställningstaganden har därför varit vikten 
av sekretess och anonymitet hos socialnämnden och i JO-besluten. Besluten som vår empiri, 
och därmed studiens urval, består av är avidentifierade redan från början med undantag för 
initialer och kommunernas namn där parterna bor. Eftersom att de personer som besluten 
berör inte har haft möjlighet att välja frivilligt att delta i vår studie är det av ytterligare vikt att 
anonymisera innehållet.  
 
De parter som kan påverkas av studien är både vuxna och minderåriga, vilket har inneburit att 
en hänsyn har tagits till hur studien kan ha inverkan på såväl barnens som de vuxnas situation. 
En möjlig konsekvens av att inte anonymisera individers initialer och namn på kommuner i 
föreliggande studie skulle kunna vara att information som kan påverka berörda parter sprids 
vidare i större utsträckning än om informationen endast finns i JO:s ämbetsberättelser. Det 
finns dock fortfarande risk att berörda parter påverkas eller känner igen sig i studiens innehåll 
och empiri trots att informationen från besluten har anonymiserats. Vi har valt att inte nämna 
kommunernas namn eller individernas initialer trots att dessa finns synliga i JO-besluten och 
är offentliga dokument mot bakgrund av ovanstående. Det har inte heller varit viktigt för oss 
att nämna kön utifrån studiens syfte men vi har valt att benämna föräldrarna som fader och 
moder för att förenkla läsningen. Vår studie har inte syftat till att döma eller lägga egna 
åsikter i de beslut som socialnämnd eller JO tagit. Det som har varit intressant under studiens 
gång är att undersöka besluten och vad de har baserats på, med hjälp av lagar och de 
professionella egen tolkning utifrån kunskap och erfarenhet. 

6.9 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Begreppet validitet används för att skildra studiens trovärdighet och giltighet samt för att 
kontrollera om studien undersöker det som var tänkt att undersökas (Kvale, 1997). Vår studie 
är kvalitativ med ett målstyrt och begränsat urval, vilket bidrar till att det kan det vara 
problematiskt att säga hur bra resultaten kan överföras till en annan miljö eller situation. 
Urvalet för vår studie begränsades till 10 JO-beslut från de senaste 20 åren med ett fokus på 
vårdnad, boende, umgänge och partsinsyn. Varje enskilt JO-beslut är även unikt eftersom att 
ärendena som utreds av JO har en specifik kontext med specifika berörda parter. Det innebär 
att JO-besluten innehåller flera olika aspekter och att det inte finns två likadana fall, vilket 
även det bidrar till en svårighet att generalisera. Validitet anses vara ett av de viktigaste 
kriterierna inom forskning där den externa validiteten fokuserar på huruvida studiens resultat 
kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer (Bryman, 2011). Bryman (2011) 
beskriver att den externa validiteten kan innebära ett problem för kvalitativa studier på grund 
av det begränsade urvalet som studierna ofta har. En annan punkt att belysa är att det under 
den valda tidsperioden på 20 år har varit flera justitieombudsmän som har varit i tjänst och 
uttalat sig i besluten. Det innebär att varje justitieombudsman har haft sin egen tolkning och 
egen erfarenhet i besluten som kan påverka innehållet. Den externa validiteten kan därmed 
tolkas vara låg i vår studie på grund av det begränsade urvalet samt de subjektiva och unika 
JO-besluten, vilket gör det problematiskt att generalisera till andra sociala miljöer och 
situationer (jml Bryman, 2011). Den interna validiteten fokuserar istället på “att det ska 
finnas en god överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som 
denne utvecklar” (Bryman, 2011, s. 352) vilket kan anses vara en styrka i den kvalitativa 
forskningen. Det skulle således kunna tolkas som att den interna validiteten är hög i vår studie 
utifrån att de mönster som har framträtt i det empiriska materialet går att finna i flera av JO-
besluten samt att mönstren går i linje med tidigare forskning. 
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Studien som vi genomfört skulle kunna tolkas gå att återupprepa då vi använt oss av 
offentliga dokument som inte kommer att förändras och går därmed att använda igen. Det är 
dock svårt att säga om resultaten skulle bli likadana vid en upprepning av studien eftersom det 
beror på vilken förförståelse och subjektiv tolkning som forskaren har. Vi har i vår studie 
utgått från tolkning med hjälp av teoretiska begrepp samtidigt som vi har använt oss av vår 
subjektiva tolkning utifrån vår egen förförståelse, vilket kan ha påverkat resultatet. Begreppet 
reliabilitet, eller tillförlitlighet, fokuserar på om det skulle gå att återupprepa studien och få 
samma resultat som studien fick första gången (Bryman, 2011). Bryman (2011) talar vidare 
om extern och intern reliabilitet och beskriver att det genom kvalitativ forskning är svårt att 
uppnå extern reliabilitet. För att detta kriterium ska kunna uppnås måste forskaren som ska 
upprepa studien befinna sig i samma sociala roll som den första forskaren för att ha möjlighet 
att observera samma fenomen (Bryman, 2011). Den externa reliabiliteten skulle således kunna 
vara hög i studien då en forskare som skulle upprepa studien har samma förutsättningar från 
början som vi har haft, eftersom dokumenten finns tillgängliga för allmänheten. Den interna 
reliabiliteten handlar istället om att de personer som forskar tillsammans ska komma överens 
om hur de ska tolka det som observeras. Den interna reliabiliteten skulle dock kunna bli svår 
att uppnå för en annan forskare då det krävs en överenskommelse i tolkningen av empirin 
(Bryman, 2011). För vår studie kan den interna reliabiliteten tolkas vara låg då vi som 
forskare genom innehållsanalys valde att se eventuella framträdande mönster ur resultatet. Vi 
kom alltså inte överens om hur vi skulle tolka materialet. Kriteriet kan dock även anses vara 
högt då vi också valde att utgå från tematisk kodning och meningstolkning genom det redan 
förutbestämda kodningsschemat och de teoretiska begreppen. Efter att vi funnit mönster ur 
empirin valde vi att tolka utifrån de teoretiska begreppen som valts ut, vilket således var en 
överenskommelse mellan oss som forskare i hur materialet skulle tolkas med en tydlig ram. 
 
Generaliserbarhet är ett tredje viktigt begrepp vi har tagit hänsyn till under arbetets gång. 
Generalisering sker konstant och spontant av människan då vi använder oss av våra tidigare 
erfarenheter från situationer och skapar förväntningar på vad som kommer att hända i 
liknande fall (Kvale, 1997). Det kan vara svårt att generalisera och applicera vår studies 
resultat i ett större sammanhang eftersom det empiriska materialet består av specifika och 
unika JO-beslut. Generaliserbarheten i kvalitativa studiers resultat brukar kunna kritiseras då 
det endast går att generalisera det som undersökts inom kontexten för studiens ramar 
(Bryman, 2011). I vår studie har 10 beslut används som underlag, vilka har valts ut med hjälp 
av ett målstyrt urval. JO publicerar endast ett fåtal beslut i sin ämbetsberättelse årligen, vilket 
således begränsade vårt urval och resulterade i att 10 JO-beslut föll under ramen för våra 
kriterier. Ett målstyrt urval anses inte vara representativt för den övriga populationen eftersom 
det inte skett ett stickprovsurval (Bryman, 2011; Kvale, 1997). JO har även i sitt urval valt att 
sortera bort en stor andel av de beslut JO får till sig då endast en mindre andel publiceras i 
ämbetsberättelserna, vilket innebär en ytterligare svårighet för oss att kunna generalisera 
resultaten. Empirin är således begränsad vilket gör att vi bara kan tala för de 10 JO-beslut som 
vi valt att analysera. En motivering till varför ett icke representativt urval har använts är på 
grund av att syftet med studien inte är att skapa generaliserbara resultat utan att skapa 
förståelse genom tolkning för de specifika JO-besluten som utgör det empiriska materialet. 
Det kan dock tydas vissa övergripande mönster i de 10 besluten som bidrar till att en 
generalisering skulle kunna bli möjlig. 

6.10 Metodkritisk diskussion 
Studiens metodavsnitt ämnar belysa hur vi har gått tillväga för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Det finns dock vissa aspekter i val av föreliggande metoder som kan 
problematiseras och motiveras. En aspekt att diskutera är val av tidsbegränsning i urvalet. De 
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JO-beslut som har valts ut har ett tidsspann på två decennier, vilket även innebär att både 
internationell och nationell lagstiftning som påverkar Sverige har förändrats under aktuell 
period. Det finns mot bakgrund av dessa lagändringar därmed behov av att påpeka att en 
jämförelse mellan lagstiftningar i JO-besluten inte är avsikten med föreliggande studie. Det 
har för oss istället varit av intresse att undersöka hur socialnämnder och JO har använt, 
tillämpat och tolkat aktuell tidperiods lagrum. Det innebär att ändringar i lagrummen inte har 
haft någon betydelse. En ytterligare nämnvärd aspekt gällande urvalet är den att valda JO-
beslut ingår i årliga ämbetsberättelser, vilka i sin tur är ett urval av de mest intressanta fallen 
enligt JO. Det innebär att det inte är samtliga JO-beslut som presenteras i ämbetsberättelserna 
utan endast en selekterad andel. Ett sådant urval kan vara problematiskt eftersom det betyder 
en ofrivillig avgränsning för studiens empiriska material. Det hade möjligtvis varit positivt 
med ett större urval för att därmed få ett bredare empiriskt material men då studien inte 
eftersträvar generaliserbarhet anser vi att det inte är av betydelse. En ytterligare aspekt på JO-
besluten är att fallen i ämbetsberättelserna är valda av JO utifrån deras relevans för framtida 
rättstillämpning, vilket innebär att det redan genomförda urvalet istället kan vara gynnsamt 
för oss. Gynnsamt på det vis att det kan anses vara de fall som är av komplex art och som 
behöver studeras vidare och delas med av för att kunna utveckla bedömningsprocessen. 
 
Studiens övergripande metod i form av en kvalitativ ansats kan även diskuteras. Det hade 
varit intressant och genomförbart att undersöka JO-besluten kvantitativt för att till exempel 
söka efter samband mellan olika variabler, så som regionala beslut kopplat till kritik av JO. 
Det hade även varit möjligt att genom en socialkonstruktivistisk ansats genomföra en 
diskursanalys av uttryck och begrepp som används av såväl socialnämnder som JO för att 
eventuellt kunna urskönja nya teoretiska synsätt. Vi har dock varken haft möjlighet eller tid 
att kunna genomföra en diskursanalys eftersom det bland annat skulle kräva en detaljerad 
granskning av de enskilda aktörernas upplevelser. Valet av kvalitativ ansats och valda 
metoder i föreliggande studie anser vi dock är av relevans och intresse utifrån avsaknad av 
liknande forskning i socialt arbete. De teoretiska utgångspunkterna tillsammans med det 
empiriska materialet anser vi utgör en central grund för vidare utveckling av bedömnings- och 
tillämpningsaspekter inom området. Olika analysmetoder har vidare visat sig vara 
överlappande i analysavsnittet. Det som visade sig vara aktuellt för oss under vår analys var 
innehållsanalys, meningstolkning samt tematisk analys. Det skulle kunna tänkas vara negativt 
att använda flera analysmetoder eftersom det kan bidra till en alltför bred analys, vi anser 
dock att samtliga metoder istället har varit en tillgång för oss i att besvara studiens syfte. 
 
Det är även av stor vikt att diskutera relevansen av kunskap om juridiska frågor i socialt 
arbete. Vi är fullt medvetna om att det förekommer mycket juridiska termer och juridiskt 
språkbruk i studien. Risken med detta är att det sociala arbetets fokus kan komma i 
skymundan för de juridiska frågorna, vilket gör det extra viktigt för oss som forskare att 
motivera vårt val av studieområde och ständigt ha det sociala arbetet i åtanke. Vi hävdar 
bestämt att det är av yttersta vikt att studera juridiska frågor inom socialt arbete. Juridiken har 
en viktig och betydande del i det sociala arbetet och i rollen som socialarbetare. Att studera 
beslut som tagits, både från socialnämnders men också JO:s sida, med hjälp av olika lagrum 
är viktigt för att kunna granska vad som är adekvat och vad som är mindre adekvat och 
därmed uppmärksamma vad som kan förbättras eller ändras på. 

7. Resultat 
I kommande avsnitt presenteras de 10 JO-beslut som valts ut. Vi har valt att kategorisera 
fallen utifrån JO:s kritik till socialnämnder för att klarlägga vilka av socialnämndernas 
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bedömningar som av JO anses vara felaktiga och vilka som anses vara mer adekvata. En 
sådan kategorisering bidrar till möjligheten att på ett djupare och mer överskådligt sätt 
undersöka socialnämndernas bedömningar och JO:s uttalanden och besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Fallen är indelade i tre kategorier; socialnämnder som inte fått kritik av JO, 
Socialnämnder som fått kritik av JO och Socialnämnder som fått anmärkning av JO. I vissa 
beslut har nämnden fått kritik på enstaka punkter samtidigt som andra delar av 
handläggningen inte har fått kritik alls. I dessa fall har vi delat upp besluten och sedan 
presenterat kritiken under tillhörande underrubrik. Se även bilaga 1 för översikt av 
indelningen av besluten. 

7.1 Socialnämnder som inte fått kritik av JO 
I JO-beslut 1 (se bilaga 1) har en far anmält en socialnämnd till JO och framfört klagomål på 
hur handläggningen av en barnavårdsutredning har genomförts avseende sitt 10-åriga barn. 
Aktuell socialnämnd beslutade att inleda utredning enligt 11 kap. 1 § SoL gällande barnet 
efter en orosanmälan gällande misstänkt barnmisshandel av modern. Beslut togs därefter att 
inhämta uppgifter och genomföra samtal med barnet utan vårdnadshavares samtycke. 
Handläggaren genomförde även samtalet med barnet utan att ha informerat vårdnadshavare 
om att utredning inletts. Socialnämnden ansåg att det fanns behov av att samtal skulle 
genomföras utan vårdnadshavarens samtycke med stöd av 11 kap. 2 § SoL på grund av att 
vårdnadshavarna vid tidigare orosanmälningar inte hade gett samtycke till samtal med barnet. 
När information senare gavs till vårdnadshavarna om att samtal hade genomförts och att 
utredning inletts gav vårdnadshavarna inte samtycke till samtalet. Socialnämnden motiverar 
även sitt beslut mot bakgrund av barnkonventionens rättigheter gällande att barn bör höras om 
det är till nytta för utredningen och om barnet inte riskerar att ta skada av samtalet. JO ger 
ingen kritik till socialnämnden för samtalet med barnet utifrån nämndens bedömning av att 
det ansågs viktigt för utredningen. JO menar att nämnden hade stöd från lagstiftning för sin 
bedömning att frångå lagrummen 1 kap. 1 § och 3 kap. 5 § SoL som innefattar att informera 
vårdnadshavare innan ett samtal med barnet genomförs. Socialnämnden fick dock kritik för 
att ha avvaktat med att informera vårdnadshavare om inledd utredning samt för brister i 
dokumentationen, se vidare under rubriken Socialnämnder som fått kritik av JO. 
 
I JO-beslut 2 (se bilaga 1) har en mor anmält en enskild socialsekreterare och en 
socialförvaltning till JO mot bakgrund av att känsliga uppgifter om andra personer än den 
enskilde som utredningen avsåg, har lämnats ut till hennes 15-åriga barn utan 
sekretessprövning. Uppgifterna tillhörde en utredning som avsåg barnet. Utlämnandet av 
uppgifterna grundades i bedömningen att barnet i egenskap av part i ärendet har rätt att ta del 
av vad som tillförts ärendet med stöd av 16 § FL. Bedömningen baserades även på att barnet 
kan häva sekretess som gäller till skydd för barnet själv i enlighet med 12 kap. 2 § första 
stycket OSL. Nämnden beskriver vidare hur barnet vid utlämnandet hade fått information om 
att uppgifterna är sekretessbelagda och att det efter utlämnandet är barnets ansvar att 
upprätthålla sekretessen, detta med stöd av 10 kap. 4 § OSL. JO belyser dock att sekretess inte 
lämnas ut till en part om det är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs enligt 10 kap. 3 § OSL. 
JO anser att det inte finns underlag att kritisera socialnämnden för att ha lämnat ut uppgifterna 
då barnet är 15 år, part i ärendet och att utredningen gällde barnet själv. JO gav dock kritik till 
socialnämnden för att inte ha dokumenterat tydligt när moderns samtycke gavs samt för 
avsaknad av sekretessprövning, se vidare under rubriken Socialnämnder som fått kritik av JO. 
 
I JO-beslut 5 (se bilaga 1) har anhöriga i ett flertal anmälningar till JO klagat över hur 
hanteringen av placering av ett fyraårigt barn har genomförts. Barnets far var misstänkt och 
blev senare dömd till ett längre fängelsestraff för mord på barnets mor. Barnet bodde i början 
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av nämndens utredning, med faderns samtycke, hos farföräldrarna. Då fadern nekade till brott 
och inte var dömd ansåg nämnden att fadern som vårdnadshavare även skulle ha kontakt med 
barnet utifrån praxis som talar för att misstänkta ska anses vara oskyldiga tills motsatsen är 
bevisad. Mot bakgrund av att fadern ansågs vara oskyldig till brottet beslutade nämnden att 
inte inleda utredning enligt LVU eller föranstalta om vårdnadsöverflyttning. Fadern var 
således barnets enda vårdnadshavare men ansågs vid domens tidpunkt inte kunna sörja för 
barnet på grund av straffets längd och socialnämnden bedömde därför att barnet skulle 
placeras i familjehem. Socialnämnden övervägde därefter släktingplacering enligt 22 § SoL 
(1980:620) där möjliga alternativ var farföräldrarna, morföräldrarna och två mostrar.  
 
Med tanke på faderns brott väljer nämnden att utreda vidare huruvida släktingplacering är det 
bästa alternativet och beslutar utifrån ett yttrande från BUP att det bästa för barnet är en 
placering i familjehem utanför släktingnätverket. Beslutet baseras på att barnet inte ska få 
påminnelser om faderns brott och att barnet ska kunna växa upp i en miljö utan att påverkas 
av eventuella känslor och åsikter om fadern från de anhörigas perspektiv. Nämnden menar 
även att ett fortsatt boende hos farföräldrarna skulle riskera en svårighet med kontakten 
mellan barnet och de anhöriga på moderns sida, varvid placering hos farföräldrarna inte 
ansågs lämpligt ur ett längre perspektiv. Flera avvägningar av placering hos släktingar 
gjordes, där det mest lämpliga alternativet ansågs av nämnden vara hos en moster. Mostern 
bodde dock i en stad längre bort, vilket tillsammans med mosterns och barnets bristande 
tidigare kontakt utgjorde grunden för ett beslut att barnet inte skulle bo hos mostern. Det 
geografiska avståndet från resterande släkt ansågs också vara problematiskt då barnets bästa 
bedömdes vara att barnet skulle få ha möjlighet till en normaliserad och god kontakt med 
samtliga anhöriga i släktingnätverket.  
 
Mot bakgrund av ovanstående bedömningar och avvägningar samt yttrandet från BUP 
beslutade socialnämnden att motsätta sig en släktingplacering enligt 22 § SoL. Länsstyrelsen 
prövade sedan beslutet och menar att det inte finns skäl för att inte placera i släktinghem och 
anser att socialnämnden bör efter utredning, om denna visar sig lämplig och förenlig med 
barnets bästa, placera barnet i något av släktinghemmen på moderns sida. Länsstyrelsen 
menar dock att det beslutet måste föregås av antingen ett beslut enligt LVU, att faderns 
samtycke fås eller att vårdnaden flyttas från honom efter begäran till tingsrätten. Fastern och 
farföräldrarna anmäler sedan hanteringen till JO där det beskrivs att de anser att en placering 
utanför anhörignätverket är det bästa för barnet men om det blir aktuellt så finns de till 
befogande. Socialnämnden menar dock att detta bidrar till bilden av en konfliktfylld 
släktingsituation och att det nu handlar om en vårdnadstvist. JO menar att det inte finns 
underlag för kritik av att socialnämnden valde att inte väcka talan om vårdnadsöverflyttning 
samt att socialnämnden har fullgjort sin skyldighet att utreda eventuella anhörigplaceringar 
var och en enligt 22 § SoL. JO belyser i uttalandet att det genomgående i handläggningen har 
varit barnets bästa enligt 1 § SoL samt 6 § SoL som har varit utgångspunkten. 
 
I JO-beslut 6 (se bilaga 1) har en mor framfört klagomål mot socialnämnden i den egna 
kommunen mot bakgrund av handläggning av en enskild socialsekreterare gällande fråga om 
umgänge. Kvinnan är ensam vårdnadshavare till tre barn. Fadern till barnen är inte längre 
vårdnadshavare då han utövade våld mot kvinnan och barnen tidigare i deras relation. Modern 
och barnen lever nu med skyddade personuppgifter samt har polisbevakning på grund av 
mannens hot och tidigare våld. Fadern har även besöksförbud mot kvinnan och det finns 
ingen umgängesrätt fastställd i domstol. Frågan om umgänge blev aktuell då fadern tog 
kontakt med socialnämnden utifrån en önskan om att få träffa barnen i deras skola vid ett 
tillfälle. Den enskilde socialsekreteraren försökte sedan motivera och övertyga modern till att 
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barnen och fadern skulle träffas och ha kontakt trots moderns ovilja på grund av rädsla för 
mannen. Socialnämndens bedömning att motivera kvinnan i att låta barnen få träffa sin far 
baseras bland annat på ett uttalande från barnpsykiatrin. Det framgick i utlåtandet att moderns 
rädsla för fadern påverkade barnen negativt och att det därför skulle vara bra att få till ett 
umgänge mellan barnen och deras far för att få en adekvat och normaliserad relation. JO 
menar att det är socialnämndens ansvar att i frågor där en förälder har utövat våld eller där hot 
om våld föreligger se till barnets bästa men att det inte behöver utesluta ett umgänge mellan 
den våldsutövande föräldern och barnen. Med det i åtanke vill JO påpeka att det inte finns 
underlag att kritisera att nämnden försökte motivera att fadern och barnen skulle få till 
umgänge. JO belyser dock att det går att ifrågasätta om nämnden agerade alltför pådrivande 
för att ett umgänge skulle ske, se vidare under rubriken Socialnämnder som fått anmärkning 
av JO. 
 
I JO-beslut 7 (se bilaga 1) har en far anmält en socialnämnd och ifrågasatt om 
vårdnadsutredaren brutit mot sekretess då utredaren lämnade ut en utredning till barnens mor, 
som inte längre var vårdnadshavare. Utredningen hade undersökt om barnen hade blivit 
utsatta för sexuella övergrepp. Vid samma tidsperiod genomfördes även en utredning om 
vårdnadsfrågan. Vid tidpunkten för faderns anmälan till JO hade en utredning redan inletts av 
Länsrätten angående saken i fråga, varvid JO valde att inte inleda en utredning. Länsrätten 
fann att det inte hade begåtts några misstag då uppgifterna från utredningen gällande sexuella 
övergrepp mot barn inte kunde underlåtas att delges modern i egenskap av förälder och part i 
ärendet. Fadern anmälde sedan åter till JO för att närmare utreda om modern kunde anses vara 
part i ärendet. I länsrättens beslut framgick att modern inte var part i ärendet gällande 
utredning om sexuella övergrepp och hade därmed inte rätt till insyn i materialet. Modern 
ansågs dock ha rätt till insyn i vårdnadsutredningen då kvinnan är part i ärendet i egenskap av 
förälder enligt 16 § FL och 14 kap. 5 § SekrL. Vårdnadsutredaren tog sedan del av 
utredningen gällande sexuella övergrepp då uppgifterna kunde ha betydelse för 
vårdnadsfrågan. Länsrätten menar därefter att det inte finns skäl att kritisera 
vårdnadsutredaren för att lämna ut uppgifter från utredningen om sexuella övergrepp till 
modern då hon var part i vårdnadsutredningen och det bland annat inte förelåg risk för våld 
enligt 7 kap. 6 § SekrL. JO hänvisar i sin utredning till 17 § FL angående vårdnadsutredarens 
utlämnande av uppgifter till modern. Paragrafen innebär att uppgifter får lämnas ut till part i 
ärenden som gäller myndighetsutövning. JO påpekar att en vårdnadsutredning inte innefattar 
myndighetsutövning då syftet med en sådan utredning är att samla information och beskriva 
hur situationen för familjen föreligger. JO beskriver vidare hur det i allmän praxis dock finns 
en skyldighet att kommunicera utredningen med parter i en vårdnadsutredning och att det 
därför inte finns något hinder för att modern skulle få ta del av uppgifterna i utredningen. En 
punkt som JO påpekar är att länsrätten och JO har kommit fram till samma slutsats men med 
olika motiveringar. JO menar vidare att lagrummen har ifrågasatts då 17 § FL endast gäller 
vid myndighetsutövning varvid JO avser att skicka vidare en kopia på föreliggande uttalande 
för kännedom till aktuella departement. Socialnämnden har dock fått anmärkning av JO för att 
det vid utlämnandet av utredningen till kvinnan inte har fastställts några villkor som 
inskränker rätten att handha utredningen, se vidare under rubriken Socialnämnder som fått 
anmärkning av JO. 
 
I JO-beslut 8 (se bilaga 1) har en mor och hennes make anmält klagomål till JO angående att 
inledd utredning avseende det 14-åriga barnet inte underrättades till modern samt att barnets 
uppgifter om missförhållanden och misshandel i hemmet inte hade undersökts närmare. 
Föräldrarna till barnet är separerade men båda är vårdnadshavare. Vid tidpunkten för den 
inledda utredningen bodde barnet hos modern och hennes make och inte hos fadern och hans 
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fru. Det var efter att barnet hade pratat med sin skolkurator som skolkuratorn fattade 
misstankar om att barnet for illa i hemmet hos modern, varvid skolkuratorn anmälde sin oro 
enligt 71 § SoL till socialnämnden. Nämnden inledde då en utredning kring barnet varvid 
ansvariga socialsekreterare valde att avvakta med att underrätta modern om att ärendet hade 
aktualiserats utifrån önskemål från barnet. Nämnden hade också samtal med barnet utan 
vårdnadshavares samtycke eller vetskap. Efter samtal med barnet tog socialnämnden kontakt 
med fadern som godkände att barnet kunde bo hos honom. JO poängterar att det är av stor 
vikt att den som berörs av en inledd utredning underrättas enligt 50 a § SoL. JO menar vidare 
att det dock finns en viss förståelse för att tillgodose barnets önskemål om att avvakta en 
underrättelse till modern om inledd utredning mot bakgrund av barnets känsla av otrygghet 
gentemot modern. En annan aspekt JO vill belysa är att det är svåra avvägningar vid 
bedömning där flera intressen kolliderar i föreliggande situationer men att det inte finns 
underlag för kritik mot socialnämndens handlade. JO gav dock en anmärkning till 
socialnämnden för det brev som socialnämnden skickade till modern mot bakgrund av 
utformandet av brevets innehåll, se vidare under rubriken Socialnämnder som fått anmärkning 
av JO. 

7.2 Socialnämnder som fått kritik av JO 
I JO-beslut 1 (se bilaga 1) anmälde en far socialnämnden angående hur handläggningen av en 
utredning avseende hans 10-åriga barn hade hanterats. Socialnämnden hade avvaktat med att 
underrätta båda vårdnadshavarna mot bakgrund av att ett samtal ansågs nödvändigt med 
barnet för att inhämta information. Nämnden menade att genomförandet av samtalet hade 
försvårats om vårdnadshavarna hade fått vetskap om inledd utredning och information om 
samtalet utifrån att vårdnadshavarna i tidigare utredningar inte hade lämnat samtycke. Det tog 
sedan nämnden 10 dagar efter inledd utredning att informera vårdnadshavarna om 
utredningen, vilket JO menar inte går i linje med praxis gällande att avvakta med 
underrättelse om inledd utredning. JO ger därmed kritik för dröjsmålet med att informera 
vårdnadshavare om att utredning inletts utifrån att huvudregeln om att informera 
vårdnadshavare har frångåtts (prop. 1996/97:124, s. 110). Vad nämnden hade kunnat göra 
istället menar JO är att endast ge vårdnadshavarna information om att utredning inletts och 
inga ytterligare detaljer om det hade inneburit ett försvårande av utredningens genomförande. 
JO ger även viss kritik till socialnämnden för att utredningen i det senare skedet pausades, att 
information inte dokumenterats samt att nämnden inte har gjort bedömningar gällande barnets 
behov under utredningstiden. Socialnämnden belyser att hanteringen av ärendet har påverkats 
av hög arbetsbelastning och att flera försök hade gjorts för att boka ett möte med modern men 
att modern inte hade kommit till inbokade besök samt inte heller hade gått att nå. Det är dock 
information som JO menar inte finns dokumenterat i journalanteckningarna, vilket är en brist i 
socialnämndens dokumentationsskyldighet. JO påpekar även att nämnden har ett ansvar 
gällande att utredningar ska gå framåt och att nämnden i detta fall har varit passiv eftersom 
ingen bedömning har dokumenterats gällande barnets behov under utredningstid.  
 
I JO-beslut 2 (se bilaga 1) hade en mor anmält en enskild socialsekreterare till JO utifrån att 
känsliga uppgifter hade lämnats ut utan sekretessprövning till hennes 15-åriga barn från en 
utredning som gällde barnet. De känsliga uppgifterna berörde modern men även andra 
individer som inte fanns med aktivt i barnets liv under utredningstiden. Barnet hade rätt att 
häva sekretess som gäller barnet själv enligt 12 kap. 2 § första stycket OSL. Uppgifterna som 
lämnades ut hade även nått fram till det familjehem som barnet vid tidpunkten bodde i. 
Socialsekreteraren hade gett ut uppgifterna till barnet mot bakgrund av ett uttryckligt 
samtycke från modern att barnet skulle få ta del av utredningen tillsammans med 
socialsekreteraren. Modern nekade till att samtycke hade getts till att barnet skulle få ta del av 
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uppgifterna. JO ger kritik till socialnämnden gällande att det inte framgår i utredningen när 
moderns samtycke ska ha getts, det finns inte heller dokumenterat i journalanteckningen när 
barnet fick beslut om att få ta del av uppgifterna. I journalanteckningarna framgår att modern 
vid ett tidigare tillfälle ska ha gett uttryck för att hon ville att socialsekreteraren skulle gå 
igenom uppgifterna med barnet, vilket JO menar inte är ett tillräckligt tydligt uttalande för att 
det skulle kunna anses vara hävande av sekretess. Vad gäller uppgifterna kring de andra 
individerna som nämns i utredningen anser JO att det inte är relevanta uppgifter för barnet att 
ta del av då individerna inte hade en uppenbar roll i barnets liv vid tidpunkten för 
utredningen. JO menar vidare att ett eventuellt samtycke från moderns sida inte skulle kunna 
häva sekretessen för de känsliga uppgifterna rörande de andra individerna utan att ha 
genomfört en sekretessprövning. JO påpekar att socialnämndens beslut att lämna ut 
uppgifterna till barnet endast grundas i moderns samtycke och inte i att barnet är part i 
ärendet, vilket borde ha belysts. JO ger kritik för att uppgifterna lämnades ut utan 
sekretessprövning. Avslutningsvis belyser JO att det ofta finns anledning att utforma villkor 
som begränsar partens rätt att disponera över utredningen vid tillfällen då socialnämnden 
enligt 10 kap. 3 § OSL lämnar ut en utredning som innehåller känsliga uppgifter om andra 
individer än den enskilde som utredningen avser. 
 
I JO-beslut 4 (se bilaga 1) riktas allvarlig kritik från JO mot en tjänsteman inom socialtjänsten 
mot bakgrund av att uppgifter har lämnats ut om en kvinnas arbetsplats till hennes ena barns 
fader. Kvinnan har skyddade personuppgifter på grund av att mannen har utövat våld på 
kvinnan samt hotat om våld på kvinnan och barnet. Kvinnan anmälde sitt klagomål mot 
socialnämnden i kvinnans kommun till JO efter händelsen. Det framgår att kvinnan har varit 
tydlig med att hon har skyddade personuppgifter och vikten av att uppgifter rörande 
bostadsadress, arbetsplats eller barnets förskola inte får röjas till fadern. Uppgifterna röjdes av 
en socialsekreterare i samband med kommunicering av en utredning gällande kontaktfamilj 
till barnet och var enligt socialnämnden ett misstag. Det framgår i beslutet att den enskilde 
socialsekreteraren vid tidpunkten för kommuniceringen var medveten om att kvinnan hade 
sekretesskyddade uppgifter samt att fadern var skälet till sekretessen. Socialnämnden påpekar 
att nya rutiner för framtida liknande situationer ska införas. JO menar att nämnden är skyldig 
att kommunicera utredningen med fadern om något har tillförts i ärendet av annan än fadern 
själv då fadern i egenskap av part har rätt till insyn av vad som tillförts ärendet med stöd av 
16 och 17 §§ FL. JO belyser dock att det i föreliggande ärende finns omständigheter, i form 
av våld och hot om våld från faderns sida, som innebär att det var av synnerligen vikt att inte 
uppgifter röjdes med stöd av 10 kap. 3 § OSL. JO påpekar att den ansvarige handläggaren inte 
har gjort sig skyldig till oaktsamhet av den grad att åtgärder från JO:s sida är nödvändiga, mot 
bakgrund av att det var ett misstag, men riktar allvarlig kritik mot hanteringen av ärendet. 
 
I JO-beslut 9 (se bilaga 1) har en person, framgår inte vem, anmält klagomål till JO angående 
hanteringen av en barnutredning där fadern hade underlåtits att träffa sina två barn under 
utredningstid. Fadern var misstänkt för misshandel av barnen och polismyndigheten var 
inblandad. Fadern och barnens mor var separerade och modern hade ensam vårdnad om 
barnen. Socialnämnden inledde utredning enligt 50 § SoL efter att ha fått en orosanmälan från 
en kurator på BUP. Nämnden begränsar därefter omedelbart faderns och barnens umgänge 
med stöd av 12 § SoL och 71 § andra stycket SoL som innefattar skyldighet att ge trygghet 
och omvårdnad vid misstankar om barnmisshandel. Socialnämnden menar att det var utifrån 
barnens bästa att umgänge med fadern inte ansågs som lämpligt under utredningstiden på 
grund av att barnen skulle få trygghet. Socialnämnden påpekar vidare att hanteringen av 
utredningen har bedrivits korrekt och att det inte har begåtts några felaktigheter. JO belyser att 
socialnämnden har ett särskilt ansvar för att barn och unga ska växa upp under trygga och 
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goda förhållanden enligt 12 § SoL (1980:620) samt att nämnden skall inleda utredning utan 
dröjsmål vid fall som kan innebära en åtgärd av nämnden med stöd av 50 § SoL. JO menar 
mot bakgrund av lagrummen att det därmed fanns en skyldighet att inleda utredning. Vad JO 
anser är ett felaktigt hanterande av socialnämnden är att utredningen tog över ett år på grund 
av socialnämndens bedömning att avvakta åklagarens åtal och tingsrättens dom gällande 
fadern. En ytterligare synpunkt som JO menar är felaktigt är hanteringen av umgängesfrågan. 
När ett beslut tas om att kontakt inte får ske mellan barn och förälder krävs ett 
omhändertagande enligt 6 § LVU, vilket i föreliggande ärende inte var aktuellt och därmed 
har ett sådant beslut ingen juridisk grund. JO belyser även att det i utredningens 
journalanteckningar inte framgår om handläggarens beslut om kontakt- och umgängesfrågan 
har kommunicerats med modern och att samtycke från modern har getts i egenskap av 
vårdnadshavare. Sammanfattningsvis vill JO ge kritik till socialnämndens hantering av 
utredningen utifrån ovanstående ståndpunkter och ämnar vidarebefordra en kopia av 
uttalandet till aktuell Länsstyrelse för kännedom med syfte att uppmärksamma hur rutiner 
följs vid handläggningar avseende övergrepp mot barn. 

7.3 Socialnämnder som fått anmärkning av JO 
I JO-beslut 3 (se bilaga 1) har en fråga belysts i form av om socialnämnd har kunnat underlåta 
att informera annan vårdnadshavare om beslut om att inleda en s.k. barnavårdsutredning. 
Ärendet avser två separerade föräldrar med gemensam vårdnad av två barn. Kvinnan hade 
skyddade personuppgifter i annan ort än mannen och var den förälder som barnen bodde hos. 
Socialnämnden inledde en barnavårdsutredning enligt 11 kap. 1 § SoL mot bakgrund av att 
familjen hade flyttat till Sverige från Spanien varefter nämnden ville kartlägga om barnen 
hade behov av stöd eller insatser efter flytten. Utredningen visade att det inte fanns några 
indicier på att barnen for illa i den nya miljön. Nämnden underlät att informera fadern om att 
en utredning hade inletts med stöd av 7 kap. 4 § SekrL och 14 kap. 5 § SekrL utifrån moderns 
och barnens sekretesskyddade uppgifter, föräldrarnas konflikt samt en ansedd hotbild mot 
modern och barnen från faderns sida. Fadern hade tidigare klagat i anmälningar till JO om att 
barnen for illa hos modern samt hade vid flera tidigare tillfällen försökt ta reda på via ombud 
och egen hand var modern och barnen befann sig. JO påpekar att syftet med ärendet inte är att 
undersöka huruvida en hotbild mot modern och barnen fanns men att det oavsett situation är 
nämndens skyldighet att informera vårdnadshavare om att utredning kring barnen har inletts 
med stöd av 11 kap. 2 § tredje stycket SoL. Det hade dock, enligt JO, eventuellt varit möjligt 
att med stöd av 14 kap. 5 § SekrL sekretessbelägga specifika uppgifter i utredningen för 
fadern. JO:s sammanfattning är att nämnden hade gjort en bedömning av faderns hotbild och 
att den bedömningen var grunden till att fadern underlåtits att informeras om att en utredning 
om barnen hade inletts för att det skulle leda till att vistelsekommunen för modern och barnen 
hade röjts. Den här situationen anser JO är ovanlig och att nämnden har tvingats ta beslut i en 
komplicerad ståndpunkt där två juridiska intressen kolliderar. JO ger ingen kritik till 
socialnämnden men påpekar att ett adekvat tillvägagångssätt hade varit om nämnden 
underrättat fadern om inledd utredning men med sekretessmarkeringar. Till sist vill JO 
uppmärksamma att en kopia av föreliggande uttalande har skickats till Socialdepartementet 
för vetskap. 
 
I JO-beslut 6 (se bilaga 1) har en socialsekreterare i frågan om umgänge mellan barn och far 
försökt motivera modern, som är ensam vårdnadshavare, i att låta barnen träffa sin far. 
Socialsekreteraren baserar sin motivering på ett utlåtande från barnpsykiatrin som innefattar 
att barnens rädsla inför fadern tycks ha påverkats av den rädsla som modern har inför fadern. I 
utlåtandet finns även beskrivet att ett umgänge inte ansågs vara skadligt för barnen. Efter att 
fadern hade tagit kontakt med socialnämnden med önskemål om att få träffa barnen på en 



	   25	  

avtalad tid i deras skola, tog socialsekreteraren kontakt med modern för att diskutera hur 
mötet skulle gå till. Modern hade då uppfattat att mötet skulle innebära att även hon skulle 
träffa fadern samt att om modern inte gick med på att mötet skulle ske så fanns risken att hon 
skulle förlora vårdnaden om barnen. Den ansvariga socialsekreteraren nekar till påståendet 
och beskriver att det var ett missförstånd då socialsekreteraren endast hade sagt att det vore 
bra om modern inte visade sin rädsla för fadern utåt med tanke på att det påverkade barnen 
negativt. Socialnämnden menar vidare att ett besök i skolan skulle innebära en trygg plats för 
barnen att träffa fadern på samt att den ansvariga socialsekreteraren skulle närvara vid mötet. 
Trots moderns negativa inställning försökte sedan socialsekreteraren upprepade gånger att 
motivera och övertyga modern att acceptera mötet mellan barnen och deras fader. 
Socialsekreteraren ringde därefter modern kvällen innan mötet för att meddela hur mötet 
skulle ske samt gav modern erbjudande om att socialsekreteraren kunde hämta barnen för att 
skjutsa dem till skolan eftersom att modern på grund av sin rädsla inte ville göra det själv. 
Mötet blev till sist inte av på grund av att två av barnen vägrade åka till skolan för att träffa 
sin far samt för att fadern inte kom till mötet. JO påpekar att socialsekreteraren kan ha varit 
för pådrivande i frågan om umgänge mot modern och anmärker att det går att ifrågasätta hur 
socialsekreteraren skött hanteringen med tanke på den rädsla och ovilja som modern kände 
gentemot fadern och umgänget med honom. 
 
I JO-beslut 7 (se bilaga 1) har en moder, som inte längre är barnens vårdnadshavare, fått tagit 
del av en utredning gällande sexuella övergrepp som ingick i en vårdnadsutredning. 
Utredningen om sexuella övergrepp avsåg fadern och det var fadern som sedan anmälde till 
JO då han ansåg att det var uppgifter som borde vara sekretessbelagda mot modern. 
Länsrätten och JO anser inte att socialnämnden har gjort fel i att låta modern ta del av 
uppgifterna eftersom hon var part i vårdnadsutredningen och att det inte var av synnerlig vikt 
att uppgiften röjdes. JO ger dock en anmärkning till socialnämnden för att det vid 
utlämnandet av utredningen till modern inte hade fastställts några villkor som inskränker 
rätten att handha utredningen enligt 14 kap. 10 § första stycket SekrL, vilket JO menar att 
socialnämnden borde ha gjort. De villkor som hade kunnat fastställas skulle innefatta att 
modern inte fick lämna uppgiften vidare för att säkerställa att uppgiften inte hade kunnat 
användas till skada för barnen och fadern. JO menar dock att utredningen visar på att det inte 
har funnits några skäl till att fastställa villkor eftersom behovet inte ansågs finnas av 
socialnämnden. JO vill trots detta förtydliga att det vid utlämning av känsliga uppgifter om 
andra personer än parten själv ofta bör övervägas av socialnämnder att fastställa villkor över 
partens rätt att använda utredningen. 
 
I JO-beslut 8 (se bilaga 1) där modern fått ett brev från socialnämnden angående inledd 
utredning och att hennes barns boendesituation förändrats. Barnet hade önskemål om att bo 
hos fadern under utredningstiden, vilket barnet och fadern hade kommit överens om. Då både 
fadern och modern är vårdnadshavare är boendefrågan en överenskommelse mellan 
föräldrarna och inte ett beslut av socialnämnden. Fadern skulle underrätta modern om den 
ändrade boendesituationen varefter socialnämnden skickade via brev till modern där det stod 
beskrivet att det vore lämpligt om barnet bodde hos fadern under utredningstiden. Vid 
tidpunkten för brevets ankomst till modern hade inte modern fått informationen angående den 
ändrade boendesituationen av fadern, vilket JO menar har fått brevets innebörd att bli större 
än som var socialnämndens avsikt. Modern tolkade brevet som ett placeringsbeslut av 
socialnämnden, vilket brevet inte var. JO vill påpeka att brevets utformning till modern 
gällande inledd utredning och att barnet under utredningstid bör bo hos fadern anses som 
olämplig. JO vill uppmärksamma socialnämnden vikten av att skriftlig kommunikation om 
känsliga förhållanden inte ska ha utrymme för tolkning och missförstånd. 
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I JO-beslut 10 (se bilaga 1) har en far anmält en socialnämnd till JO angående otydliga skäl 
att omedelbart omhänderta hans två barn samt ifrågasätter nämndens beslut att kontakten 
mellan barnen och föräldrarna skulle begränsas under utredningstid. Socialnämndens 
utredning inleddes efter att personal på ett av barnens daghem hade fattat misstankar om att 
barnet utsattes för sexuella övergrepp i hemmet, varefter nämnden tog beslut om ett 
omedelbart omhändertagande av båda barnen enligt 6 § LVU och placerade därefter barnen i 
jourhem. Barnet som misstänktes ha blivit utsatt för övergrepp genomgick sedan en 
barnpsykiatrisk utredning där ansvarig läkare ansåg att det inte förelåg några symtom eller 
något som tydde på att barnet hade blivit utsatt för sexuella övergrepp, varvid det omedelbara 
omhändertagandet hävdes och barnen flyttade hem till föräldrarna. I faderns klagomål till JO 
beskrivs hur föräldrarna inte hade fått tillåtelse att lämna julklappar, skriftlig nyårshälsning 
eller fotografier till barnen under utredningstiden. JO belyser att det enligt 14 § första stycket 
LVU ska finnas en strävan efter att kontakten mellan barn som har blivit omhändertagna 
enligt 6 § LVU och föräldrarna ska upprätthållas i den mån som ärendet har möjlighet till och 
att detta är socialnämndens ansvar. Socialnämnden kan dock under vissa omständigheter 
begränsa kontakten under en viss tid mellan barn och föräldrar enligt 14 § andra stycket LVU 
men att detta lagrum ska användas restriktivt. JO påpekar även att det är socialnämndens 
bedömning och befogenhet som ligger till grund för eventuella besök mellan föräldrar och 
barn under vårdtid enligt 11 § LVU. Med detta menar JO att det under jul- och nyårshelgerna 
är förvånansvärt att nämnden inte kunde vara behjälpliga med att vidarebefordra julklappar, 
skriftliga hälsningar och fotografier. Det saknades även föreskrifter gällande skriftliga 
hälsningar i nämndens beslut om umgänges- och kontaktbegränsning, vilka endast gällde 
telefonkontakt och personliga besök. JO vill avslutningsvis belysa att socialnämnden bör 
iaktta försiktighet med att begränsa all kontakt mellan barn och föräldrar eller andra 
närstående vid omhändertagande enligt LVU. I föreliggande fall menar JO att det är 
förvånansvärt att nämnden inte tillät eller undersökte möjligheter till att barnen kunde få 
kontakt med andra närstående eller släktingar under jul- och nyårshelgerna då det inte finns 
något som tyder på att det skulle skada barnen. 

8. Analys 
I kommande avsnitt presenteras de mönster vi anser framträder i JO-besluten mot bakgrund 
av studiens syfte och frågeställningar. Mönstren är även en fördjupning av resultatavsnittets 
kategorisering. Vi har delat in mönstren i tre kategorier, vilka berör bedömningar med 
utgångspunkt i barnets bästa, vårdnadshavares och föräldrars rättigheter samt övriga 
partsärenden. De tre kategorierna grundar sig i att vi såg mönster i att socialnämnder, i vissa 
av JO-besluten, tycktes ha sin utgångspunkt i barnets bästa vid bedömningar medan andra 
beslut istället verkade ha sin utgångspunkt i vårdnadshavares och föräldrars rättigheter. Den 
sista kategorin innehåller beslut som inte faller under de två första kategorierna, samtliga hör 
dock samman då besluten är partsärenden.  

8.1 Socialnämndens bedömning med utgångspunkt i barnets bästa 
Nedan följer analys utifrån två underkategorier gällande fall där det tycks vara så att 
bedömning har utgått från barnets bästa. I den första underkategorin har bedömning utifrån 
barnets bästa inneburit att socialnämnder tycks ha tänjt på lagrum för att få barnets bästa till 
stånd utan direkt kritik från JO. I den andra underkategorin har barnets bästa använts som 
underlag i bedömningar men där JO har gett kritik för att bedömningarna, trots 
socialnämndernas motivering, inte kan anses gå i linje med barnets bästa. 
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8.1.1 Tänjda lagrum för barnets bästa 
I JO-beslut 1 (se bilaga 1) går det att urskönja socialsekreterarnas tillämpning och avvägning 
mellan att samtal genomfördes med barn utan vårdnadshavares samtycke med stöd av 11 kap. 
2 § SoL gentemot de motstridiga lagrummen 1 kap. 1 § SoL och 3 kap. 5 § SoL som 
innefattar att vårdnadshavare bör informeras om samtal med barn innan det genomförs. Vid 
situationer där organisationen sätter ramar och har begränsade resurser, kan socialsekreterare 
med hjälp av sin professionella kompetens utvidga sitt handlingsutrymme för att försöka lösa 
situationen (Johnsson, Laanemets & Svensson, 2008). Socialsekreterarna gjorde en tolkning 
och bedömning av att situationen förelåg på så vis att ett samtal med barn kunde genomföras 
utan vårdnadshavares vetskap och samtycke. Socialnämnden menade i sitt remissvar att 
genomförandet av ett samtal hade försvårats om vårdnadshavarna hade vetat om det innan. 
Socialnämnden menar även att det förelåg en hög arbetsbelastning vid tillfället och att 
ansvariga socialsekreterare inte fick kontakt med modern till en början, vilket ledde till att 
utredningen inte kunde komma framåt. Nämnden beskriver i sitt remissvar till JO: 
 

Under utredningstid har ansvarig utredare försökt få till stånd enskilt samtal 
med [modern]. [Modern] har inte kommit på inbokade samtal och inte heller 
gått att nå via telefon [ … ] Utredningsarbetet fördröjdes med anledning av brist 
på personal i kombination med hög arbetsbelastning (Dnr 1510-2012). 

 
Socialsekreterarna agerade utifrån organisatoriska och juridiska ramar av det utrymme som 
fanns i det enskilda fallet. Handlingsutrymmet kan tolkas vara snävt i den bemärkelse att 
arbetsbelastningen gjorde att utredningen i samband med svårigheter att få tag på modern 
gjorde att socialsekreterarna inte kunde utföra de arbetsuppgifter som krävdes. Det kan 
diskuteras om socialsekreterarna inte gjorde tillräckligt för att utvidga sitt handlingsutrymme 
eftersom det ledde till att utredningen inte var skyndsam. Det kan samtidigt, till en början av 
utredningen, tydas ett försök till utvidgande av handlingsutrymmet genom bedömningen och 
beslutet att genomföra ett samtal med barnet utan vårdnadshavarnas vetskap och samtycke. 
 
Rättssäkerheten skulle kunna anses vara låg gällande svårigheten att kontakta modern då 
dessa försök till kontakt inte fanns dokumenterat i journal, vilket inte följer skyldigheten att 
dokumentera. Vad JO menar är viktigt att belysa i socialnämndens hantering av ärendet är att 
vårdnadshavare alltid ska informeras om inledd utredning (prop. 1996/97:124, s. 109-110). 
Det är vidare, enligt praxis, endast i specifika fall som nämnden har befogenhet att avvakta att 
informera om inledd utredning. En sådan situation förelåg dock inte vilket gör att det inte 
fanns skäl till socialnämndens bedömning om att avvakta med att informera om inledd 
utredning. Rättssäkerheten kan därmed tolkas vara låg i den bemärkelsen att skälen till att 
avvakta med att underrätta om inledd utredning inte var tillräckliga mot bakgrund av lagrum 
och praxis. För att handläggningen av olika ärenden ska vara rättssäker ska lagen följas och 
parterna i ärendet ska kunna förutse hur handläggningen kommer att gå till (Hollander, 2006). 
Det samtal som socialsekreterarna höll med det 10-åriga barnet utan vårdnadshavares vetskap 
och samtycke kan även det tolkas som lågt rent rättssäkert. Det mot bakgrund av att det enligt 
praxis inte kan anses uppfylla skälen till att ett samtal får genomföras med ett minderårigt 
barn. Socialnämnden menar dock att barnet har fått komma till tals och fått sin röst hörd som 
går i linje med barnkonventionen, vilket visar sig i remissvaret från nämnden i JO-beslutet:  
 

Bedömning gjordes att det var av vikt att [barnet] omgående under utredningen 
erbjöds möjlighet till samtal kring sin situation och uppgifterna i anmälan [ … ] 
Genom FN:s barnkonvention och förändringar i svensk lagstiftning enligt 
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konventionen har barnets ställning, barnets rätt att höras och hänsynen till 
barnets vilja betonats (Dnr 1510-2012).  

 
Det kan därmed tolkas som att samtalet med barnet kan tänkas vara av en hög grad av 
rättssäkerhet utifrån internationell rättstillämpning, delvis enligt nationell lagstiftning men 
inte enligt svensk praxis. Det gör situationen komplex då det inte tycks finnas en enhetlig 
tolkningsram för hur ett samtal med barn utan föräldrarnas vetskap och samtycke kan 
genomföras. Det verkar istället bero på vilka lagrum och vilken praxis som används som 
utgångspunkt att vila sin bedömning på.  
 
Makt mellan individer kan tolkas existera i alla möten och relationer mellan människor 
(Foucault, 1976/2002). I relationen mellan socialsekreterare och klient framträder makt från 
flera håll, där den största makten kan anses tillhöra socialsekreteraren samtidigt som klienten i 
sin position har möjlighet att utföra en motmakt gentemot socialsekreteraren (Börjesson & 
Rehn, 2009; Svärd & Starrin, 2006). Det finns i föreliggande fall en motmakt att identifiera då 
fadern i sin underordnade maktposition till socialnämnden väljer att anmäla hanteringen av 
ärendet. Det är tydligt att vårdnadshavarna har en lägre maktposition än socialsekreterarna då 
socialsekreterarna i sin bedömning redan innan föräldrarnas vetskap väljer att använda sitt 
tolkningsföreträde utan att föräldrarna ges möjlighet till att bemöta informationen. Ur en 
maktaspekt går det att identifiera ytterligare maktpositioner då barnet är i beroendeställning 
till både vårdnadshavare och socialsekreterare. Socialsekreterarna har även i sin maktposition 
med sitt tolkningsföreträde ett val att informera eller inte informera om samtalet med barnet 
och den inledda utredningen. I det här fallet väljer socialsekreterarna att inte informera med 
hänsyn till barnets bästa. Det går därmed att urskönja att lagrummet om barnets bästa i detta 
fall har varit prioriterats före föräldrabalken. 
 
I JO-beslut 3 (se bilaga 1) inleder en socialnämnd utredning avseende barn enligt 11 kap. 1 § 
SoL och underrättar inte fadern i egenskap av vårdnadshavare om inledd utredning jämlikt 11 
kap. 2 § tredje stycket SoL. Nämnden informerar inte fadern mot bakgrund av faderns hot mot 
modern och barnen, vilket var anledningen till kvinnan och barnens sekretesskyddade 
uppgifter och beskrivs i socialnämndens remissvar: 
 

Modern och barnen hade sekretesskyddad adress. [Modern] var under hela 
kontakten med socialtjänsten, rädd för att adressen skulle röjas [ … ] 
Skyldigheten att informera den andre vårdnadshavaren diskuterades på 
samrådsgruppen. Inledningsvis gjordes bedömningen att barnens behov av 
skydd var större än skyldigheten att informera fadern om utredningens 
inledande (Dnr 55-2003). 

 
Att inte informera vårdnadshavare om inledd utredningen strider mot att vårdnadshavare ska 
få underrättas om inledd utredning. Socialnämnden lutar sig istället på 7 kap. 4 § SekrL 
gällande sekretess mot vårdnadshavare samt 14 kap. 5 § SekrL där bedömningen görs att om 
uppgifterna röjs kan enskild och närstående lida men. Socialnämnden har i sin bedömning 
utvidgat sitt handlingsutrymme genom att använda sig av lagrum som stödjer bedömningen 
att vårdnadshavaren inte ska få ta del av uppgifterna. Socialnämnden använder därmed sitt 
handlingsutrymme med hjälp av lagstiftning och den professionella kunskap som finns (jml 
Johnsson, Laanemets & Svensson, 2008). Vad JO anmärker på är dock att vårdnadshavaren 
skulle få information om att utredning har inletts men att sekretessmarkeringar hade kunnat 
användas. Utredningens bedömning blir en rättssäkerhetsfråga gällande situationen när 
socialnämnden väljer att inte låta fadern, i egenskap av vårdnadshavare, ta del av den 
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utredning som hade inletts kring hans barn. Fadern har rätt att ta del av utredningen då han är 
vårdnadshavare och part i ärendet jämlikt 11 kap. 2 § tredje stycket SoL. Det skulle kunna 
tolkas som att hanteringen av ärendet präglas av en låg grad av rättssäkerhet. Det finns dock 
motstridigheter i och med att barnens bästa tas hänsyn till samt kvinnans säkerhet, vilket kan 
tänkas göra ärendets hantering rättssäkert. JO ger ingen kritik men belyser att det är ett 
komplext rättsligt problem där flera intressen kolliderar: 
 

Den situation som uppkom framstår som ovanlig, och nämnden har haft att ta 
ställning till en inte helt okomplicerad juridisk fråga som innefattat en konflikt 
mellan två viktiga intressen. Även om jag anser att nämnden gjorde fel när den 
inte underrättade [fadern] om att utredningen inleddes, finner jag mot bakgrund 
av det anförda inte skäl att gå vidare i saken [ … ] (Dnr 55 2003). 
 

I fall som visar sig vara komplexa kan det tolkas vara av extra stor vikt att både den formella 
och materiella rättssäkerheten hanteras noga. För att hanteringen av ett ärende ska vara så 
rättvist som möjligt ska förutsägbarheten från lagstiftningen noga övervägas tillsammans med 
etiska synpunkter (Peczenik, 1995). I hanteringen av ärendet kan socialnämndens 
maktposition tydligt identifieras då nämnden väljer med sitt tolkningsföreträde att använda de 
lagrum som skyddar kvinnan och barnen framför fadern i egenskap av vårdnadshavare. En 
socialarbetare har med stöd av sitt tolkningsföreträde makten att hjälpa en klient till klientens 
fördel (Johnsson, Laanemets & Svensson, 2008). Det kan tolkas som att nämnden inte har så 
stort svängrum i användningen av lagar i det aktuella fallet då det inte tycks finnas lagrum, 
med undantag för sekretessmarkering, att tillämpa vid sådana ärenden. Även JO menar på att 
ärendet är ovanligt. 
 
JO-beslut 5 (se bilaga 1) berör frågan om vilken placering som anses vara bäst för ett 4-årigt 
barn i samband med att barnets fader mördat modern. Vi har valt att dela upp fallet under två 
rubriker i denna analys då bedömningarna i fallet till en början tar hänsyn till 
vårdnadshavarens rättigheter och i slutändan av fallet tar hänsyn till barnets bästa. I detta 
stycke kommer barnets bästa att analyseras. Socialnämnden gjorde till början en utredning 
och ett avvägande om en släktingplacering skulle vara passande för barnet, med stöd av 22 § 
SoL (1980:620). Nämnden kom dock fram till att barnet skulle må bäst av att få en placering i 
ett familjehem som inte har någon koppling till modern och fadern. Det kan sägas att barnets 
bästa har varit det som socialnämnden tagit störst hänsyn till i beslutet om var barnet ska 
placeras, vilket således kan anses vara rättssäkert för just barnet. Det skulle dock kunna tolkas 
som att rättssäkerheten varit låg gentemot barnet eftersom att en anhörigplacering, som är ett 
beslut att sträva efter i vanliga fall, inte blev aktuell. Socialnämnden valde att inte placera 
barnet hos en släkting med motiveringen att barnet skulle må bättre av att placeras i ett 
familjehem och ha en fortsatt normal relation till sina släktingar: 
 

I den aktuella situationen gör nämnden bedömningen att en släktingplacering 
inte skulle tillförsäkra [barnet] rätten till hela sitt nätverk. [Barnets] möjlighet 
att med tilltagande ålder få bilda sig en uppfattning och ta ställning till hur 
umgänget med släktingnätverket och pappan skall utformas måste ges stor vikt. 
Nämnden anser att denna process bäst sker i en familjehemsplacering utanför 
nätverket (Dnr 3990-1999, 4128-1999, 4166-1999). 

 
För att rättssäkerheten ska kunna anses vara hög måste det finnas en balans mellan den 
formella och materiella rättssäkerheten (Peczenik, 1995). Den formella rättssäkerhetens fokus 
är att ett beslut ska kunna vara förutsägbart utifrån lagstiftning, medan den materiella 
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rättssäkerheten har mer fokus på etiska perspektiv (Edvardsson & Vahlne Westerhäll, 2014; 
Svensson, 2007). Beslutet om att barnet inte placerades hos en släkting skulle kunna kopplas 
till formell rättssäkerhet, då socialnämnden i enlighet med 22 § fjärde stycket SoL noga har 
övervägt om en släktingplacering skulle vara passande. Materiell rättssäkerhet kan tolkas bli 
aktuell när nämnden tar hänsyn till barnets bästa och gör en övervägning om barnet skulle 
gynnas av att bo med släktingar. Socialnämnden går alltså noga igenom både det aktuella 
lagrummet samt tar hänsyn till etiska och moraliska frågor, vilket kan tolkas gå i linje med en 
hög formell och materiell rättssäkerhet. Med hjälp av olika lagrum kan socialnämnden 
använda sin egen tolkning och kunskap i övervägandet av de beslut som ska tas och därmed 
använda sitt handlingsutrymme (Johnsson, Laanemets & Svensson, 2008). Lagrummet 22 § 
SoL, som berör släktingplacering, övervägs noga men barnets bästa hamnar i ett större fokus i 
enlighet med 1 § SoL samt 6 § SoL. Socialnämnden anser att de har gjort en rimlig avvägning 
utifrån lagrummen när de bestämde att barnet skulle placeras i familjehem. Den position som 
socialnämnden har ger ett tolkningsföreträde och en makt i vilket beslut som ska tas (jml 
Johnsson, Laanemets & Svensson, 2008), i detta fall var barnet bör placeras. De individer som 
utredningen berör hamnar i en beroendeställning gentemot socialnämnden. Barnet är i så pass 
ung ålder att det blir svårt att ta hänsyn till barnets egen åsikt. Det framgår dock inte om 
barnet har fått möjlighet att föra sin egen talan och göra sin röst hörd, vilket kan tolkas vara 
problematiskt utifrån barnkonventionen. Släktingarna, främst på moderns sida, hamnar också 
i underläge eftersom de har en önskan om att få ta hand om barnet men har inget lagrum att 
vila sina åsikter på eftersom att det är socialnämndens bedömning som gäller. Det kan dock 
sägas ske en motmakt mot socialnämnden då släkten väljer att anmäla hanteringen till JO. JO 
hamnar således på den allra största makten, där JO har den position att bestämma över och ge 
åsikter angående socialnämnden, socialsekreterare, släktingarna som anmäler och samtliga 
parter i ärendet. 
 
I JO-beslut 8 (se bilaga 1) ville inte ett 14-årigt barn att socialnämnden skulle informera 
modern om att barnet samtalat med en socialsekreterare, då barnet var rädd för sin moder och 
för vad som skulle hända om modern fick reda på att flickan varit där. Socialnämnden utgår i 
sin bedömning efter barnets önskemål och trygghet: 
 

Med tanke på allvaret i redogörelsen av [barnets] hemsituation var det inte bara 
försvarbart utan enda möjliga handlingsvägen att avvakta med 
föräldrakontakten till dess [barnet] kände trygghet. Det bedömdes viktigt att en 
strategi för den frågan fanns innan samtal med [barnets] mor kunde inledas 
(Dnr 835-1998). 

 
Beslutet att avvakta med att informera om inledd utredning gör att moderns rätt och 
skyldigheter bortprioriteras eftersom modern därmed inte får ta del av de uppgifter som hon 
enligt lag har rätt till. Det var bestämt att fadern skulle informera modern om att barnet nu 
istället bor hos fadern men då fadern inte fullföljde det uppstod ett missförstånd mellan 
socialnämnden och modern. En socialsekreterare har den position att kunna använda sitt 
handlingsutrymme i de frågor och beslut som kan anses vara svåra och komplexa (Johnsson, 
Laanemets & Svensson, 2008). Det kan tolkas som att socialsekreteraren i sin bedömning 
använder sitt handlingsutrymme mellan organisationens ramar och den professionella 
kompetensen för att finna en lösning till att vara tillmötesgående med barnets önskemål. Det 
kan dock finnas indikationer som kan tolkas som att bedömningen vilar på lagstiftning, i detta 
fall barnets bästa, och att socialsekreteraren endast har utgått från det och inte sett andra 
möjligheter för att lösa situationen. JO påpekar att modern borde ha fått reda på att 
utredningen inletts tidigare eftersom skälen till att avvakta med att informera modern inte har 
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varit tillräckliga enligt praxis. Det kan tyckas att socialsekreteraren i sin professionella 
kompetens borde ha varit medveten om det, vilket således kan tyda på att socialsekreteraren 
inte hade vidgat sitt handlingsutrymme i frågan utan endast sett till lagrummen. 
 
I fallet kan socialsekreterarens tolkningsföreträde ur ett maktperspektiv tydligt identifieras 
eftersom socialsekreteraren väljer att hörsamma barnets önskan och därmed inledningsvis inte 
låta vårdnadshavaren få information om den inledda utredningen. Socialsekreteraren kan med 
hjälp av makten och tolkningsföreträdet tolka och bestämma i många frågor som påverkar 
klienten, i vissa fall positivt och i andra fall negativt (Johnsson, Laanemets & Svensson, 
2008). Makten används i det aktuella fallet för att undanhålla information för 
vårdnadshavaren. Det finns samtidigt en motmakt då modern och hennes make har anmält sitt 
missnöje över hanteringen av utredningen till JO. I fallet kan för övrigt rättssäkerheten 
diskuteras. En relativt låg formell rättssäkerhet kan tydas å vårdnadshavarens sida då det är 
svårt att motivera med hjälp av lagstiftning att socialsekreterarnas bedömning är adekvat och 
korrekt tillämpad. Det kan dock tydas vara en hög materiell rättssäkerhet då bedömningen 
utgår från barnets bästa och därmed har en etisk och moralisk aspekt tagits hänsyn till med 
barnets önskan i åtanke, trots att vårdnadshavarens intresse har prioriterats åt sidan. Då den 
materiella rättssäkerheten i detta fall verkar vara högre än den formella kan det tolkas som att 
det är en obalans och därmed en låg rättssäkerhet i helhet och en låg förutsägbarhet. När de 
etiska perspektiven tar större plats än förutsägbarheten kan beslutet bli orättvist för de som är 
part i ärendet (jml Peczenik, 1995). 

8.1.2 Barnets bästa men ändå inte 
JO-beslut 9 (se bilaga 1) berör en utredning jämlikt SoL om barn som misstänks ha blivit 
utsatta för övergrepp av sin fader. Socialnämnden beslutar att inte låta barnen få träffa sin far 
under den tid som utredningen pågår, vilket visar sig bli över ett års tid, och skriver i ett 
remissvar till JO: 
 

Socialnämnden har däremot efter uppringning från BUP stoppat barnens 
umgänge med fadern under utredningstiden för att tillse barnens bästa. I 
ärenden gällande misstanke om barnmisshandel är det socialnämndens 
skyldighet att tillvarata barns rätt till trygghet och omvårdnad (Dnr 606-1995). 

 
JO ger viss kritik till socialnämnden i hur fallet har bedrivits eftersom umgängesbegränsning 
endast kan beslutas om i utredningar enligt LVU. En central del i rättssäkerhetsbegreppet är 
att handläggning ska präglas av en förutsebarhet vid tillämpningen av lagrum (Hollander, 
2006, s. 119f; Svensson, 2007). Rättssäkerheten kan tydas vara låg i många punkter under 
utredningens gång. Det baseras till stor del på att utredningen tog alldeles för lång tid, vilket 
inte går i linje med att utredningar gällande barn ska ske skyndsamt. Då handläggningstiden 
tog så lång tid anser JO att det är förvånansvärt att socialnämnden inte har försökt klarlägga 
barnens behov av att träffa sin far, vilket JO beskriver i sitt beslut: 
 

Av utredningen i ärendet framgår att faden under mycket lång tid inte fick träffa 
barnen. Jag har inte underlag för att kunna uttala mig om huruvida ett sådant 
umgänge hade kunnat vara till skada för barnen [ … ] Av utredningen framgår 
inte att nämnden gjort några egentliga försök att klarlägga barnens behov av 
umgänge med fadern fram till årsskiftet 1994/95. Mot bakgrund av nämndens 
agerande när ärendet inleddes och den långa handläggningstiden är detta 
förvånande (Dnr 606-1995). 
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Rättssäkerheten kan tolkas vara låg för många parter i detta avseende, däribland barnen men 
även fadern som påverkas av detta eftersom fadern inte får möjlighet att utöva sina rätt och 
skyldigheter i egenskap av vårdnadshavare. Det har även skett en undermålig journalföring 
från socialnämndens sida vilket kan anses tyda på låg rättssäkerhet. Att JO väljer att skicka 
vidare en kopia av beslutet till Länsstyrelsen visar på att det är ett komplext ärende och att det 
behöver granskas vidare. Det uppstår frågor kring hur situationer som denna kan göras mer 
rättssäker för barnen som utsätts. 
 
Besluten som socialnämnden tar grundar sig i socialsekreterarnas handlingsutrymme men 
påverkas även av den makt som de besitter (Svärd & Starrin, 2006). Med hjälp av sitt 
handlingsutrymme inleder socialnämnden i detta fall en utredning rörande barnens 
förhållande efter att de fått en anmälan från kuratorn på BUP, enligt 50 § SoL. Socialnämnden 
beslutar att stoppa barnens umgänge med fadern omedelbart och använder motiveringen att 
det är barnens bästa. Bedömningen grundar sig i socialnämndens skyldighet att ge barnen 
trygghet och omvårdnad när det finns misstankar om misshandel med stöd av 12 § SoL och 
71 § andra stycket SoL. Utifrån socialsekreterarnas kunskap och erfarenhet arbetade de inom 
ramarna för organisationen och beslutade utifrån vad de bedömde som barnens bästa. 
Johnsson, Laanemets och Svensson (2008) beskriver hur socialsekreterare använder sig av sitt 
handlingsutrymme på olika sätt för att lösa ett dilemma. I vissa fall innebär det att en 
socialsekreterares professionella kompetens och intresse leder till att handlingsutrymmet inte 
utnyttjas. Ett val tas därmed att endast vila bedömningen på enstaka lagrum och inte att finna 
andra lösningar. En viktig aspekt att diskutera i den här situationen är om det egentligen var 
barnens bästa att inte få träffa sin far under hela den långa process som utredningen pågick. 
Det verkar som att bedömningen inte har grundat sig i en avvägning om barnen gynnas av att 
inte få träffa sin far eller om barnen påverkas negativt av detta utan att nämnden agerade 
utifrån de uppgifter som de fått till sig och utifrån det som de ansåg vara korrekt. Hanteringen 
av utredningen tyder på otillräcklig professionell kompetens mot bakgrund av att relevant 
lagstiftning inte har följts. De lagrum som inte har följts är att utredningen inte har skett 
skyndsamt, insatser under utredningstid har inte övervägts samt att det inte finns juridisk 
grund för umgängesbegränsning i utredningar jämlikt SoL. Det kan således, som nämnt, 
tolkas som att bedömningen har vilat på enstaka lagrum, vilket i samband med de felaktiga 
besluten i fallet tyder på att handlingsutrymmet har blivit snävt och inte har försökts att 
utvidgas.  
 
Situationen kan också tolkas ha en obalans mellan den formella och materiella rättssäkerheten 
på så vis att störst hänsyn tycks ha tagits till lagstiftningen och inte etiska eller moraliska 
aspekter (jml Peczenik, 1995). Den makt som socialnämnden besitter påverkar även de beslut 
som tas i utredningen. Föräldrarna till barnen hamnar i en beroendeställning gentemot 
socialnämnden men även mot kuratorn och till sist mot JO. De ansvariga socialsekreterarna i 
fallet har utövat sin makt gentemot vårdnadshavarna genom en tillämpning av lagrum utifrån 
sitt tolkningsföreträde. Det kan dock även tolkas som att barnet är i beroendeställning 
gentemot kuratorn och socialsekreterarna på så vis att barnen kan tydas vara hjälpsökande på 
BUP både frivilligt och ofrivilligt. Kuratorn har anmälningsskyldighet vid oro för att barn far 
illa. Makten finns även mellan socialnämnden och JO när JO får ta del av utredningen. Då JO 
skickar ärendet vidare till Länsstyrelsen kan det sägas att socialnämnden hamnar i en 
beroendeställning gentemot JO.  
 
I JO-beslut 10 (se bilaga 1) har en socialnämnd begränsat umgänge mellan barn och föräldrar 
i ärende där barnet har omhändertagits omedelbart enligt LVU. Det finns ingenting enligt JO 
som säger att socialnämnden har kunnat begränsa fotografier och skriftliga hälsningar då 



	   33	  

villkoren endast gäller telefonkontakt och umgänge. Lagstiftning finns till för att stödja den 
enskilde i beslut som hen berörs av och därmed stärka rättssäkerheten i samhället (Hollander, 
2006). Det kan tyda på en låg rättsäkerhet då socialnämnden inte har en juridisk grund för 
begränsningen mellan barn och vårdnadshavare. JO menar att det inte är av hänsyn till 
barnens bästa att all kontakt med hemmiljön försvinner under ett omhändertagande enligt 
LVU. JO nämner vidare i beslutet att nämnden borde ha funderat på möjligheten att barnen 
skulle få träffa andra närstående under jul- och nyårshelgerna: 
 

Enligt min mening bör nämnden vara försiktig med att skära av all den kontakt 
som omhändertagna barn kan ha med sin hemmiljö. [ … ] Med hänsyn till det 
anförda finner jag det anmärkningsvärt att nämnden inte närmare undersökte 
möjligheterna att låta barnen träffa andra närstående än föräldrarna eller 
bekanta som de eventuellt brukar fira jul och nyår med (4666-1995). 

 
Det här kan tolkas som att nämnden faktiskt inte har utgått från barnens bästa i och med den 
totala avskärmningen. Att begränsa kontakten fullständigt har därmed varit ett beslut som har 
varit nämndens egna subjektiva beslut och inte ett beslut med stöd i lag. Det kan dock 
spekuleras i om socialnämnden hade för avsikt att ha denna begränsning redan från början 
men att det inte dokumenterades i varken journal eller beslut. Om så är fallet har dock ändå en 
icke adekvat hantering av ärendet förekommit eftersom ingenting har dokumenterats. Det 
finns inte heller någon aktuell lag eller praxis som har tillämpats i bedömningen som kan 
användas som tolkningsram att det i fallet är barnens bästa att skära av all kontakt. Det kan 
även tolkas som att nämnden inte har använt ett helhetsperspektiv då de inte hade funderat på 
andra släktingars besök, vilket även det tyder på en lägre grad av rättssäkerhet eftersom att 
alla möjligheter inte har övervägts. Ramarna för handlingsutrymmet som kan identifieras i 
ärendet för socialnämnden är de aktuella lagrummen i LVU och begränsning av kontakt, 
vilket nämnden har vilat sig på. Det har till exempel inte tagits någon uppenbar hänsyn till 
barnkonventionen. En möjlig tolkning är att socialnämnden har utgått från att skydda barnen 
och att det har varit utifrån barnens bästa. Nämnden tycks även ha agerat med stöd av 
lagstiftning och har inte agerat utifrån sitt handlingsutrymme för att tillgodose barnens behov 
av kontakt med hemmiljön. En sådan bedömning kan vara utifrån den egna professionella 
kompetensen och det egna intresset som påverkar hur socialsekreteraren väljer att agera vid 
situationer (jml Johnsson, Laanemets & Svensson, 2008). 
 
Makt finns enligt Foucault (1976/2002) närvarande i alla relationer, där makten kan förskjutas 
mellan parterna i relationen beroende på situationen. För socialsekreterare i sin yrkesroll som 
myndighetsutövare innebär makt en central del av arbetet då makten, som grundar sig i 
lagstiftning, ger möjlighet till specifika befogenheter (Svärd & Starrin, 2006). Det finns en 
bred maktaspekt att belysa i ärendet då det är en tvångsåtgärd enligt LVU som är aktuell. 
Socialnämndens maktposition är därmed tydligt överordnad vårdnadshavarna redan från 
början eftersom nämnden övertar vårdnadshavarnas juridiska roll. Det kan även tydas att 
personalen på daghemmet har en stor makt då de har valet i och med sin 
anmälningsskyldighet att anmäla sin oro för barnen. I föreliggande fall finns vidare flera 
maktfaktorer att uppmärksamma, gällande bland annat umgängesbegränsningen samt beslutet 
att inte tillåta vårdnadshavarna att ge skriftliga hälsningar och fotografier till barnen under 
storhelgerna. Nämndens tolkningsföreträde ger här konsekvenser i form av att barnen inte får 
någon kontakt alls med föräldrarna. Då nämnden har ett ansvar i att sträva efter att kontakt 
mellan omhändertagna barn enligt 6 § LVU och föräldrarna ska upprätthållas på ett sådant sätt 
som utredningen tillåter med stöd av 14 § första stycket LVU, kan det te sig förunderligt att 
nämnden inte tillåter en skriftlig kontakt från vårdnadshavarnas sida. Det kan således tolkas 
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som att rättssäkerheten är låg i detta avseende, både den formella och materiella, eftersom att 
varken lagstiftning eller etiska och moraliska aspekter tycks ha efterföljts (jml Peczenik, 
1995). 

8.2 Socialnämndens bedömning med utgångspunkt i vårdnadshavares och 
föräldrars rättigheter 
I JO-beslut 5 (se bilaga 1) där en far har mördat barnets mor har fadern fortfarande 
bestämmanderätt över barnet, inledningsvis under utredningstid, trots att fadern satt häktad. 
Socialnämnden menade att fadern enligt praxis ska anses vara oskyldig tills motsatsen är 
bevisad och att det utgjorde grunden för att fadern i egenskap av vårdnadshavare har rätt att 
utöva sin roll och bestämma över barnets angelägenheter. Som tidigare nämnt kan JO-beslut 5 
delas in under två rubriker, då bedömningen i fallet till en början tar hänsyn till 
vårdnadshavarens rättigheter men senare i fallet tar hänsyn till barnets bästa. Nedan följer en 
analys av det förstnämnda. I det inledande skedet då vårdnadshavarens rättigheter tas i 
beaktande kan rättssäkerheten sägas vara hög för fadern. Det eftersom fadern anses vara 
oskyldig tills motsatsen bevisas, vilket gör att fadern har de rättigheter enligt FB att vara med 
i bestämmandet av var barnet ska placeras och som nämnden beskriver i sitt remissvar: 
 

Socialnämnden anser det dock inte rimligt att agera mot fadern i denna 
situation, då han enligt svensk rättspraxis måste betraktas som oskyldig samt att 
nämnden hade pappans samtycke till föreslagna insatser för flickan (Dnr 2990-
1999, 4128-1999, 4166-1999). 

 
Den formella rättssäkerhetens går efter likhets- och objektivitetsprincipen (Svensson, 2007), 
vilket kan tolkas vara fallet i det aktuella ärendet. Socialnämnden använder sitt 
handlingsutrymme och sin kunskap när det bestäms att fadern ska få vara med i 
bestämmandet av var barnet ska placeras. Det kan tänkas att socialsekreterarna står inför ett 
dilemma eftersom fadern sitter häktad och på så vis inte kan sörja för barnets omsorg men 
samtidigt ska anses som oskyldig och därmed ha rätt och skyldighet att bestämma för barnet. 
Det finns således flera motstridigheter i situationen som leder till att socialsekreterarna i sin 
bedömning kan tolkas använda sig av sitt handlingsutrymme.  
 
Socialsekreteraren har möjligheten att använda sitt handlingsutrymme för att reglerna ska 
tillämpas på bästa sätt för den berörda parten (Johnsson, Laanemets & Svensson, 2008). De 
lagrum som kan anses ha prioriterats i föreliggande situation tycks vara vårdnadshavarens 
skyldigheter och rättigheter och inte barnets rättigheter. Det kan tolkas som att barnets 
rättigheter underordnas på så vis att socialnämnden ska verka för att barn växer upp under 
trygga och goda förhållanden samt i nära samarbete med hemmen främja en gynnsam social 
och allsidig personlighetsutveckling med stöd av 5 kap. 1 § första och andra stycket SoL. Det 
kan ifrågasättas om detta efterlevs i och med att fadern som är misstänkt för mord på modern 
fortfarande har rätten att vara med och bestämma. Socialsekreterarnas bedömning av att låta 
fadern vara delaktig i utredningen kan dock tolkas vara det enda alternativet till en början i 
utredningen, detta för att kunna följa praxis och lagstiftningen. Den formella rättssäkerheten 
kan således tolkas vara hög medan graden av den materiella rättssäkerheten kan diskuteras. 
 
När individer ingår i ett system innebär det samtidigt att individerna påverkas av en 
maktstruktur, där de som innehar maktpositioner också är de som styr systemet (Börjesson & 
Rehn, 2009). Det finns olika maktpositioner i denna situation som påverkar de beslut som tas. 
Socialnämnden sitter på ett tolkningsföreträde och en viss makt som gör att de kan bestämma 
var barnet ska placeras. Nämnden har även makt att bedöma om utredningen ska vara enligt 
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SoL eller LVU. Då utredningen är enligt SoL ger nämnden fadern möjlighet till större makt, 
som bland annat gör att han kan ge samtycke till var han anser att barnet ska bo. Det kan i 
denna relationella makt även identifieras att fadern kan tolkas ha en större makt än 
socialnämnden eftersom fadern motsätter sig att barnet ska bo hos moderns anhöriga. Det 
beslutet är vidare nämndens roll att rätta sig efter. Nämnden kan dock tänkas ha ett bredare 
svängrum gällande maktaspekten i och med möjligheten att inleda utredning enligt LVU om 
rekvisiten skulle uppfyllas. 
 
I JO-beslut 6 (se bilaga 1) har en socialsekreterare efter initiativ från faderns sida försökt 
övertyga modern, som var ensam vårdnadshavare, att få till umgänge mellan barnen och 
fadern trots att modern och barnen hade skyddade personuppgifter efter våldsutövande från 
fadern. Socialsekreteraren har sin utgångspunkt i att det är barnens bästa att ha en god relation 
med båda föräldrar, trots våldet, vilket beskrivs i nämndens remissvar: 
 

Det borde enligt socialtjänstens mening vara möjligt att försöka ”normalisera” 
förhållandet mellan barnen och [fadern] så att de får lite lugn och ro och 
slipper vara rädda för sin pappa (Dnr 1286-2000).  

 
Foucault (1986; 1987) beskriver hur kunskap innebär makt. För socialsekreterare innebär 
kunskapen som lärs in på socionomutbildningen och i det praktiska arbetet därför också en 
makt eftersom det leder till en kompetens att kunna identifiera och uppmärksamma faktorer 
som sedan leder till en samlad bedömning (Svärd & Starrin, 2006). Det kan i det aktuella 
fallet tolkas som att socialsekreteraren i sin yrkesroll har makt i form av både kunskap och 
tolkningsföreträde att motivera modern till att tillåta umgänget. På grund av att fadern tog 
initiativ till att vilja ha umgänge med barnen så kan det tolkas som att socialsekreteraren vill 
ta tillvara på möjligheten att för barnens bästa ha god kontakt med båda sina föräldrar men 
även för att tillgodose faderns önskemål. Det framkommer inte att socialsekreteraren har 
försökt få till umgänge innan faderns egna initiativ förekom, vilket kan tolkas som att 
socialsekreteraren prioriterar faderns parti istället för vårdnadshavarens och delvis barnens. 
Då socialsekreteraren försöker motivera modern i egenskap av vårdnadshavare gång på gång 
att ett umgänge ska ske, tyder det på att socialsekreteraren inte tar hänsyn till 
vårdnadshavarens bestämmanderätt över barnen. I bedömningen används även ett utlåtande 
från BUP där det framkommer att barnen troligtvis har blivit påverkade av moderns rädsla 
och att barnen är i behov av att få en egen uppfattning av fadern. På detta vis använder sig 
socialsekreteraren av sin makt på nytt för att legitimera att ett umgänge kan ske, trots att 
vårdnadshavaren motsätter sig. 
 
Socialsekreteraren använder sitt handlingsutrymme genom tolkning av lagrummen, praxis och 
forskning som berör att barnet har rätt till en god relation med båda föräldrarna och att det kan 
gynna barnet. Socialsekreteraren använder sig av ett barnpsykiatriskt utlåtande för att 
motivera ett umgänge mellan barnen och fadern. Av utlåtandet följer: 
 

På basis av vad vi kan se kan vi inte säga att ett umgänge med pappan är 
skadligt för barnen. Däremot såg vi att [moderns] inställning till umgänget är 
avgörande för hur barnen ställer sig. När [modern] uppmuntrade barnen ville 
de också träffa sin far (Dnr 1286-2000).  

 
Utifrån att socialsekreteraren motiverar modern och använder sig av BUP-utlåtandet i sin 
bedömning till varför umgänget är legitimt kan det tyda på att handlingsutrymmet vidgas i 
och med socialsekreterarens intresse och värderingar i frågan. Socialsekreterarens egna 
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värderingar, engagemang och intresse kan spela stor roll i olika beslut kring dilemman 
(Johnsson, Laanemets & Svensson, 2008). Socialsekreteraren kan tolkas vidga sitt 
handlingsutrymme på detta sätt, eftersom att hon skulle kunna låta bli att fortsätta motivera 
modern efter första gången modern motsatte sig. Det är något okänt som gör att 
socialsekreteraren fortsätter att försöka övertyga modern. Socialsekreteraren kan stödja sig på 
lagen att barnet har rätt till umgänge med båda föräldrarna, samtidigt som agerandet tänjer på 
lagrummen gällande vårdnadshavarens bestämmanderätt. Det bidrar till en komplexitet i vems 
intresse som ska prioriteras. Mot bakgrund av att det är fadern, som inte är vårdnadshavare, 
som tar initiativ till umgänge och att socialsekreteraren i samband med detta försöker ändra 
moderns inställning så kan rättssäkerheten problematiseras. Fadern har ingen 
bestämmanderätt över barnen längre, vilket gör att faderns åsikt inte har någon betydelse då 
det inte finns något aktuellt lagrum som stödjer honom och hans önskemål. Det ska således 
endast vara vårdnadshavarens åsikter och barnens bästa som ska prioriteras i detta fall. 
Eftersom att även barnen är tveksamma till ett möte med fadern blir detta ytterligare 
problematiskt. Socialsekreteraren väljer då andra vägar, bland annat genom utlåtandet från 
BUP, för att få stöd till att barnens rädsla är på grund av modern. Rättssäkerheten kan utifrån 
detta tolkas vara låg för barnen och modern eftersom att socialsekreteraren har möjlighet att 
vandra mellan lagrum för att ett umgänge ska ske, vilket är tydligt att socialsekreteraren vill. 
När lagstiftningen tar för stor plats i ett fall tas det inte tillräckligt med hänsyn till de etiska 
aspekterna (Peczenik, 1995). Det kan tolkas som att den materiella rättssäkerheten egentligen 
är låg i fallet, då socialsekreteraren inte tar hänsyn till modern och barnens åsikter och därmed 
inte heller de etiska och moraliska aspekterna av ärendet. 

8.3 Övriga partsärenden 
I JO-beslut 2 (se bilaga 1) lämnar en socialsekreterare ut en utredning till ett 15-årigt barn 
som utredningen avser. I och med detta får barnet ta del av känsliga uppgifter om andra 
individer än hen själv som även kommer ut till barnets nuvarande familjehem. Utifrån 
rättssäkerhetsperspektivet kan det tolkas som utlämnandet av uppgifter enligt nationell 
lagstiftning innebär en hög rättssäkerhet då barnet är part i ärendet och därmed har rätt till 
uppgifterna. Barnet får enligt 12 kap. 2 § första stycket OSL häva sekretess som gäller till 
skydd för den enskilde. Materialet får dock inte lämnas ut om sekretessen för allmänt eller 
den enskildes intresse är av synnerligen vikt att uppgiften inte röjs, enligt 10 kap. 3 § första 
stycket OSL. Det gäller således också andra personer som utredningen berör. Det kan tolkas 
vara låg rättssäkerhet för de individer, utöver barnet, som benämns i utredningen eftersom det 
kan vara av synnerligen vikt för övriga individer att vissa uppgifter röjs. De personer som är 
en del av utredningen ska kunna känna sig trygga med att uppgifter om dem inte ska kunna 
spridas vidare, då uppgifterna ska vara under sekretess. Frågan blir komplex då barnet har rätt 
att ta del av uppgifterna men att andra kan skadas av det. Socialsekreteraren kunde ha behövt 
gjort en sekretessbedömning innan uppgifterna lämnades ut, som även JO pekar på i beslutet:  
 

Sammanfattningsvis anser jag inte att det finns underlag för att kritisera 
förvaltningen för att dokumentet lämnades ut. Jag är dock kritisk till att 
utlämnandet skedde utan att en sekretessprövning gjordes (Dnr 3223-2009). 

 
Här berörs således både formell och materiell rättssäkerhet, då det i fallet kan tolkas som att 
den formella rättssäkerheten tar mest plats i och med att socialsekreteraren tar stöd i 
lagstiftningen för att utlämna utredningen till barnet. När den materiella rättssäkerheten inte 
tas till hänsyn kan det bli en obalans och besluten kan anses vara orättvis för berörda parter 
(Peczenik, 1995). 
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Socialsekreterarens beslut skulle kunna kopplas till det handlingsutrymme som finns och 
besluten kan stödjas av lagrum som berör att barnet är part i ärendet, så som bland annat 16 § 
FL. Med stöd av 10 kap. 4 § OSL informerar socialsekreteraren även barnet om att 
uppgifterna lyder under sekretess som sedan innebär att barnet själv har ansvar att hålla den 
sekretessen. Då modern till barnet även gett samtycke till att den aktuella utredningen kunde 
lämnas ut till barnet ansåg nämnden att sekretessen kunde hävas:  
 

Eftersom [modern] sagt till ut att hon inte orkar gå igenom det som hänt 
tidigare med [barnet] och samtyckt till att ut skall göra detta med [barnet], får 
[barnet] ta del av utredningen (Dnr 3223-2009). 

 
Socialsekreteraren har således utrymme att tolka de lagrum som berör sekretess samt med 
hjälp av hens kunskap som professionell tillsammans med nämnden får bedöma barnets 
mognad i detta. Då barnet har fått den tillräckliga informationen kring utredningen och villkor 
gällande sekretess samt att modern gett samtycke till detta så bedömer socialsekreteraren med 
hjälp av sitt handlingsutrymme att utredningen kan lämnas ut till barnet. Socialsekreteraren 
har ett ansvar utifrån sin yrkesroll att uppfylla förväntningar från flera olika håll, därav bland 
annat klientens och organisationens förväntningar (Johnsson, Laanemets & Svensson, 2008). 
Makt spelar in i en händelse som denna då socialsekreteraren alltid sitter på en makt och ett 
tolkningsföreträde. Socialsekreteraren hamnar i en maktposition både gentemot modern men 
även barnet, vilket positionerar modern och barnet i en beroendeställning. Med hjälp av sin 
position, kunskap och olika lagrum har socialsekreteraren makten att ta de beslut som bedöms 
vara mest passande. Makten kan enligt Foucault (1976/2002) anses existera i alla 
interaktioner och relationer med människor. Mot bakgrund av detta kan således makten tyckas 
övergå till modern och resultera i en motmakt när valet att JO-anmäla socialnämnden togs. 
 
I JO-beslut 4 (se bilaga 1) har uppgifter gällande en kvinna och hennes barn lämnats ut till 
barnets fader. Barnet och kvinnan har sekretesskyddad identitet på grund av att mannen 
tidigare utövat våld mot kvinnan. Socialsekreteraren som lämnade ut uppgifterna visste om att 
kvinnan och barnet hade skyddade uppgifter. Uppgifterna om moderns arbetsplats delades 
dock ut av misstag i samband med kommunicering av en utredning gällande barnet till fadern, 
vilket nämnden även vill belysa i sitt remissvar till JO: 
 

Utlämnandet skedde av misstag och beror på den mänskliga faktorn då 
handläggaren inte hade en nödvändig uppmärksamhet på de uppgifter som 
fanns i utredningen (Dnr 4172-2012). 

 
Händelsen kan tolkas innebära låg rättssäkerhet utifrån nationell lagstiftning för modern och 
barnet som har skyddade uppgifter eftersom det var enligt modern viktigt att uppgifterna inte 
lämnades ut och för socialsekreterarna att ta hänsyn till det. Enligt 16 och 17 §§ FL har de 
som är part i ett ärende rätt att underrättas och ta del av det som tillförts ärendet, vilket 
socialnämnden i föreliggande fall tillämpade på ett korrekt sätt gentemot fadern. Det är dock 
av synnerlig vikt att uppgifter om kvinnans arbetsplats inte ska röjas för mannen eftersom 
kvinnan varit noga med att informera socialnämnden om att han är orsaken till de 
personskyddade uppgifterna. Den formella och materiella rättssäkerheten innefattar att både 
lagstiftningen och etiska aspekter tas till hänsyn (Peczenik, 1995). Rättssäkerheten kan anses 
vara låg då socialnämnden inte följt lagstiftning, vilket ingår i den formella rättssäkerheten. 
Den materiella rättssäkerheten kan också tolkas vara låg då socialnämnden inte tagit hänsyn 
till etiska och moraliska skäl då det är till kvinnans nackdel och på hennes bekostnad som 
uppgifterna lämnas ut. Misstag som dessa kan ge stora konsekvenser för en enskild och 
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situationen visar hur viktigt det är att undersöka parternas bakgrund och förhållande till 
varandra i ett ärende. 
 
Det kan i vissa fall uppstå svåra situationer för socialsekreterare som kräver en lösning. Den 
lösningen måste socialsekreteraren utforma inom ramen för organisationens resurser och 
lagstiftning med sin egen kompetens som verktyg (Johnsson, Laanemets & Svensson, 2008). 
Det kan tydas vara svårt att tolka situationen utifrån socialsekreterarens handlingsutrymme 
eftersom ärendet präglas av ett misstag. Vad som istället kan tänkas inbegripa ett agerande 
inom ramen för handlingsutrymmet är situationen som föreligger efter att misstaget har gjorts. 
Det kan tänkas att socialsekreteraren med hjälp av sin professionella kompetens samt 
organisationens resurser och ramar kan försöka reparera misstaget för att säkerställa moderns 
och barnets skydd. För socialsekreterare innebär yrkesrollen en maktposition som präglas av 
ett tolkningsföreträde att bestämma i ärenden eftersom socialsekreterare ingår i en offentlig 
myndighet och därmed har makt att bedöma och besluta utifrån lagstiftning (Svärd & Starrin, 
2006). I en relation där maktpositioner är tydliga finns dock även en makt att identifiera hos 
den part som är underordnad, vilket benämns som motmakt. Den makten innefattar att den 
underordnade parten utför ett motstånd och utmanar därmed parten med större makt 
(Börjesson & Rehn, 2009; Skau, 2003; Smith, 2008). Makt och tolkningsföreträde kan 
urskiljas i ärendet genom att socialnämnden låter fadern få ta del av de sekretessbelagda 
uppgifterna. Det här visar hur viktigt det är att tillämpandet av lagen hanteras på ett adekvat 
sätt och vikten av att ha rätt information innan någonting utförs förhastat, eftersom att 
nämnden i och med sin maktposition har möjlighet att dela ut uppgifterna. En motmakt kan 
belysas utifrån att den drabbade modern gjorde en anmälan till JO om hanteringen av fallet. 
JO har därefter en makt gentemot socialnämnden i att kunna kontrollera bedömningar, 
klagomål, insatser och hanteringar av utredningar och därmed kunna tillrättavisa och 
kommentera nämnder och deras beslut. 
 
I JO-beslut 7 (se bilaga 1) har en far klagat till JO över att en utredning avseende sexuella 
övergrepp har utlämnats till barnets mor, som inte är vårdnadshavare, i en vårdnadsutredning. 
Länsstyrelsen menar i sitt utlåtande att nämndens beslut i att låta modern, i egenskap av part i 
ärendet som rör vårdnadsutredningen, ha rätt att ta del av de handlingar som finns i ärendet 
samt annat material som ingår är korrekt med stöd av 16 § FL och 14 kap. 5 § SekrL. 
Länsstyrelsen motiverar sitt ställningstagande i ett remissvar till JO: 
 

I och med att Genetautredningen inkommit till handläggaren på familjerätten 
och tillförts vårdnadsärendet har barnens mor, som part i vårdnadsutredningen, 
tillgång till dessa handlingar liksom till annat material som ingick i ärendet 
(Dnr 1523-1998). 

 
Socialsekreteraren valde inom utrymmet för FL att utlämna vårdnadsutredningen till modern i 
egenskap av part i ärendet, trots att de känsliga uppgifterna om sexuella övergrepp ingick. Det 
kan tyda på att socialsekreteraren vilade sin bedömning, att lämna ut uppgifterna, på 
lagstiftningen och inte använde hela sitt handlingsutrymme till att ta hänsyn till samtliga 
parter i ärendet.  JO menar att det inte har begåtts något fel i bedömningen att lämna ut 
utredningen eftersom att modern i egenskap av förälder och därmed part har rätt att ta del av 
uppgifterna. JO ger dock en anmärkning till socialnämnden att det borde ha funnits villkor 
som inskränker moderns rätt att förfoga över utredningen enligt 14 kap. 10 § första stycket 
SekrL då det gäller känsliga uppgifter om andra personer, vilket inte fanns.  
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Även formell rättssäkerhet skulle kunna kopplas till att socialsekreteraren vilade sig på 
lagstiftningen. Fokus för formell rättssäkerhet är att lagstiftningen följs (Peczenik, 1995). Det 
kan även tolkas som att rättssäkerheten skulle ha blivit högre om villkor att förfoga över 
utredningen hade funnits. JO:s uttalande kan tolkas vara ett försök att tillvarata faderns 
grundläggande rättigheter och friheter men också att ge vägledande rättstillämpning för 
framtida bedömningar gällande partsinsyn för socialnämnder. Maktaspekter som kan belysas i 
föreliggande ärende är socialsekreterarens makt och tolkningsföreträde att lämna ut 
utredningen till modern samt faderns motmakt i att överklaga beslutet och att anmäla till JO. 
Det finns även en beroendeställning gällande fadern då det är upp till nämnden att bedöma om 
uppgifterna avseende sexuella övergrepp skulle lämnas ut eller inte, oavsett vad fadern ansåg. 
Ärendet tycks inte ha barnets situation i åtanke vilket kan tänkas bidra till att barnet på flera 
nivåer hamnar i en beroendeställning till de vuxna. I relationen mellan socialsekreterare och 
klient bildas ett system och en maktstruktur där socialsekreteraren hamnar i en maktposition 
gentemot klienterna (Börjesson & Rehn, 2009). I det aktuella fallet hamnar således de som är 
part i ärendet i beroendeställning till socialnämnden. 
 
Inom ramen för formell rättssäkerhet är förutsebarhet, som redan nämnt, en viktig del. Det ska 
vara förutsebart för en individ hur en handläggning kommer att genomföras samtidigt som 
handläggningen ska ske opartiskt. Beslutet ska kunna kontrolleras i efterhand, vilket innebär 
en granskning av att beslutet har sin grund i en adekvat tillämpning av lagrum (Svensson, 
2007; Edvardsson & Vahlne Westerhäll, 2014). Innan JO gjorde en utredning av ärendet hade 
Länsstyrelsen utrett om beslutet att lämna ut utredningen var korrekt. Länsstyrelsen ansåg i 
anförandet att utlämnandet av uppgifter i ärendet till part har gått rätt tillväga, vilket JO höll 
med om. Att två oberoende granskningar visar på att utlämnandet hade tillämpats juridiskt 
adekvat kan visa på en hög formell rättssäkerhet. Det finns dock en problematisk aspekt i och 
med att Länsstyrelsen och JO kommer fram till samma slutsats men med olika motiveringar, 
vilket JO påpekar men inte väljer att kommentera vidare: 
 

Sammanfattningsvis har jag alltså kommit till samma slutsats som länsstyrelsen, 
låt vara att de rättsliga överväganden som ligger till grund för mitt 
ställningstagande är delvis andra än de som länsstyrelsen gett uttryck för (Dnr 
1523-1998). 

 
Det kan tyda på låg formell rättssäkerhet eftersom det således finns flera juridiska tolkningar 
av lagrummen som leder till samma bedömning och beslut, vilket gör att det inte kan tyckas 
uppfylla kravet för en förutsebar rättstillämpning. Det innebär också att olika tolkningar av 
samma lagrum kan förekomma även på högre instanser. JO väljer vidare att inte ge kritik till 
Länsstyrelsen för deras utredning, vilket JO har befogenhet att göra. Det komplexa i den här 
situationen är att det är svårt att avgöra om det är Länsstyrelsen som har gjort en adekvat 
bedömning med sina framföranden eller om det är JO:s framföranden som är korrekta. En 
maktaspekt kan således i föreliggande fall, och i samtliga JO-fall för den delen, identifieras 
utifrån att JO som ämbete har en hög maktposition i sin roll som granskare och är därmed en 
maktfaktor i hur framtida rättstillämpning av socialnämnders bedömningar ska se ut. 

9. Slutdiskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka hur barnärenden rörande vårdnad, boende, 
umgänge och partsinsyn hanterats från socialnämndens sida utifrån JO-beslut och hur JO har 
valt att uttala sig om utredningarna. För att bryta ned syftet har studiens frågeställningar 
berört vilka typer av bedömningar som blir till föremål för JO, vad socialnämnder har baserat 
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bedömningar på och vad JO anser om socialnämndernas hantering av utredningarna. Mot 
bakgrund av studiens syfte och frågeställningar har det empiriska materialet visat att de 
utredningar som har varit föremål för JO-anmälningar till stor del består av ärenden där 
intressen kolliderar. Aktuella ärenden för JO verkar innehålla bedömningar som baseras på 
motstridiga lagrum där det beror på det enskilda fallet vilket lagrum som prioriteras. Fallen 
som granskas av JO har ofta inkommit efter en bedömning av socialnämnd där en part tycks 
anse att hen inte har fått sina rättigheter tillgodosedda eller att hanteringen inte varit gynnsam 
för individen. Det handlar i de här fallen inte om att ett beslut har varit icke gynnsamt för 
barnet utan oftast för vårdnadshavare eller anhörig. Fortsättningsvis har vi valt att tematisera 
diskussionen i några underrubriker som understryker mönster och tendenser som kan urskiljas 
i resultat och analys, nämligen Två mönster, Barns eller föräldrars bästa?, Skilda 
tolkningsramar och Otillräcklig lagstiftning?. Till sist presenteras en avslutande reflektion av 
studiens implikationer och förslag till framtida forskning.  

9.1 Två mönster 
Vi har urskilt två tydliga mönster gällande vad socialnämnder har baserat sina bedömningar 
på; vårdnadshavares rättigheter och barnets rättigheter. I de fall som socialnämnden har 
motiverat att fokus är barnets bästa, och hänvisat till bland annat barnkonventionen, har 
bedömningar gjorts där gränserna i lagrummen tycks ha tänjts på men där JO inte har gett 
någon kritik för hanteringen. Det gör bedömningarna och rättstillämpningen i fallen komplexa 
då socialtjänsten gör rätt i att utgå från barnets bästa men att det samtidigt innebär att 
vårdnadshavarnas rättigheter och skyldigheter blir bortprioriterade. I det empiriska materialet 
har det framkommit bedömningar i JO-beslut som bland annat består av att barnets bästa och 
barnets rättigheter har inneburit avvaktan med att informera vårdnadshavare om inledd 
utredning mot bakgrund av barnets önskemål och även vårdnadshavarnas tidigare icke 
medgivande samtycke. Det finns även JO-beslut där en socialnämnd, med utgångspunkt i 
barnets bästa, har underlåtit att informera en vårdnadshavare utifrån bedömningen att det 
förelåg hot om våld om vårdnadshavaren skulle få information om utredningen. Det är i dessa 
JO-beslut som vårdnadshavare upplevt sig ha blivit felbehandlade och därmed anmält till JO. 
Det tyder på att vuxnas rättigheter och barns rättigheter i föreliggande JO-beslut inte är 
samstämmiga utifrån nationell lagstiftning och att det tycks vara svårt att få till en balans i 
många fall. I de fall där endast barnets rättigheter och barnets bästa är i fokus går 
vårdnadshavarnas rättigheter och skyldigheter förlorade, vilket således kan leda till att ärendet 
blir felbehandlat. Det förefaller som att den nationella lagstiftningen därmed inte tillåter 
enbart barnets rättigheter utan är beroende av vårdnadshavarnas inkludering. Det styrker 
tidigare forskningsresultat om att barnets rättigheter och åsikter är underordnat de vuxnas 
rättigheter (jml Eriksson & Näsman, 2008; Munro & Ward, 2008).   

9.2 Barns eller föräldrars bästa? 
I samband med att barnets rättigheter tycks vara underordnade de vuxnas rättigheter verkar 
även barnets talan och delaktighet inte vara betydande i flera beslut och bedömningar. Vad vi 
kan se nämns inte barnets röst i vissa av socialnämndernas bedömningar och inte heller av JO, 
det är således vårdnadshavarnas och de vuxnas talan som får störst utrymme trots att det är 
barnavårdsutredningar det rör sig om. I studiens empiriska material finns bedömningar som 
menas utgå från barnets bästa men där barnets talan eller delaktighet tycks vara obefintlig, till 
exempel vid fråga om boendesituation och en tydlig skyddsaspekt gällande barnet föreligger. 
Det går i linje med tidigare forskning som pekar på att barnets delaktighet och åsikter ofta 
saknas vid vårdnads- och boendeärenden samt att barnets delaktighet ofta minskar om 
utgångspunkten är att skydda barnet (jml Birnbaum & Saini, 2012). Det finns också exempel 
där barnets röst framkommer men inte tas hänsyn till. I ett JO-beslut har tre barn fått utrymme 
att ge sin talan angående umgänge med sin far som tidigare utövat våld mot barnen och 
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modern. I detta fall uttryckte barnen och modern rädsla mot fadern och var negativt inställda 
till umgänge, vilket även sammanfaller med tidigare forskning rörande rädsla för en 
våldsutövande far och att barn kan påverkas negativt av ett sådant umgänge (jml Cater & 
Forssell, 2015; Saunders, 2015). Den aspekten tycks dock inte ha belysts i bedömningen då 
beslut togs av socialnämnden att umgänge skulle ske trots rädslan gentemot fadern, vilket 
tyder på att barnets röst och vilja i sammanhanget inte togs hänsyn till (jml Eriksson & 
Näsman, 2008). Det uppmärksammas för övrigt inte i JO-besluten hur barnens välbefinnande 
påverkas av de bedömningar som tas. Välbefinnande kan beroende på ärendenas specifika 
kontext variera och beror till stor del på kvaliteten av barnens och föräldrarnas relation (Cyr, 
Di Stefano & Desjardins, 2013). Barnens välbefinnande är dock en aspekt som inte har 
motiverats vid bedömningarna, trots att vissa beslut har haft fokus på att sträva efter 
normaliserade relationer till föräldrar och släktingar, vilket gör att vi inte kan uttala oss om 
frågan. 

9.3 Skilda tolkningsramar 
Det kan tänkas att eftersom det inte finns specifika riktlinjer eller en detaljerad beskrivning 
gällande innebörden av barnets bästa så blir rekvisitet svårgripbart. Det finns många olika 
tolkningar beroende på vem som gör tolkningen och hur det enskilda fallet ser ut samtidigt 
som det alltid finns en eller flera vårdnadshavare att ta hänsyn till vid barnärenden. Det kan 
tolkas vara ytterligare komplext då det mångtydiga begreppet barnets bästa bland annat ingår i 
SoL, vilken är en ramlag som i sin tur är tolkningsbar. I Sverige innebär det att socialnämnder 
och enskilda socialsekreterare har olika tolkningsramar gällande barnets rättigheter utifrån 
den kontext som föreligger. Det blir därmed flera dimensioner och nivåer av tolkningsbarhet 
som kan tänkas bidra till komplexiteten vid bedömningar, vilket även kan urskiljas i studiens 
empiriska material. Svårigheten med att tolka lagrum vid barnärenden kan även styrkas av 
tidigare forskning som menar att barnets rättigheter kan tolkas på flera olika sätt beroende på 
kontexten (jml De Bie & Roose, 2008; Hyvönen, Khoo, Nygren & Rasmussen, 2009; Munro 
& Ward, 2008).  

9.4 Otillräcklig lagstiftning? 
De utredningar som blir föremål för granskning har visat sig få varierande uttalanden av JO i 
besluten. Vi har i studiens resultatavsnitt valt att dela in besluten i de som har fått kritik, inte 
fått kritik samt har fått anmärkning av JO. Det vi har urskilt ur den här indelningen är att det 
tycks vara de fall som JO inte har gett kritik på, men ofta en anmärkning, som är de mest 
juridiskt komplexa. Det är de här fallen som JO har identifierat som svåra bedömningar och 
har vidarebefordrat besluten till berörda departement för att uppmärksamma eventuella luckor 
i lagstiftningen. Det kan således tänkas att lagstiftningen inte är tillräcklig för att en adekvat 
och förutsebar tillämpning av lagrum vid bedömning är möjlig, vilket har gett konsekvensen 
att JO inte har haft en juridisk grund att kritisera socialnämndernas agerande på. Viktigt att 
tillföra är att alla bedömningar som görs vid socialnämnder inte ser ut som de bedömningarna 
i föreliggande JO-beslut. Det utesluter dock inte att de bedömningar som inte är föremål för 
JO är rättssäkra utan endast att ingen har anmält sitt missnöje till JO.  

9.5 Slutligen 
Det kan diskuteras hur urvalet och kategoriseringen av JO-besluten är genomförda i studien. 
Det kan säkerligen finnas andra sätt att kategorisera besluten på, vilket skulle kunna innebära 
att andra mönster uppstår än de vi har funnit. Vi anser dock att de mönster som har framträtt 
är studiens styrka då mönstren är väsentliga och av betydelse att uppmärksamma för socialt 
arbete. Studiens urval i form av JO-beslut valda från ämbetsberättelser kan trots ovanstående 
tänkas vara en begränsning och svaghet, om än en ofrivillig sådan. Det kan möjligtvis vara så 
att de mönster vi har identifierat i det empiriska materialet endast finns i de JO-beslut vi har 



	   42	  

valt, vilket gör att vi inte kan garantera att samma mönster genomsyrar de JO-beslut som inte 
finns med i ämbetsberättelserna. Vi anser dock att det inte är av betydelse eftersom att 
studiens syfte och frågeställningar inte eftersträvar generaliserbarhet. Vad vi har sett utifrån 
våra erfarenheter av det empiriska materialet är att en socialnämnds bedömning som ska vara 
rättssäker i många fall kan vara bristande. Vi vill, som tidigare nämnt, inte lägga någon 
värdering eller kritik gentemot de socialnämnder som har genomfört bedömningarna men 
samtidigt påpeka att det finns anledning att vara kritisk mot de beslut som tas. Det är därför 
JO som myndighet är viktig för samhället och för enskilda individer i strävan efter 
rättssäkerhet.  
 
Resultaten i studien kan bidra till en påverkan på flera nivåer. Studiens resultat belyser 
svårigheter för socialsekreterares bedömningsprocess vid barnärenden och kan bidra till en 
fortsatt diskussion för ett redan påtalat problem inom tidigare forskning. Studien 
uppmärksammar även barnets rättigheter i nationell lagstiftning idag och kan vara ett bidrag 
till den pågående debatten om huruvida barnkonventionen ska inkorporeras i svensk lag. I den 
här studien har socialsekreterares bedömningar vid barnärenden undersökts utifrån JO-beslut. 
För att ytterligare bredda kunskapen om socialsekreterares bedömningsprocess och 
tillämpning av lagrum, kan det vara intressant att i framtida forskning fokusera på 
socialsekreterarnas egna upplevelser av barnärenden rörande boende, vårdnad, umgänge och 
partsinsyn. Det skulle således vara en god idé att genom kvalitativa intervjuer uppmärksamma 
åsikter och erfarenheter från de som arbetar praktiskt med lagrummen. 
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11. Bilaga 1. Tabell över JO-beslut kategoriserade utifrån 
rubrikerna kritik, ingen kritik samt anmärkning från JO 

JO-
beslut 

Sammanfattning Kritik Ingen kritik Anmärkning 

1 
(Dnr: 
1510-
2012) 

Socialnämnd får viss 
kritik för 
handläggningen av 
en s.k. 
barnavårdsutredning. 
Även fråga om 
samtal med barn 
utan 
vårdnadshavarnas 
samtycke under 
utredningen. 
 

Kritik för dröjsmål 
att informera 
vårdnadshavare om 
inledd utredning. 

Ingen kritik för samtal 
med barn utan 
samtycke. 

- 

2 
(Dnr: 
3223-
2009) 

Socialnämnd har 
utan att ha gjort 
sekretessprövning 
lämnat ut en s.k. 
barnavårdsutredning 
som innehöll 
känsliga uppgifter 
om andra personer 
till den person 
utredningen avsåg. 
 

Framgår inte i 
utredningen när 
vårdnadshavares 
samtycke ska ha 
getts. Ges även kritik 
mot att uppgifter 
lämnades ut utan 
sekretessprövning. 

Finns inte underlag 
att kritisera 
socialnämnd för att 
ha lämnat ut 
uppgifter. 

- 

3 
(Dnr: 
55-
2003) 

Fråga om 
socialnämnd har 
kunnat underlåta att 
informera barnens 
far om att nämnden 
hade beslutat att 
inleda en s.k. 
barnavårdsutredning. 
 
 

- - Ingen kritik för 
underlåtelse av 
inledd utredning 
men anmärker att 
sekretessmarkering 
kunde ha använts vid 
underrättande av 
inledd utredning. JO 
har skickat en kopia 
på uttalandet till 
socialdepartementet 
för vetskap. 

4 
(Dnr: 
4172-
2012) 

Allvarlig kritik mot 
en socialsekreterare 
inom socialtjänst för 
att ha lämnat ut vissa 
sekretessbelagda 
uppgifter i ett ärende 
om kontaktfamilj. 
 

JO riktar allvarlig 
kritik mot hantering 
av ärendet då 
handläggare lämnar 
ut uppgifter av 
misstag men anses 
inte ha gjort sig 
skyldig till 
oaktsamhet. 

- - 
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5 
(Dnr: 
3990-
1999, 
4128-
1999 
och 
4166-
1999) 
 

Fråga om en 
socialnämnd vid 
familjehemsplacerin
g av ett fyraårigt 
barn, vars 
vårdnadshavare 
dömts till ett långt 
fängelsestraff för 
mord på̊ barnets 
mor, har övervägt en 
s.k. 
anhörigplacering. 
 

- Socialnämnd har 
fullgjort sin 
skyldighet att 
undersöka 
anhörigplacering 
innan beslut om 
placering utanför 
släktnätverket. 

- 

6 
(Dnr: 
1286-
2000) 

En förälder motsatte 
sig att den andra 
föräldern skulle ha 
rätt till umgänge 
med de 
gemensamma 
barnen. Fråga om 
socialnämnden varit 
alltför aktiv för att få 
till ett möte mellan 
barnen och den 
förälder som inte var 
vårdnadshavare till 
barnen. 
 

- Socialnämnd har inte 
gjort fel i att 
motivera kontakt och 
umgänge mellan 
barn och förälder 
trots 
vårdnadshavares 
negativa inställning. 

Socialnämnd har 
möjligtvis varit 
alltför pådrivande i 
att få till stånd 
umgänge mellan 
barn och förälder.  

7 
(Dnr: 
1523-
1998) 

Fråga om rätt till 
partsinsyn kring en 
utredning gällande 
sexuella övergrepp 
under 
handläggningen av 
en 
vårdnadsutredning. 
 

- Socialnämnd har inte 
fått kritik för att 
modern har fått ta 
del av uppgifter i 
egenskap av part.  

Socialnämnd har inte 
fastställt villkor som 
ger föräldern rätt till 
partsinsyn i 
utredning. JO 
skickar kopia av 
ärendet till berörda 
departement för 
kännedom. 
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8 
(Dnr: 
835-
1998) 

En socialnämnd 
avvaktar med att 
informera 
vårdnadshavare om 
inledd 
barnavårdsutredning 
efter önskemål från 
det 14-åriga barnet. 
 

- Socialnämnd har inte 
gjort fel i att 
tillgodose 14-årings 
önskemål om 
avvaktan att 
underrätta 
vårdnadshavare om 
inledd utredning.  

Socialnämnd har 
utformat ett brev på 
ett sådant sätt att 
vårdnadshavare 
tolkade det som att 
beslut av placering 
av barnet hade tagits, 
trots att det var en 
överenskommelse 
mellan barn och den 
ena vårdnadshavare 
och inte ett beslut 
från socialnämnden. 

9 
(Dnr: 
606-
1995) 

En socialnämnd har 
bedrivit en 
barnavårdsutredning 
passivt i över ett års 
tid samt begränsat 
umgänge mellan 
förälder och barn 
under 
utredningstiden. 
 

Kritik ges för att en 
socialnämnd har låtit 
en barnutredning ta 
över ett år på grund 
av att ha avvaktat 
åtal mot förälder. 
Kritik ges även för 
att ha beslutat 
begränsad kontakt 
och umgänge mellan 
barn och förälder, 
trots att LVU inte 
var aktuellt. 

- - 

10 
(Dnr: 
4666-
1995) 

Fråga om i vilken 
utsträckning en 
socialnämnd får 
begränsa 
föräldrarnas 
umgänge och 
kontakt med ett barn 
som omhändertagits 
enligt 6 § LVU. 
 
 

- - Socialnämnd får 
ingen egentlig kritik 
för sitt agerande men 
JO upplyser om att 
det är viktigt att i 
den mån som går 
låta barn och 
vårdnadshavare ha 
kontakt under ett 
LVU-ärende. JO 
belyser även att 
vårdnadshavare och 
närstående hade 
kunnat få ha kontakt 
med barnen under 
jul- och nyårshelgen, 
då det inte fanns 
någonting som 
pekade på att det 
skulle kunna skadat 
barnen. 


