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SAMMANFATTNING 

  

Ifrågavarande studie ämnar undersöka socialsekreterares upplevelser och erfarenheter av 

principen om barnets bästa. Undersökningen är av relevans för socialt arbete då ytterligare 

forskning om barnets bästa efterfrågas, samt att problemområdet skapar diskussion kring 

huruvida det svenska skyddsnätet överensstämmer med lagstadgade skyldigheter och barn- och 

ungdomsvårdens syfte. Studien baseras på fem kvalitativa intervjuer med socialsekreterare som 

alla har olika erfarenhet av socialt arbete. Datamaterialet har satts i relation till tidigare 

forskning, rådande lagstiftning, BBIC-programmet och maktteorier, vilka har använts vid 

analysförfarandet samt slutdiskussionen. Resultatet påvisar att ärenden till stor del genomsyras 

av ett vuxenperspektiv, vilket många gånger medför att principen om barnets bästa och 

barnperspektivet går förlorat. Tidigare forskning uppmärksammar behovet av en tydligare 

definition av barnets bästa, något som studiens resultat delvis motsäger. Samtliga informanter 

efterfrågar istället resurser och eventuella laganpassningar för barn som utsatts för brott, då 

detta skulle underlätta skyddsarbetet i avsevärt större utsträckning än ett lagförtydligande. 

Informanterna menar att det inte föreligger några teoretiska svårigheter att bedöma barnets 

bästa, utan att det är den praktiska tillämpningen av principen som hindras på grund av främst 

organisatoriska förutsättningar. Det framkommer emellertid att laganpassningar och fler 

resurser inte nödvändigtvis kommer vara gynnande för skyddsarbetet, då riktlinjer inte alltid 

efterlevs i praktiken. 

  

Nyckelord: Barnets bästa, Socialtjänst, Socialsekreterare, Brott mot barn, Våldsärenden. 
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ABSTRACT 

  

This study aims to investigate social workers´experiences when it comes to assessing the best 

interest of the child. The study is of relevance to social work practices as further research has 

been requested, but also because the topic aims to create a debate about whether the Swedish 

social security network correspond with legal provisions and national statutory obligations of 

childcare. The study is based on five qualitative interviews with social workers, each with 

complementing experience of child protection services. Data has been put in relation to 

previous research, prevailing legislation, the BBIC-programme and theories of power which 

all have been used in analysis and discussion. The findings provide evidence for that cases are 

being transgressed by a dominating adult perspective, which often causes the principle of the 

best interest of the child to be lost. Previous research draws further attention to the need for 

clearer definition of the best interest of the child - something that the results partially 

contradicts. All informants instead request further resources and further adjustments in 

legislation concerning children that have been exposed to crime, as this would facilitate the 

child protection work to a much greater extent than a legal clarification. The informants report 

no greater theoretical difficulties in assessing the best interest of the child, but rather that the 

practical use of the principle is hampered by resource shortages. Legal adjustments and more 

resources will, on the other hand, not necessarily be beneficial for child protection work, as 

guidelines are not always complied with in practice. 

  

Keywords: Best Interest of the Child, Social Services, Child Protection Services, Child Abuse, 

Child Protection.  

 

  

  

 

  



Förord 

Inledningsvis vill vi tacka familj och vänner som under denna krävande studietid stått ut med 

oss. Utan ert stöd och ert medlidande hade denna studie inte kunnat genomföras. 

  

Vi vill även tillägna ett stort tack till de socialsekreterare som avlade tid och engagemang för 

att möjliggöra denna C-uppsats. Ett särskilt stort tack tilldelas the two rebellious pitbulls för 

den kunskap och de erfarenheter ni försett oss med under vår utbildning, och för att era (något 

förvirrande) diskussioner gav oss idén att skriva om just detta ämne. 

  

Avslutningsvis tackar vi även varandra för detta äventyr. All den tid som vi funderat, 

prokrastinerat, druckit kaffe, diskuterat, stressat och kämpat har i slutändan resulterat i en 

vänskap som bygger på mer än dessa sidor text. 

  

Det är nu dags för att med stor bravur kasta in handduken, och med rätta avnjuta det där 

efterlängtade glaset med vin på vår soliga balkong. 

  

  

Rebecca Ekström 

Katarina Jänis 

  

2018-05-14 
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1. INLEDNING 
När ett barns fysiska, psykiska och/eller sociala utveckling riskerar att hämmas på grund av 

missgynnande familjeförhållanden eller annan utsatthet är den svenska socialtjänsten en av de 

verksamheter som har skyldighet att utreda och förhindra fortsatt negativ utveckling. 

Socialnämnd och domstol har det huvudsakliga ansvaret att besluta om insatser vid sådana 

situationer, och socialsekreterare inom socialtjänsten har som uppgift att utreda barns behov 

och barns bästa. I 1 kap. 2 § Socialtjänstlag (SoL, SFS 2001:453) kan läsas att “Vid åtgärder 

som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- 

eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande.”. 

Bestämmelser om barnets bästa återfinns även i Barnkonventionen (BK), samt i 6 kap. 2 a § 

Föräldrabalk (FB, SFS 1949:381) där barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut som berör 

det enskilda barnets vårdnad, boende och umgänge. En närmare definition återfinns dock inte 

i svensk lagstiftning (Barnombudsmannen, 2005). Tidigare forskning påvisar att socialarbetare 

efterfrågar ett begreppsförtydligande och att tillämpningen av Artikel 2, Artikel 3, Artikel 6 

och Artikel 12 i BK, som alla inbegriper barns rättigheter, kan underlätta för socialarbetare att 

bedöma vad som är barnets bästa, i bland annat ärenden som rör våld mot barn (Pruett, 

Hoganbruen & Jackson, 2000; Winter, 2011). Socialarbetarna upplever att det är svårt att 

förhålla sig till såväl lagstiftning som organisatoriska riktlinjer och att göra bedömningar i 

främst våldsärenden. Således finns ett behov av att mer konkreta, tillgängliga och specifika 

riktlinjer arbetas fram för att tydliggöra hur professionella ska förhålla sig i arbetet med barn.  

 

Socialtjänsten har med andra ord ett ansvar över att framställa genomgripande och grundliga 

beslutsunderlag utifrån den utredning och de bedömningar som görs i ärenden, vilket utifrån 

tidigare forskning påvisas vara svårt i praktiken. För att således underlätta för socialsekreterare 

i Sverige lanserade Socialstyrelsen år 2006 det så kallade BBIC-programmet för att erhålla en 

förhållandevis enhetlig struktur över Sveriges barn- och ungdomsvård (Socialstyrelsen, 2008).  

Detta systematiska ramverk ämnar att vägleda den sociala barn- och ungdomsvården i hur de 

på ett enhetligt och evidensbaserat sätt borde handlägga, genomföra och följa upp ärenden. 

Trots detta grundas socialtjänstens bedömningar av barnets bästa till stor del på 

socialsekreterarnas professionella kompetens och erfarenhet att avgöra i vilken utsträckning 

det enskilda barnet är i behov av stöd. Då principen om barnets bästa ofta benämns som otydlig 

och spekulativ, krävs det individuella och särpräglade bedömningar av yrkesverksamma som 

kan ha skilda uppfattningar om principen (Barnombudsmannen, 2005; Skivenes, 2010). 

Skyddsbedömningar och beslutsunderlag ska likafullt utgå från svensk lagstiftning, som i 

många avseenden anses vara tvetydig och motsägelsefull när det kommer till att utföra det 

praktiska skyddsarbetet.  

 

Socialsekreterare i allmänhet uttrycker frustration över deras praktiska arbete då de upplever 

att deras barnutredningar inte ger någon verkan i realiteten, trots det faktum att de försöker 

begreppsliggöra, inkorporera och påtala ett barnperspektiv i deras beslutsunderlag. Ofta 

överröstas barnperspektivet av ett vuxenperspektiv, då det är vuxna som innehar den större 

makten och rätten att definiera barnets situation, samt av den anledningen att vuxna ges gehör 

åt mer än barn (Andersson & Arvidsson Bangura, 2007; Forsberg & Pösö, 2007). Vuxna 

tilldelas således tolkningsföreträde och talesrätt, vilket kan innebära att barnperspektivet går 

förlorat. Med anledning av detta föreligger behov av ytterligare forskning för att undersöka och 

åskådliggöra hur barnets position går att stärka inom svenska välfärdsinstitutioner, samt 

huruvida verksamheters riktlinjer och praktiska arbete överensstämmer med de bestämmelser 

som återfinns i lagstiftning. 
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1.1 Problemformulering 

Barnets bästa är som begrepp tolkningsbart och således beroende av socialsekreterares 

individuella uppfattning om vad barnets bästa inbegriper. Fram till idag saknar dock principen 

om barnets bästa en tydligt utsagd definition, och principens faktiska innebörd återfinns varken 

i lagstadgade föreskrifter, förordningar eller författningar (Barnombudsmannen, 2005). Det 

som framkommer av internationellt tidigare genomförd forskning påvisar att barnets bästa som 

princip ofta benämns otydlig och spekulativ (Skivenes, 2010). Forskare har därmed framfört 

kritik gentemot begreppet och hävdar att barnets bästa som princip nästintill är oanvändbar i  

utredningsarbetet med barn. Då det inte råder någon samstämmighet kring en närmare innebörd 

av barnets bästa menar Hansen och Ainsworth (2009) att det finns ett påtagligt behov av ett 

förtydligande av begreppet, främst för att underlätta för de professionella inom barn- och 

ungdomsvården. Det diffusa och odefinierade begreppet kan annars medföra mer skada än 

nytta för inblandade i ärenden där tillgodotagandet av barnets bästa ämnas uppnås men ej ges 

utrymme för. Pruett et al. (2000) menar att den rådande skilda uppfattningen om barnets bästa 

förekommer såväl inom den egna välfärdsverksamheten som i förhållande till externa parter. 

Ett sådant exempel är att föräldrar och dess advokater som är aktuella i vårdnadsärenden kan 

ha skilda uppfattningar om vad som är barnets bästa. Dessa olika parter tolkar och talar om 

barnets bästa på olika sätt, då advokaterna ofta fokuserar på föräldrarnas kvaliteter och attityder 

istället för till det enskilde (och utsatta) barnets behov och bästa. Föräldrarna å andra sidan 

påtalar ett bredare barnperspektiv. Pruett et. al. (2000) hävdar således att ett förtydligande av 

barnets bästa skulle vara gynnsamt för arbetet med barn och dess familjer, då olika beslut och 

uppfattningar kan innebära stor inverkan på familjernas liv och livssituation.  

 

Skivenes och Stenberg (2013) lyfter att det föreligger skillnader mellan hur socialarbetare i 

USA, Norge och England bedömer barnets bästa, med anledning av att de arbetar utifrån olika 

riktlinjer och i olika länder. Däremot identifierade socialarbetarna samma risk- och 

skyddsfaktorer som väsentliga i ett ärende gällande våld mot barn. En rådande, enhetlig 

uppfattning om vad som kan föranleda risker för barn existerar således internationellt, och detta 

påstående bör därmed kunna etableras på andra verksamhetsområden för att få en universell 

förståelse för fenomenet. Fortsättningsvis framkommer att strukturella och organisatoriska 

faktorer många gånger hindrar socialarbetare att skapa betydelsefulla relationer till dem barn 

de möter i deras arbete, varpå det blir problematiskt att få en helhetsbild av barnets behov och 

dess bästa (Winter, 2011). Dessa möten hindras ofta även av föräldrars motsättningar, yttringar 

och åsikter, då dessa tenderar att ges gehör åt mer än barnens egna önskemål, viljor och 

uppfattningar. Detta blir särskilt problematiskt i avseendet att bedöma och förhålla sig till 

barnets bästa, främst i våldsärenden. Därmed finns det behov av att mer konkreta och 

tillgängliga riktlinjer arbetas fram för att underlätta för socialarbetarnas utredningsarbete.  

 

Som tidigare nämnt är det vid vårdnadsärenden och umgängesbeslut vanligt förekommande att 

det föreligger skilda uppfattningar om vad barnets bästa innebär (Andersson & Arvidsson 

Bangura, 2007). Detta kommer till uttryck främst när det föreligger intressekonflikter mellan 

barn och dess föräldrar. Det som lyfts är i de fall då det uppstår en intressekonflikt mellan en 

faders juridiska rättigheter och vad som faktiskt är barnets bästa. I dessa fall tas ofta större 

hänsyn till föräldrarnas rätt till umgänge med barnet än till barnets egna behov och rätt till 

umgänge med båda föräldrarna (Andersson & Arvidsson Bangura, 2007; Forsberg & Pösö, 

2007). Det fästs således större vikt vid föräldrarnas önskningar och viljor, varpå 

barnperspektivet kan förgås. Vad som anses vara bra för barnet interpreteras av vuxna och ger 

i många fall utrymme för föräldrarnas egna tolkningar (Forsberg & Pösö, 2007). Detta visar på 

att vuxna innehar större makt och rätten att definiera ett barns situation och tillskriva den 



 

3 

 

innebörd. Vuxna tilldelas således tolkningsföreträde, vilket som tidigare nämnt kan bidra med 

att barnets behov och dess bästa förbises.  

 

Det konstaterades redan tidigt i undersökningsprocessen att det föreligger kunskapsluckor 

kring barnets bästa i ärenden som rör våld mot barn i Sverige, hur svenska socialsekreterare 

upplever barnets bästa samt hur de upplever behovet av ett begreppsförtydligande. 

Föreliggande studie innehar således ambitionen att undersöka och belysa socialsekreterares 

förutsättningar att genomföra skyddsarbete, och därigenom kommer även eventuella 

svårigheter med att bedöma och avgöra barnets bästa att belysas. Studien ämnar således även 

att påvisa vikten av fortsatt forskning om fenomenet, samt eventuella förbättringsmöjligheter 

inom det sociala arbetet. För att ge en så övergripande och komplett skildring av vad principen 

om barnets bästa innebär, kommer undersökningen ha sin huvudsakliga utgångspunkt i 

lagstiftning, BBIC-programmet samt tidigare forskning.  

1.2 Syfte & frågeställningar 

Föreliggande studie syftar till att undersöka socialsekreterares upplevelser och erfarenheter av 

principen om barnets bästa. Undersökningsområdet valdes att begränsas och utifrån detta 

kommer en del av fokuset inbegripa våldsärenden. Målsättningen med studien blir således att 

besvara följande frågeställningar: 

 

- Vad betraktas som barnets bästa (i våldsärenden)? 

- Vad är socialsekreterares upplevelser och erfarenheter av principen om barnets bästa? 

- Är principen om barnets bästa i behov av ytterligare definition och förtydligande? 

2. KUNSKAPSLÄGE 

Med anledning att belysa hur barnets bästa kommer till uttryck i svensk lagstiftning och hur 

den huvudsakliga myndigheten inom svensk individ- och familjeomsorg beaktar detsamma, 

ämnar Kunskapsläget att redogöra för studiens juridiska och vetenskapliga utgångspunkter. 

Textavsnitten betraktas som avsevärt viktig bakgrundsinformation av den enkla anledningen 

att kunskapen skapar ett gott underlag för vidare förståelse, tolkning och analys av insamlad 

data. Kunskapsläget ämnar således ge djupare kunskap om problemområdet; att närmare 

åskådliggöra hur barnets bästa kommer till uttryck i svensk lagstiftning och vilka lagstadgade 

skyldigheter som medföljer, hur principen om barnets bästa kommer till uttryck i 

Socialtjänstens praktiska arbete vid bedömningen av barnets bästa och behov samt att ge en 

sammanfattning av problemområdets aktuella forskningsläge. 

2.1 Barnets bästa i lagtext 

Principen om barnets bästa benämns bland annat i Barnkonventionen, Föräldrabalk (SFS 

1949:381), Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och Lag med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (SFS 1990:52). Principen om barnets bästa kommer delvis till uttryck i nämnd lagstiftning 

och inbegriper grundläggande rättigheter såsom ett barns fysiska- och psykiska omsorg, men 

berör även barnets behov av omvårdnad, trygghet, integritet, god fostran och social utveckling. 

I och med att principen endast delvis kommer till uttryck i nämnd lagstiftning, blir principen 

tolkningsbar och svårfattlig. Frågan som uppstår blir huruvida principen om barnets bästa 

kräver ytterligare definiering i lagtext, för att kunna underlätta för myndigheter att tydliggöra 

och förstå dess innebörd. 
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2.1.1 Barnets bästa i enlighet med Barnkonventionen (BK). 

I och med Sveriges godkännande av Barnkonventionen år 1990, blev dess bestämmelser om 

barns rättigheter förpliktigande och bindande. Detta medförde att konventionen införlivades i 

landets nationella lagstiftning, samt att dess bestämmelser inte kunde kringgås genom 

hänvisning till det egna landets nationella lagstiftning i syfte att undkomma det ansvar 

konventionen medför (UNICEF, 2009). Principen om barnets bästa i Barnkonventionen (2009) 

återfinns som mest uttryckligen i första stycket av artikel 3: 

  
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, 

domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta 

rummet (UNICEF, 2009, s. 14). 

  

Barnombudsmannen (BR 2005:06) grundar sin begreppsformulering av barnets bästa utifrån 

denna artikel och tydliggör att barnets intresse alltid ska sättas i främsta rummet vid alla 

åtgärder som rör barnet (Barnombudsmannen, 2005). Det förklaras även uttryckligen att 

principen är ett så kallat dynamiskt begrepp, vilket innebär att varje enskilt fall skall bedömas 

utifrån barnets unika situation och individuella förhållanden och behov. För att tillgodose 

barnets bästa förespråkas det även att synliggöra barnet i fråga och att uppmärksamheten ska 

föreligga detta barn. Trots benämningen av principen i Barnkonventionen förekommer ingen 

mer detaljerad förklaring över vad principen innebär. Bestämmelserna uppmanar istället till att 

bedömningen av vad som är barnets bästa i det enskilda fallet, ska utgå och grunda sig på 

professionellas egen kunskap och beprövad erfarenhet, i kombination med en bedömning av 

det enskilda barnets livssituation (Barnombudsmannen, 2005). 

2.1.2 Barnets bästa i enlighet med Föräldrabalken (FB). 

Föräldrabalken är den lag som innefattar såväl barn- och föräldrarätt som förmynderskap samt 

processuella bestämmelser (Singer, Föräldrabalk [1949:381], Karnov, 1 januari 2018). Lagen 

trädde i kraft den första januari 1950 och hade som syfte att tydliggöra barns och föräldrars 

rättigheter samt skyldigheter, utifrån de lagar som tidigare varit aktuella. FB var inte avsedd att 

samla de tidigare lagstiftningarna på ett ställe, utan den möjliggjorde för ett förtydligande och 

ändringar av dessa. Lagen har kommit att revideras flertalet gånger, bland annat vad gäller 

vårdnad och umgänge som återfinns i 6 kap.  FB. Dessa ändringar har möjliggjort för domstolar 

att döma mot föräldrars vilja, om beslutet kan anses vara för barnets bästa (Singer, Föräldrabalk 

[1949:381], Karnov, 1 januari 2018). I 2 a § 6 kap. FB kan följande utläsas: 

  
Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. 

  

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid risken för att 

barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls 

kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (FB, 

SFS 1949:381). 

  

Denna paragraf innefattar bestämmelser för hur bedömningar ska göras i ärenden rörande 

vårdnad, umgänge och boende (Oldenstedt, Föräldrabalk [1949:381], 6 kap. 2 a §, Karnov, 1 

januari 2018). I proposition 2005/06:99 (s. 85) betonade regeringen återigen principen om 

barnets bästa. Den föreslagna bestämmelsen medförde att barnets bästa alltid skulle komma i 

främsta rummet vid bedömningar och avgöranden rörande alla frågor om vårdnad, boende och 

umgänge. År 2006 ändrades 2 a § för att förtydliga barnperspektivet (Oldenstedt, Föräldrabalk 

[1949:381], 6 kap. 2 a §, Karnov, 1 januari 2018). I och med att barnets bästa ska vara 

avgörande i alla beslut som tas kan det inte finnas andra intressen som går före barnets bästa. 

Socialnämnd och domstol har således skyldighet att beakta barnets bästa i sina bedömningar 
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och beslut, och det ska avgöras utifrån individuella förhållanden. Såväl barnets vilja och rätt 

att komma till tals som kunskap och beprövad erfarenhet ska ligga till grund för 

bedömningarna, och långsiktiga och kortsiktiga inverkningar gentemot barnet ska tas hänsyn 

till. I och med förändringen kom följande att tilläggas: 

  
Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (FB, SFS 1949:387). 

  

Denna kom att motsvara Barnkonventionens artikel 12 i syfte att en grundläggande princip om 

barnets rättigheter att göra sin röst hörd i ärenden som rör dem själva mer tydligt och direkt 

skulle framgå i lagtext. Följaktligen kom detta att resultera i att särskilt hänsynstagande skulle 

tas i fråga om äldre barn som ger uttryck för sin vilja i fråga om umgänge, boende och vårdnad. 

I vissa ärenden är det dock av vikt att beakta barnets vilja helt fristående från bedömningen av 

barnets bästa, exempelvis i de situationer då det är svårt att bedöma och avgöra vad som är bäst 

för det enskilda barnet. I dessa situationer bör barnets vilja som fristående omständighet bli 

avgörande för domstolens ställningstagande i ärendet (Oldenstedt, Föräldrabalk [1949:381], 6 

kap. 2 a §, Karnov, 1 januari 2018). Bestämmelsen kom dock att förbli underordnad hänsynen 

till principen barnets bästa, vilket gav domstolen möjlighet att vid motsägelsefulla situationer 

gå emot barnets vilja trots att denne uppnått en viss ålder och mognad (Prop. 1997/98:7). Detta 

kom att verkställas i de fall som berör de minsta barnen som “inte kan ha någon uppfattning 

över huvud taget” (Oldenstedt, Föräldrabalk [1949:381], 6 kap. 2 a §, Karnov, 1 januari 2018), 

där hänsynstagande till barnets vilja helt uppmanas att förkastas. Däremot ska barnet ges 

möjlighet att närmare redogöra för sin uppfattning och inställning. Bestämmelser om vilken 

beaktning barnets vilja ska ges återfinns i 1 § 21 kap. FB, och följande går att utläsa: 

  
Vid verkställighet skall barnets bästa komma i främsta rummet. Hänsyn skall tas till barnets vilja med 

beaktande av barnets ålder och mognad (FB, SFS 1949:381). 

  

Enligt denna paragraf (Malm, Föräldrabalk [1949:381], 21 kap. 1 §, Karnov, 1 januari 2018) 

ska barnets bästa alltid finnas med som utgångspunkt när bedömningar görs, och i alla åtgärder 

som inbegrips i de förfaranden som verkställs. Paragrafen bör läsas tillsammans med 

proposition 1997/98:7 samt följande paragrafer i 21 kapitlet i FB. I propositionen gällande 1 § 

21 kap. FB står att paragrafen tar upp bestämmelser om verkställighet; här kan utläsas att 

barnets bästa ska komma i främsta rummet när beslut verkställs. Barnets bästa ska även beaktas 

vid såväl prövning om verkställighet som vid verkställighetsförfarandet. I propositionen nämns 

att barnets bästa som motsvarande bestämmelse återfinns i 2 a § 6 kap. FB. Enligt proposition 

2005/06:99 ska utgångspunkten vid verkställighet alltid vara barnets bästa, vilken ska vara 

överordnad andra intressen som kan föreligga. En prövning av vad som är barnets bästa ska 

inte omfatta allt som kan tänkas ha betydelse för bedömningen, utan ska vara förenligt med 

barnets bästa. Verkställighet ska på så sätt endast beviljas om den “inte är uppenbart oförenlig, 

men väl oförenlig med barnets bästa” (Prop. 2005/06:99). Regeringen menar att en sådan 

avgränsning är i behov av en mindre restriktiv formulering gällande att verkställighet ska vara 

förenligt med barnets bästa. Detta ger en självklar uppfattning om att prövningen på så sätt 

endast avser verkställigheten i sin helhet. Fortsättningsvis bör således den inledande 

bestämmelsen i 21 kapitlet om barnets bästa behållas, för att undvika tolkningssvårigheter. 

2.1.3 Barnets bästa i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL). 

Socialtjänsten och dess socialsekreterare har det yttersta ansvaret för barn som far illa i det 

svenska samhället och strävar sålunda kontinuerligt efter att agera utifrån barnets bästa. Det 

kan dock i vissa fall anses vara svårt att avgöra vad barnets bästa egentligen innebär. 

Regeringen menade i sin proposition 1996/97:124 att principen är relativ utifrån 
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socialsekreterares olika uppfattningar om principen och att den är föränderlig över tid då ny 

kunskap växer fram. Socialsekreterares handlingsutrymme kan begränsas av den lagstiftning 

de är skyldiga att införliva i sitt arbete - främst av Socialtjänstlagen. I proposition 1996/97:124 

nämns att en tydligare definition av barnets bästa efterfrågas. Bestämmelsen återfinns 

uttryckligen i 2 § 1 kap. SoL och lyder som följande: 

  
Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. 

  

Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för 

barnet vara avgörande (SoL, SFS 2001:453). 

  

Bestämmelserna i första stycket ämnar förstärka ett barnperspektiv inom individ- och 

familjeomsorgen, och regeringen föreslog i proposition (1996/97:124) att Socialtjänstlagens 

portalparagraf var i behov av ytterligare en bestämmelse; att barnets bästa särskilt ska beaktas 

vid åtgärder som rör barn.  Denna bestämmelse kom senare att motsvara Barnkonventionens 

tredje artikel, och ämnade att förstärka barnperspektivet som påtalar att barnets bästa ska 

komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn (Clevesköld, Socialtjänstlag 

[2001:453], 1 kap. 2 § SoL, Karnov 1 Januari 2018). Bestämmelsen kom även att innefatta 

barnets rätt att komma till tals vid alla åtgärder som rör dem (Prop. 1996/97:124). Nämnda 

åtgärder avser individuella utredningar, stöd samt behandlingsinsatser som erbjuds av barn- 

och ungdomsvården (inbegripet socialtjänstens stöd och insatser). I enlighet med ovanstående 

lagrum är principen om barnets bästa emellertid inte något statiskt i juridisk mening. Detta 

medför, återigen, att principen blir tolkningsbar, och således beroende av vem som anspråkar 

detta tolkningsföreträde (Clevesköld, Socialtjänstlag [2001:453], 1 kap. 2 § SoL, Karnov 1 

Januari 2018).  

  

Det andra styckets bestämmelser är en anpassning till Barnkonventionens tredje artikel, och 

berör det enskilda barnets rättigheter. Andra stycket åberopar likafullt det faktum att barnets 

bästa ska komma i främsta rummet. Inte desto mindre återfinns någon närmare innebörd av 

barnets bästa och det faktum att detta inte går att identifiera i lag medför att barnets bästa måste 

avgöras med hänsyn till varje enskilt fall; inga andra intressen får underminera det som är bäst 

för barnet (Clevesköld, Socialtjänstlag [2001:453], 1 kap. 2 § SoL, Karnov 1 Januari 2018). 

Regeringen beskriver i proposition 1996/97:124 att barnets bästa måste utgå från vad som kan 

anses vara bäst för det enskilda barnet. Detta innebär att olika perspektiv på lösningar behöver 

övervägas och ställas mot varandra för att nå så gott resultat som möjligt. Regeringen menade 

att barnets bästa inte alltid kan vara avgörande för bedömningar och beslut, men att det alltid 

måste beaktas och utredas. Inbegripet i barnets bästa kan även ett föräldraperspektiv anses 

relevant, då ett barn inte kan ses som isolerat från föräldrarna och det omvända. Barnets bästa 

och dess intresse har däremot alltid företräde vid intressekonflikter mellan föräldrar och barn. 

2.2 BBIC (Barnets Behov i Centrum) 

Föreliggande textavsnitt betraktas som en viktig del av kunskapsläget och väsentlig 

bakgrundsinformation, då BBIC-programmet med dess tillhörande modell  används av den 

övervägande majoriteten av socialtjänster runtom i landet. BBIC-modellen anses även bidra 

med viktig kunskap för besvarandet av undersökningens syfte då den påtalar det enskilda 

barnets behov och bästa. Textavsnittet kommer således ha sin utgångspunkt i Socialstyrelsens 

reviderade grundbok om BBIC-programmet (2015), och ämnar framställa en överblick av 

socialtjänstens tillämpning av barnets bästa i det praktiska skyddsarbetet.  

2.2.1 Modellen & dess syfte 
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I och med Socialstyrelsens lansering av det så kallade BBIC-programmet gjordes ett försök till 

att skapa en nationell enhetlig struktur för hur den sociala barn- och ungdomsvården bör 

handlägga, genomföra och följa upp insatser. Det långsiktiga utvecklingsarbetet resulterade i 

ett utarbetat dokumentations- och handläggningssystem. Syftet var att höja kvaliteten på 

socialtjänstens utrednings- och uppföljningsarbete genom att skapa ett evidensbaserat och 

systematiskt ramverk för socialtjänstens bedömning och planering av insatser, samt 

uppföljning (Socialstyrelsen, 2008). 

  

Programmet och dess modell har sin utgångspunkt i de bestämmelser om barns rättigheter som 

benämns i FN:s Barnkonvention och Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) och syftar till att 

“stärka barnets delaktighet och inflytande”, “förbättra samarbetet med barnets familj och 

nätverk”, “skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggningen och insatser kan följas 

upp”, samt “bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet” (Socialstyrelsen, 2015). Dessa 

ståndpunkter tar sig till uttryck i BBIC-modellens nio grundprinciper, vilka grundar sig på en 

värdegrund samt teori- och metodsyn som anses vara enhetlig med rådande svensk 

barnavårdsforskning, lagstiftning och praxis. Sammanfattningsvis presenterar 

grundprinciperna ett holistiskt förhållningssätt och ett helhetsperspektiv som utgår från barns 

rättigheter och barnets bästa som avgörande i alla bedömningar och beslut (Socialstyrelsen, 

2015). I föreliggande undersökning är det dock av större vikt att beakta den så kallade BBIC-

triangeln (Se Bild 1.), vilket ger en tydligare bild av vad principen om barnets bästa inbegriper 

samt hur detta inkorporeras och används inom socialtjänstens skyddsarbete. 

  

 
 

(Bild 1, hämtad från Socialstyrelsen, 2015, s. 24). 

  

Som visas i Bild 1 klargör BBIC-triangeln i detalj vad principen om barnets behov (liktydigt 

med barnets bästa) inbegriper. Utifrån en sammanvägning av triangelns delområden kan en 

fördjupad bedömning göras av vad som är barnets behov, och således en bedömning om vad 

som är bäst för barnet. Varje delområde utgår vidare från risk- och skyddsfaktorer som ämnar 

belysa utvecklingen av psykosocial problematik och andra signaler som påvisar att barn far illa 

(Socialstyrelsen, 2015). 

2.2.2 Principen om barnets bästa och dess praktiska tillämpning 

BBIC-programmet anmärker att barnets bästa inte enbart kan bedömas utifrån beprövad 

erfarenhet och forskning. Således påtalas vikten av att det berörda barnet måste ges möjlighet 

att uttrycka vad som är hans eller hennes bästa. För att socialtjänsten ska kunna göra 

bedömningen av vad som är barnets bästa, måste följaktligen varje enskilt barns berättelse och 
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inställning synliggöras och beaktas (Socialstyrelsen, 2015). Barnets bästa ska vidare betraktas 

som en sammanvägning av åtskilliga faktorer: barnets behov och uppfattning, föräldrarnas 

förmåga och uppfattning, faktorer i familj och miljö, samt utlåtanden från sakkunniga och 

referenspersoner (Socialstyrelsen, 2015). Således krävs både ett subjektivt och ett objektivt 

perspektiv för att avgöra vad som är barnets bästa, vilket i praktiken innebär att “det berörda 

barnet får själv ge uttryck för vad som är hans eller hennes bästa” samt att “en beslutsfattare 

bedömer vad som är barnets bästa grundat på forskning och beprövad erfarenhet.” 

(Socialstyrelsen, 2015, s. 14). 

  

Socialtjänstens arbete påverkas på olika sätt beroende på vad och hur den enskilde 

socialsekreteraren betraktar som barnets bästa; det kan med andra ord påverka organiseringen 

av arbetet eller hur arbetet i det enskilda fallet bedrivs (Socialstyrelsen, 2015). Oavsett ärende 

har socialtjänsten en skyldighet att dokumentera hur barnets bästa har beaktats, men hur 

omfattande analysen och bedömningen utfaller i beslutsunderlaget beror till stor del på ärendets 

karaktär (Socialstyrelsen, 2015). Barnets bästa ska dock vara avgörande i socialtjänstens 

bedömningar av insatser, och principen om barnets bästa påvisas uttryckligen avgörande. Detta 

kräver att socialtjänsten analyserar vad olika insatser kommer att ge för konsekvenser för det 

enskilda barnet, och vilka insatser som bäst svarar gentemot det enskilda barnets behov. I och 

med detta är både barnets och föräldrarnas synpunkter viktiga att beakta i bedömningen 

(Socialstyrelsen, 2015). 

  

Under 2016 reviderades BBIC-programmet och efter den nya lanseringen har Socialstyrelsen 

alltsom oftast rapporterat ett övervägande gott mottagande från de 287 svenska kommuner som 

använder sig av programmet. Enligt uppgift från dessa kommuner är den reviderade 

grundboken, metodstödet och informationsspecifikationerna mer lättfattliga än tidigare 

versioner. Socialtjänsterna har genom programmets lansering även implementerat 

dokumentationsstöd baserat på BBIC-metoden för att underlätta den praktiska tillämpningen 

av bedömningsunderlaget (Socialstyrelsen, 2017). I sin slutrapportering 2008 framförde 

Socialstyrelsen att BBIC bidragit till ett förstärkt barnperspektiv i och med att barn blivit mer 

delaktiga under utrednings- och uppföljningsprocesser. Yrkesverksamma socialsekreterare 

anser sig även ha erhållit en ökad medvetenhet och kunskap om barns behov, likväl föräldrarna 

upplevde sig mer delaktiga under processens gång (Socialstyrelsen, 2008). Socialstyrelsen 

framför i sin slutrapportering följande sammanfattning: 

  
Den förändringsstrategi som prövats med en kombination av lokal förankring och central styrning och 

samordning har otvivelaktigt varit framgångsrik. De generella faktorer som haft betydelse för 

implementeringen är dels den efterfrågan och det gehör BBIC vunnit i kommunerna, dels det faktum att 

systemet är möjligt att [...] anpassa till lokala förhållanden. BBIC verkade kunna tillföra något viktigt till 

alla aktörer. Socialsekreterarna var positiva till BBIC:s ursprung i social forskning och positivt inställda 

till de värderingar och den kunskapsgrund som triangeln bygger på medan chefer och administrativ 

personal betraktade BBIC som ett kvalitetssäkringssystem som ökade möjligheten till styrning, kontroll 

och uppföljning (Socialstyrelsen, 2008, s. 13).   
  

Det finns således i dagsläget ett utprovat och nationellt enhetligt system för både handläggning 

och dokumentation och BBIC anses ha bidragit till ett mer strukturerat och systematiskt socialt 

arbete (Socialstyrelsen, 2008). Programmets förbättrade dokumentation har även resulterat i ett 

alltmer allsidigt beslutsunderlag som uppskattas av såväl yrkesverksamma socialsekreterare, 

överordnade föreståndare och politiker.  

2.3 Forskningsöversikt 
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Föreliggande forskningsöversikt inbegriper tidigare genomförd internationell forskning, vilket 

ämnar ge en övergripande bild av problemområdet och således redogöra för begreppet och 

principen om barnets bästa. Inom den internationella forskningen används emellertid sällan 

begreppet barnets bästa. Istället används formuleringen the best interest of the child, vars 

svenska motsvarighet är i barnets intresse. Detta begrepp inbegrips ofta i principen om barnets 

bästa. Med anledning av detta samt den begränsade forskning som föreligger den nationella 

situationen eftersöktes information om barnets bästa i internationella artiklar och angränsande 

forskningsområden, såsom juridik och övrigt socialt arbete.  

2.3.1 Barnets bästa som begrepp och princip 

Principen om barnets bästa återfinns som mest uttryckligen i Barnkonventionens (UNICEF, 

2009) tredje artikel och påtalar att barnets intresse alltid ska sättas i främsta rummet vid 

åtgärder som rör barn. Trots att detta är den huvudprincip som i stor utsträckning används inom 

lagstiftning beträffande barn, föreligger en påtaglig tvetydighet om begreppets innebörd. Vad 

som närmare inbegrips i principen om barnets bästa (vilket i detta likställs med barnets intresse, 

som nämnt i BK) benämns ofta otydligt och spekulativt, och kräver således en mycket 

särpräglad och individuell bedömning av personer med skilda uppfattningar om principen 

(Barnombudsmannen, 2005; Skivenes, 2010). Av denna orsak har flertalet forskare framfört 

hård kritik mot användningen av begreppet och menar att principen om barnets bästa är nära 

nog oanvändbar som riktlinje vid beslutsfattande (Skivenes, 2010). I dess nuvarande tillstånd 

erbjuder denna princip föga vägledning åt beslutsfattare, vilka måste framställa avgöranden 

som kommer att ha omfattande konsekvenser för barns liv. Följaktligen erhåller beslutsfattare 

utrymme att ge företrädesrätt och betydelse åt olika uppfattningar, argument och överväganden 

när det kommer till att avgöra barnets bästa. Detta kan potentiellt utgöra avsevärda problem, 

inte enbart för rådande lagstiftning och enskilt berörda, utan även för institutioner såsom 

rättsväsende, samt barn- och ungdomsvård i synnerhet (Skivenes, 2010). 

  

Beträffande det faktum att det föreligger en så pass bristande samstämmighet kring den 

närmare innebörden av barnets bästa, finns ett påtagligt behov av ett begreppsförtydligande i 

syfte att underlätta för professionella yrkesutövare inom barn- och ungdomsvården (Hansen 

och Ainsworth, 2009). Det framläggs bevis för att begreppet inom nuvarande praxis används 

som ett juridiskt slagord snarare än en premiss för hur bedömningar ska ske. Vid självaste 

rättsprocessen konstateras att det främst är barnens egna advokater som anspråkar på 

kunskapen om vad som är det enskilda barnets bästa, och använder sig således av sin egen 

agenda för att argumentera för barnets framtid. Med utgångspunkt i detta betraktas det 

odefinierade och diffusa begreppet medföra mer skada för inblandade i ärendet än den nytta 

begreppet egentligen ämnar uppnå (Hansen & Ainsworth, 2009). 

  

Den skilda uppfattningen om barnets bästa föreligger inte enbart mellan professionella 

yrkesutövare, utan konstateras även förekomma mellan föräldrar och advokater i 

vårdnadsärenden. Pruett et al. (2000) fäster uppmärksamheten på hur föräldrar och deras 

advokater tolkar och talar om barnets bästa (på engelska: Best Interest of the Child [BIC]), och 

menar att det föreligger påtagliga skillnader. De kriterier som advokater, å ena sidan, utgår från 

fokuserar främst på de kvaliteter och attityder som föräldrar innehar. Advokaterna ser BIC-

kriterierna som riktlinjer som främjar deras möjlighet att lägga fram förslag till vårdnadsbeslut, 

vilka ofta baseras på ostandardiserade och tvetydiga kriterier. Föräldrarna å andra sidan 

tenderade att ge mer specifika beskrivningar av vad som ansågs vara bäst för just deras barn 

och kunde mer konkret uttrycka specifika, personliga belägenheter för att förmedla deras 

tolkningar av BIC. Föräldrarna ser på situationen utifrån ett bredare barnperspektiv och baserar 

sina yttranden på hur barnets utveckling ter och kommer att te sig. Detta genom att se till en 
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kortsiktig lösning utifrån de behov som föräldrarna uppfattar att deras barn har i nuläget, medan 

advokaterna såg till en långsiktig, positiv lösning och utveckling för barnet. Likt Hansen och 

Ainsworth (2009) hävdar Pruett et. al. (2000) att de BIC-kriterier som föreligger i nuläget inte 

är klart definierade. Utöver detta bidrar även den oklara beskrivningen av kriterierna till att 

avgöranden verkställs olika i olika län (på engelska; county). Det skulle därmed vara gynnsamt 

för arbetet med barn och deras familjer, som befinner sig i en vårdnadstvist, att en tydligare 

definition av barnets bästa utarbetas. En tydligare definition efterfrågas av professionella i 

arbetet med barn och familjer, då beslut om barn kan ha en stor inverkan på barns och deras 

familjers liv och livssituation (Pruett et.al., 2000). 

  

Yrkesprofessionellas efterfrågan av ett begreppsförtydligande diskuteras vidare i Winters 

(2011) studie. Resultaten åsyftar till att genom appliceringen av barnkonventionens fyra 

grundläggande principer (Artikel 2: rätten till icke-diskriminering, Artikel 3: barnets bästa, 

Artikel 6: rätten till liv, överlevnad och utveckling samt Artikel 12: rätten för barn att uttrycka 

sina åsikter fritt) och tillämpningen av dessa i ärenden som rör våld mot barn, kan 

socialarbetares bedömning av barnets bästa bättre överensstämma med barns rättigheter 

(Winter, 2011). Studien framlägger även belägg för att relationen mellan socialarbetare och 

barn är i synnerhet viktig vid skyddsbedömningar för barnet, och anför att dessa bärande 

relationer har blivit förhindrade till följd av rådande strukturella och organisatoriska faktorer; 

framför allt antaganden om barns beteende, förmågor och vad som är det enskilda barnets bästa. 

Möjligheten för socialsekreterare att skapa ömsesidiga, individuella och personliga möten 

begränsas ytterligare av det faktum att föräldrars yttringar och åsikter mer förekommande ges 

gehör åt än barnens egna önskemål, vilja och uppfattning. Med utgångspunkt i detta är det svårt 

för socialarbetare att förhålla sig till- och bedöma i ärenden som rör våld mot barn, och att det 

utifrån detta behöver arbetas fram mer konkreta, tillgängliga och specifika riktlinjer för 

professionella som arbetar med barn. Winter (2011) anser att en anpassning av 

Barnkonventionens bestämmelser om barns rättigheter och appliceringen av dessa i det 

praktiska arbetet, kommer att underlätta för socialarbetare att identifiera eventuella 

organisatoriska riktlinjer som bryter mot barns rättigheter.  Således kan riktlinjer utarbetas vilka 

inkorporerar barns rättigheter och stärker ett barnperspektiv. 

  

Sammanfattningsvis genomsyras forskningen av att kritiskt förhålla sig gentemot barnets bästa 

som begrepp och princip. Forskning visar även på att det är ett odefinierat begrepp med diffusa 

riktlinjer som grundas på tvetydig och tolkningsbar lagstiftning. Detta resulterar i bristande 

samstämmighet och tolkningsföreträde mellan olika instanser, professioner och individer. I 

enlighet med ovanstående forskning går det att argumentera för att barnets bästa som begrepp 

och princip delvis bidrar med mer skada än nytta, om än (nära nog) ogenomförbar att använda 

som riktlinje vid beslutsfattande i ärenden som rör barn. Det är dock av särskild vikt att 

diskutera huruvida barnets bästa bör vidhållas i praxis eller inte, med utgångspunkt i de 

påföljder som själva tillämpningen av begreppet och barnperspektivet medför.  

 

 

2.3.2 Att tillämpa ett barnperspektiv 

I en vinjettstudie gjord av Skivenes och Stenberg (2013) påvisas skillnader i hur socialarbetare 

från tre olika länder (USA, England och Norge) utreder barnärenden, bedömer riskfaktorer och 

rättfärdigar sina bedömningar. Den huvudsakliga skillnaden förelåg i ländernas olika arbetssätt 

vid barnutredningar där USA arbetar utifrån ett barnskyddsperspektiv (översatt från engelska: 

child protection system), Norge med fokus på familjestöd (översatt från engelska: family 

service system), och England utifrån båda dessa perspektiv (Skivenes & Stenberg, 2013). 
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Arbetet som utförs i USA innebär att det finns strikta riktlinjer för interventioner, och för hur 

allvarliga risker för ett barns hälsa och trygghet ska mildras. Tanken är inte att förhindra möjlig 

skada, utan att istället ingripa när det föreligger stora risker för att barnet kan komma till skada. 

Det krävs mycket för att ta till åtgärder, exempelvis omhändertagande, och målet är att erbjuda 

hjälp för att så småningom eventuellt återförena barnet med föräldrarna. Norge arbetar däremot 

för att främja en god barndom och uppväxt, men även mildra allvarliga risker och hindra att 

skada uppstår. Arbetet innebär att erbjuda terapeutiskt stöd till familjer för att möjliggöra 

förbättring av livsstil och beteenden i familjen. Hjälpen behöver på så sätt erbjudas för att 

förhindra att mer allvarlig skada uppstår för att undvika omhändertaganden av barnen. Dessa 

gränser är således låga och innebär att åtgärder kan tas i ett tidigare skede (Skivenes & 

Stenberg, 2013). 

  

För att identifiera faktorer som kan ligga till grund för att ett barn riskerar att skadas använder 

socialarbetare i USA verktyg för att göra en statistisk undersökning: “actuarial risk assessment 

tools” (Skivenes & Stenberg, 2013). De socialarbetare som deltog i denna studie använder sig 

av ett strukturerat beslutsschema (structured decision-making [SDM] scheme) när de ska 

bedöma risker, vilket innebär att de till stor del utgår från konkreta frågor och problem som 

föreligger. Socialarbetarna checkar av punkter för att sedan räkna ihop materialet som används 

till grund för bedömningen. Det engelska systemet liknar det amerikanska i form av att båda 

använder ett systematiskt tillvägagångssätt i riskbedömningar. Det engelska systemets 

principer har således fastställts i “Framework for the Assessment of Children in Need and their 

Families”, som innefattar tre domäner inom möjliga risk- och behovssituationer; barnfaktorer, 

föräldrars kapacitet och kontextuella faktorer (Skivenes & Stenberg, 2013). Dessa domäner 

kallas även för bedömningstriangeln (översatt från engelska: the assessment triangle). 

Bedömningstriangeln/-modellen är evidensbaserad och fokuserar på barnet med hänsyn till 

dess utveckling, styrkor och svagheter. Det norska tillvägagångssättet vilar på de 

professionellas utförande av arbetet vad gäller handlingsutrymme och kunskap, vilka i sin tur 

bygger på lagstiftningar och generella riktlinjer. Istället för att luta sig tillbaka på mångsidiga 

riktlinjer för riskbedömningar, är normen i norsk barnomsorg att förlita sig på de enskilda 

socialarbetarnas professionella bedömningar av situationer (Skivenes & Stenberg, 2013). 

  

Det föreligger skillnader mellan de olika länderna i hur de bedömer barnets bästa, detta på 

grund av att socialarbetarna arbetar inom olika typer av barnomsorgsverksamheter, samt dess 

tillkommande riktlinjer (Skivenes & Stenberg, 2013). Socialarbetarna identifierade emellertid 

samma faktorer; faktan som ligger till grund för fallet (våld i hemmet, problem med polis och 

i hemmet, moderns blåmärken, erkännande av våld, våldets karaktär); kunskapen som använts 

för att bedöma i fallet (konsekvenser av våld, vetskap om våld, barnmisshandel, vetskap om 

barnets ålder som nämns i fallet, ej vetskap om barnets ålder); föräldraförmågor (moderns 

bristande resurser och ansvarstagande, bristande skydd från modern, faderns frånvaro, droger), 

och kontextuella faktorer (moderns historia, moderns bristande nätverk, ingen kapacitet till 

förändring, moderns avsaknad på arbete, moderns avsaknad på utbildning). Dessa identifierade 

faktorer förevisar att socialarbetare erhåller kunskap inom barnomsorgsområdet. Vinjettfallet 

erbjöd tydliga fakta om vad som har hänt, vilket kan ha underlättat för de deltagande 

socialarbetarna i sina bedömningar om riskfaktorer (Skivenes & Stenberg, 2013). Ett fall om 

försummelse tror forskarna dock skulle ha försvårat socialarbetarnas bedömningar. När frågan 

ställdes till socialarbetarna om vilka insatser som kan vara aktuella för barnet i vinjettfallet, 

fick Skivenes och Stenberg till svar att fallet är komplext. Skivenes och Stenberg (2013) menar 

att uppfattningen om vad som anses föranleda en risk för barn existerar internationellt utifrån 

ovanstående, och om så är fallet gällande våld i hemmet kan det även vara möjligt att etablera 

detta påstående på andra områden. Detta för att få en universell förståelse för fenomenet, 
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exempelvis i enlighet med Barnkonventionen. Resultaten av studien påvisar hur stor makt 

staten och barnavårdsverksamheter har, i bedömningar kring vilka åtgärder som behöver tas 

där barn har tagit skada av andras våldsamma handlingar. 

  

Som ovanstående textavsnitt klarlägger förekommer det åtskilliga och skilda uppfattningar om 

vad som bedöms vara ett barns bästa. Dessa skilda uppfattningar kommer som tydligast till 

uttryck vid de intressekonflikter som uppstår i och med umgängesbeslut mellan förälder och 

barn; i synnerhet den intressekonflikt som uppstår mellan en faders juridiska rättigheter kontra 

vad som i själva verket är barnets bästa (Andersson & Arvidsson Bangura, 2007). Det mest 

framträdande påvisades vara tingsrättens allmänna uppfattning om att det förelåg barnets bästa 

att ha kontakt och umgänge med den föräldern barnet inte var hemmaboende hos. Huruvida 

denna förälder sedan tidigare varit känd för våldsamt beteende eller missbruksproblematik 

tenderade att förbises, då huvudsakligt fokus istället tilldelades föräldrarnas gemensamma 

rättigheter och skyldigheter gentemot barnet. Tingsrättens uppfattning om att det förelåg 

barnets bästa till umgänge med den andra föräldern tycktes ledsaga tingsrättens beslut i större 

omfattning än individuella överväganden beträffande det enskilda fallet (Andersson & 

Arvidsson Bangura, 2007). Det föreligger tämligen uppenbara skiljaktigheter mellan 

rättssystemets kontra Socialtjänstens uppfattning av begreppets och principens innebörd. Då 

rättsväsendet generellt sett tillämpar ett mer generellt perspektiv, ser socialtjänstens familjerätt 

däremot till klienternas individuella behov. Inblandade offentliga instanser är betvingade, trots 

sina olika uppfattningar och interpretationer av begreppet barnets bästa, att samarbeta i dessa 

ärenden. Kännedomen om barns behov är dock underordnade det rådande juridiska systemet, 

och umgängesrätten förefaller bli mer förbunden med föräldrarnas rätt till umgänge med 

barnet istället för barnets rätt till umgänge med båda föräldrarna (Andersson & Arvidsson 

Bangura, 2007, s. 198). 

  

Denna tvetydiga beskaffenhet av umgänge mellan barn och den förälder som barnet inte är 

hemmaboende hos diskuteras vidare i en artikel författad av Forsberg och Pösö (2007). 

Forskarnas kvalitativa undersökning visar att barnets intresse (översatt från engelska; the 

child´s interest) enbart övervägs och tillfredsställs i somliga umgängesärenden, och att det 

främst är föräldrarnas (och framförallt fädernas) intresse som tillmötesgås i överläggningen 

och beslutsfattandet om umgänge mellan barn och förälder. Samtliga socialsekreterare som 

hördes vid intervjuerna/datainsamlingen uppmärksammade de ofta förekommande fallen där 

barn uppvisade rädsla vid umgänget med en förälder; i synnerhet i de fall där barnet tidigare 

bevittnat faderns våld gentemot modern, eller där barnet själv tidigare blivit utsatt för faderns 

våld (Forsberg & Pösö, 2007). Av resultaten framgick att barnets rädsla i vissa fall avtog, vilket 

resulterade i att umgänget successivt förbättrade relationen mellan barn och förälder. I andra 

fall kvarstod emellertid barnets rädsla inför umgänget, och förbättrade inte relationen mellan 

barn och förälder trots att detta var syftet med umgänget. Socialsekreterarna upplevde stor 

vånda över sina begränsade möjligheter att avbryta umgänget, främst av den anledning att 

uppgiften var att verkställa tingsrättens/domstolens beslut om umgänge under uppsikt 

(Forsberg & Pösö, 2007). Med utgångspunkt i detta samt det faktum att hänsyn främst tas till 

föräldrarnas intresse resulterar detta i att barn i umgängessituationer betvingas anpassa sig efter 

föräldrarnas vilja, oavsett sin egna rädsla, samt att inblandade vuxnas perspektiv och 

uppfattning tydligare beaktas i fråga om saken. Detta tillåts ske till följd av föreställningen om 

att umgänget kan stärka relationen mellan barn och förälder, och således skapa förutsättningar 

för kontakt även utanför umgängesmötena. Vad som anses vara bra för barnet är således 

interpreterat av vuxna, vilka betraktar barnets rädsla och oro som ett tillfälligt och övergående 

stadie. Trots det faktum att spörsmålet i fråga är barnets rätt till umgänge med föräldrarna, 

förutsätter föräldrarna den egna rätten att definiera vad umgänget innebär utifrån deras egna 
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personliga tolkning. Återigen tilldelas de vuxna tolkningsföreträde, vilket i sin tur innebär att 

barnperspektivet går förlorat (Forsberg & Pösö, 2007). 

  

Vid umgängessituationer är relationen mellan barn och vuxna påtagligt olikvärdig, av den enkla 

anledningen att vuxna innehar större makt och rätt att definiera barnets situation, och tillskriva 

situationens innebörd (Forsberg & Pösö, 2007). Det har även ofta uppmärksammats att barnets 

intresse tolkas av vuxna som representerar och förmedlar barnets individuella situation, som i 

situationer där barn bör skyddas. Socialtjänstens uppdrag spelar en avgörande roll i vilka 

beskaffenheter som ska prioriteras; å ena sidan har Socialtjänsten som uppgift att verkställa 

tingsrättens beslut om umgänge, å andra sidan har myndigheten det huvudsakliga ansvaret att 

skydda barn från utsatthet. Denna paradox kan resultera i att socialarbetare förbiser det enskilda 

barnets önskningar och behov i närvarande stund, med anledning att säkerställa och trygga en 

bättre framtid och tillgodose föräldrarnas önskan i enlighet med domstolsbeslut. 

3. TOLKNINGSRAM & TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

3.1 Makt 

Av den enkla anledningen att makt och dess strategier verkar genom samhälleliga institutioner 

och statsapparater samt det faktum att makten visar sig synnerligen tydligt genom 

lagformuleringar (Lindgren, 2015), är det ofrånkomligt att tala om föreliggande 

problemområde utan att nämna maktteorier. Socialtjänstens makt vilar huvudsakligen på en 

solid ekonomisk, rättslig, kulturell och ideologisk grund och denna hjälpapparat kan med 

lagens stöd utföra stora intrång i familjers- och individers privatliv; ett av de mest allvarliga 

intrången är att genom makt avlägsna ett barn från dess familj (Skau, 2003). Till sitt förfogande 

har socialtjänsten en uppsättning “värden och normer för vad som ska anses vara ett 

acceptabelt leverne och uppförande” (Skau, 2003, s. 37), och när individer avviker från dessa 

normer kan myndigheter stödja sig på den uppsättning skrivna och oskrivna regler om vad som 

bör genomföras. Barn som klient hos socialtjänsten blir helt beroende av professionella 

hjälpare; en beroendeställning som vidare argumenteras främja medgörlighet och anpassning 

istället för att benämnas som en möjlighet att, som klient, få sin vilja igenom (Skau, 2003). 

Socialarbetaren innehar således en överordnad maktposition i relation till klienten genom sin 

representation av myndighet, medförande möjligheter till maktutövning i form av lagstiftning 

samt det faktum att klientens situation ligger inför socialsekreterarens bedömning. 

Bedömningen av vad som är barnets bästa kan betraktas som ett etiskt övervägande och makten 

att avgöra detta kan fördelas och utövas på “etiskt försvarbara eller etiskt oförsvarbara sätt” 

(Skau, 2003, s.38). Denna obalanserade maktrelation kan vidare tydliggöras utifrån följande 

citat: 

  
Ett viktigt led i förändringen när man blir klient är övergången från subjektstatus till objektstatus. Den 

innebär att ens identitet förskjuts från att vara den som handlar, bedömer och fattar beslut om egna 

göranden och låtanden till att bli en som är föremål för andras bedömningar och avgöranden. Att bli 

klient är till viss del som att inte längre vara kung i eget rike [...] utan att förvandlas till undersåte i 

hjälpapparatens rike (Skau, 2003, s. 45). 

  

Maktrelationen är således påtaglig och avgörande för ärendeförfarandet i den mening att 

maktrelationen samspelar med sociala praktiker och den enskildes förhållningssätt. Viktigt att 

benämna är även att begreppet makt är kontextuellt bundet och erhåller således olika definition 

beroende på situation och inblandade aktörer. Vid benämningen av makt brukar själva 

maktutövningen i sig betonas, men det är väsentligt att beakta makt som en förmåga och 

tillgång till maktresurser. Detta kan förklaras vidare utifrån Max Webers definition att makt är 
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“möjligheten att få sin vilja igenom [...] även i händelse av motstånd, oavsett vad denna 

möjlighet beror på [...]” (Skau, 2003 s. 36). Med andra ord föreligger socialsekreterares makt 

i fråga om att bedöma och se till barnets bästa och således makten att hjälpa den utsatte. Trots 

det obestridliga maktövertaget socialsekreterare innehar så upplever många professionella 

socialarbetare en djup frustration över att de inte har “möjlighet att utföra sitt arbete i 

överensstämmelse med egna ideal, kunskaper och yrkesetiska riktlinjer.” (Skau, 2003, s. 40). 

Socialarbetarna uppger vidare att en tung arbetsbörda och krävande tidspress många gånger 

betvingar dem att prioritera vissa ärenden - vilket resulterar i att insatser i vissa fall begränsas 

till minsta möjliga (Skau, 2003). Med utgångspunkt i detta blir även den yrkesutövande 

socialsekreteraren ett subjekt för maktutövning, då denne betvingas underkasta sig 

organisatoriska förutsättningar såsom ekonomi och personalomsättning, men även rådande 

lagstiftning och arbetsplatsens riktlinjer. 

  

Socialsekreterare är underkastade normer och lagar, något som inte alltid bidrar med konkreta 

anvisningar för hur arbetet ska gå tillväga (Swärd & Starrin, 2006). Det blir då angeläget för 

socialsekreterarna att i praktiken visa på eget inflytande i ärenden där etiska och moraliska 

dilemman uppstår. Detta innebär att socialsekreterare innehar en handlingsfrihet beträffande 

upprättandet av relationer och möjlighet att lösa moraliska och etiska dilemman i förhållande 

till klienterna. De förväntas använda sina omdömen kring dessa moraliska och etiska koder 

som föregår deras professioner, samt basera sina bedömningar utifrån dem. Ett dilemma som 

kan uppstå är när det föreligger en intressekonflikt mellan klienters och organisationers 

intressen. Socialsekreterarens uppgift blir då att medla mellan de olika intressena. Klienters 

upplevelser av vad som är rimligt och angeläget i deras situationer kolliderar följaktligen ibland 

med organisationens krav på effektivitet, restriktivitet och resursbesparingar. Om 

organisationens intressen överordnas klientens föreligger inte längre klientens självupplevda 

behov som utgångspunkt för bedömningar, utan organisationens administrativa krav och 

tillgångar, och bland annat resursbesparingar får då företräde (Swärd & Starrin, 2006). Kraven 

på effektivitet och de begränsade resurserna kan ofta hindra en ökad förståelse och insikt i 

ärendena (Skau, 2003). Det uppstår ytterligare ett dilemma om vad socialsekreterarna kan göra, 

utifrån en arbetssituation som alltsom oftast innebär stress. De kan på så sätt inte fånga upp hur 

det verkliga livet ter sig för klienten. Socialarbetarna upplever i dessa fall en maktlöshet, med 

utgångspunkt i att de vill kunna hjälpa klienterna samtidigt som de upplever att de inte kan 

(Swärd & Starrin, 2006). 

  

Vid diskussionen kring makt och hur den utspelar sig är det även ofrånkomligt att diskutera 

Foucaults maktteori, vilken utgår från hur maktrelationer samspelar med sociala praktiker och 

medvetandeformer (Lindgren, 2015). Foucault menar emellertid att det inte är sociala 

institutioner som system som ska vara i fokus vid studier, utan hur maktmekanismer förefaller 

och uppfattas, samt både avsedda som oavsedda konsekvenser av dessa. I enlighet med detta 

ses makten som relationell och operationell, och således kan verkningar av maktutövning anses 

relevanta att studera. Teoretikern åsyftar vidare att den enskilde individens förhållningssätt 

ofrånkomligen påverkas av tidigare erfarenheter, detta har i sig stor inverkan på hur denne 

uppfattar sig själv, hur denne skapar relationer samt hur denne bildar mönster för sitt handlande 

(Lindgren, 2015). Ett och samma ärende kan således definieras och bedömas olika beroende 

på vilken socialsekreterare som står bakom definitionen eller bedömningen. Trots att 

socialtjänsten strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt erbjuda hjälp som medför 

“minsta möjliga kontroll av klienten och [dennes] levnadssätt” är det ibland svårt att förena 

detta med rådande situation och tillämpbar lagstiftning (Skau, 2003, s. 39). Vidare ska varje 

klient garanteras en konfidentiell behandling med respekt för sin egenart, varav den senare 

faktorn är svår att förena med de situationer som handlar om omhändertagande av barn. 



 

15 

 

Socialsekreteraren förfogar över rätten, och således makten, att bedöma och förklara det 

enskilda barnets bästa; ett uttalande som grundar sig på tidigare erhållen kunskap, utbildning 

och forskning. Foucault åsyftar att denna typ av kunskapsuttalande torde jämföras med en slags 

maktteknik som gör nämnd kunskap tillåten, legitim och värdefull (Börjesson & Rehn, 2009). 

Oundvikligen uppstår således konflikter mellan bland annat “föräldrars erfarenhetskompetens 

när det gäller det egna barnet och hjälparnas professionella kompetens” (Skau, 2003, s. 54). 

Detta är emellertid ett uttryck för den mer generella konflikten över vem som innehar rätten att 

hävda legitimitet (Börjesson & Rehn, 2009).   

  

Rätten, och makten, att kunna hävda sin legitimitet är starkt sammanbundet med och beroende 

av vilket verksamhetsområde professionella tillhör. Verksamhetsområden benämns i enlighet 

med Bourdieu som fält, där olika aktörer samverkar utifrån individuella positioner, däribland 

inbegripet maktpositioner (Swärd & Starrin, 2006). Olika fält befinner sig i en maktkamp (såväl 

inom det egna fältet som i förhållande till andra fält) om vem eller vilka som har 

tolkningsföreträde och rätten att tala, med andra ord hävda sin expertis och sin legitimitet. 

Många fält har genom tiderna erhållit dominerande positioner, vars aktörer erhållit makt genom 

sin legitimation såsom läkare och psykologer. Det sociala fältet med dess yrkesverksamma 

socionomer erhåller å andra sidan inte någon legitimation, och utifrån detta har de inte heller 

lika stor självständighet i det arbete de utför. Detta faktum har haft stor inverkan på den 

maktposition socionomer innehar, då de inte har samma möjligheter eller makt att hävda sin 

legitimitet och expertis. 

4. METOD 

4.1 Design  

Föreliggande design är inriktad på att undersöka socialsekreterares individuella upplevelser 

och erfarenheter av principen om barnets bästa, och undersökningen är således hermeneutiskt 

inspirerad. Fördelen med denna typ av vetenskapsteoretiska ansats är att den möjliggör tolkning 

av det undersökta fenomenet. Fenomenet i fråga är just principen om barnets bästa, och det 

hermeneutiska förhållningssättet medför en förståelse av principen, och kan ge mening åt dess 

sammanhang (Andersson, 2014). Genom ett hermeneutiskt förhållningssätt kan vi på så sätt 

komma åt socialsekreterarnas egna upplevelser, tolkningar och tillämpningar av principen om 

barnets bästa. En nackdel med detta förhållningssätt är däremot att det inte finns någon objektiv 

sanning, i och med att vi i vår analys tolkar socialsekreterarnas egna tolkningar av barnets 

bästa. En kvalitativ ansats kan utifrån detta anses passande för föreliggande studie, då det är de 

subjektiva tankarna och upplevelserna som vi vill få en ökad förståelse kring.  

4.2 Urvalsmetod 

Föreliggande undersökning har utgått från ett så kallat målinriktat urvalsförfarande vilket 

alltsom oftast rekommenderas vid studier som innefattar intervjuer (Bryman, 2011).  Denna 

urvalsform är strategiskt utvald för att urvalsgruppen ska överensstämma med den egna 

forskningsfrågan. I föreliggande undersökning valdes socialsekreterare då de ansågs vara den 

mest lämpade urvalsgruppen för att belysa och ge svar åt problemområdet. Med tanke på den 

begränsade tidsramen för att genomföra undersökningen ansågs även det så kallade 

bekvämlighetsurvalet vara mest lämpligt för studien. Detta innebar att intervjupersoner valdes 

utifrån tillgänglighet, och av uppenbara skäl valdes urvalsgruppen yrkesverksamma 

socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården för att kunna erhålla bästa möjliga 

information och kunskap (Bryman, 2011). Detta bekvämlighetsurval baserades på tidigare 
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kännedom om socialsekreterarnas engagemang. Vid förfrågan om deltagande erbjöd sig fem 

socialsekreterare med olika erfarenheter att medverka i studien. Det uttryckliga engagemanget 

från dessa gjorde det möjligt att föra välgrundade och givande diskussioner kring 

problemområdet och studiens forskningsfrågor. 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Med anledning att studien är hermeneutiskt inspirerad ansågs kvalitativa intervjuer vara den 

mest lämpade datainsamlingsmetoden, då intresset riktas mot den intervjuades subjektiva 

upplevelser och erfarenheter. Kvalitativa, semistrukturerade intervjuer anses även vara flexibla 

med anledning att undersökningens fokus likväl kan anpassas efter frågor som uppkommer 

under intervjuns gång (Bryman, 2011). Detta gör det möjligt för informanter att ge detaljrika 

och ingående svar. Semistrukturerade intervjuer är ofta förhållandevis enkla för oerfarna 

forskare, då dessa kombinerar just struktur med viss flexibilitet. Datainsamlingsmetoden 

preciserades vidare genom beslutet att genomföra så kallade semistrukturerade intervjuer, då 

Bryman (2011) menar att denna metod synliggör intervjupersonernas egna uppfattningar och 

upplevelser av undersökningsfenomenet. Den semistrukturerade intervjun kännetecknas av 

specifika teman som diskuteras under intervjuns gång och följer således en så kallad 

intervjuguide (se Bilaga 3 eller 4.6 för närmare beskrivning). De frågor som ställs under 

intervjun behöver dock inte punktligt följa intervjuguiden; istället ges intervjupersonerna en 

stor frihet att utforma sina svar efter vad denne själv anser vara viktigt vid förklaringen och 

förståelsen av undersökningsfenomenet. I och med detta, samt det faktum att denna typ av 

datainsamlingsmetod lägger stor tonvikt på den enskildes uppfattning och tolkning av ställda 

frågor, förblir intervjuprocessen flexibel (Bryman, 2011). 

  

Under intervjuprocessen förutsätts att vi som intervjuare förblir uppmärksamma på det som 

sägs, sondera bland frågor och följa upp intressanta synpunkter som uppkommer under 

intervjuprocessen. Av den enkla anledningen att inte bli distraherade, av behovet att föra 

anteckningar under intervjuprocessen, beslutades det att spela in de fem enskilda intervjuerna. 

Samtliga intervjupersoner var väl informerade om inspelningen och gav samtycke till detta 

redan innan genomförandet av intervjuerna. Inspelningen av datamaterialet gör dock den 

insamlade information offentlig; detta medför att materialet kan användas flertalet gånger och 

till andra syften än vad vår ursprungliga undersökning åsyftar till samt att andra forskare har 

rätt till att granska materialet (Bryman, 2011). Inför vardera intervju framfördes emellertid 

tydligt att insamlad information enbart skulle användas till föreliggande C-uppsats, och därmed 

kommer inget material tilldelas någon annan i något annat syfte. 

  

Med ändamål att erhålla så gott material som möjligt under intervjuprocesserna, informerades 

intervjupersonerna redan innan själva datainsamlandet om studiens syfte och intervjuernas 

innehåll. Detta gjordes genom att informationsbrev (se Bilaga 1) och intervjuguide tilldelades 

deltagarna samt att en samtyckesblankett (se Bilaga 2) signerades. Informationen gjorde det 

möjligt för informanterna att förbereda sig inför intervjutillfället och att de således skulle kunna 

ge så utförliga svar som möjligt på de frågor och områden som skulle diskuteras. 

4.4 Datainsamlingsunderlag 

Med utgångspunkt i ovan nämnda problemformulering och designurval utformades ett 

underlag för intervjuerna; en så kallad intervjuguide (se Bilaga 1). Syftet med intervjuguiden 

är att fungera likt en mall eller minneslista för att insamla den information som behövs för att 

besvara forskningsfrågan. Föreliggande intervjuguide innefattade tre olika teman; 

Barnperspektivet inom socialtjänstens utredningsarbete, Principen om barnets bästa, Barnets 
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bästa i våldsärenden. Underordnat dessa teman förelåg flertalet frågeställningar, vilka kom att 

beröras under intervjuprocessen. Vid utformningen av guiden och dess teman skapades en viss 

struktur i ordningsföljden av frågorna; detta i syfte att temat överensstämde med frågorna och 

att dessa följde varandra på ett naturligt och begripligt sätt. Ledande frågor undveks i 

synnerligen stor omfattning, frånsett de inledande frågor om specifik bakgrundsinformation 

som inbegrep organisation, yrkesposition och arbetsuppgifter. Dessa frågor ställdes i syfte att 

sätta den inhämtade informationen i sitt sammanhang. Således användes främst öppna frågor 

vilket gav stort utrymme för flexibilitet, då informanterna gavs möjlighet att framföra sin egna 

uppfattning och sina egna upplevelser (Bryman, 2011). 

  

Intervjuguiden inbegrep totalt 19 frågor vilka utformades utifrån- och fördelades under 

ovanstående tre teman. Intervjuguiden inbegrep även, som sett i Bilaga 1.  flertalet följdfrågor 

för att precisera och förklara de huvudsakliga frågeställningarna och fungerade således som 

vägledning utan att framstå som begränsande i informanternas svar. Vid själva genomförandet 

av intervjuerna ändrades dock ordningsföljden av frågorna, vid de tillfällen då det ansågs 

passande och underlättade samtalets utformning och tempo. Det konstaterades även vid 

genomförandet av intervjuerna att flertalet frågor i intervjuguiden uppfattades som upprepande 

av både intervjuare och informanter; därmed gjordes en revidering under intervjuernas gång, 

varpå en sammanslagning av de mest väsentliga frågorna genomfördes. Dessa frågor kom i sin 

tur att diskuteras i vidare mening och på ett mindre strukturerat vis. 

4.5 Bearbetning & Analys 

I och med datainsamlingen genomfördes fortlöpande transkriberingar av insamlat material. 

Dessa transkriberingar underlättade för en tydligare översikt av det insamlade materialet, vilket 

följaktligen gjorde det möjligt att upptäcka återkommande svar eller mönster i informanternas 

uppgifter (Bryman, 2011). Transkriberingarna låg till grund för nästkommande kodning och 

tematisering, vars process bidrog till större förståelse för vad som framkommit under 

intervjuerna och låg således till grund för analysförfarandet. 

  

Inledningsvis innefattade förfarandet en så kallad öppen kodning. Detta innebar att 

nyckelorden färgmarkerades och noterades i transkriberingsdokumentets marginal för att sedan 

jämföras mot varandra i syfte att finna eventuella likheter eller skillnader (Thornberg & 

Forslund Frykedal, 2015). Efter detta tematiserades nyckelorden med utgångspunkt i studiens 

tre frågeställningar (Vad betraktas som barnets bästa i våldsärenden?; Vad är 

socialsekreterares upplevelse och erfarenhet av principen om barnets bästa?; Är principen om 

barnets bästa i behov av ytterligare definition och förtydligande?), detta i syfte att finna 

information som kan besvara studiens syfte. Såväl kodningen som tematiseringen har således 

sin utgångspunkt i frågeställningarna, vilka omarbetades till tre huvudsakliga teman; 

Barnperspektivet och principen om barnets bästa; Socialsekreterares upplevelser av 

barnperspektivet och principen om barnets bästa, samt Behovet av ett begreppsförtydligande. 

  

Vid bearbetningen av datamaterialet uppmärksammades ett återkommande mönster; samtliga 

socialsekreterare talade om maktrelationen mellan yrkesutövare och klient samt deras 

upplevelse av maktutövning, vilket resulterade i att maktteorier kom att betraktas som 

användbara vid analysförfarandet. Utgångspunkterna i maktteorierna ansågs framförallt även 

överensstämma med forskningsfrågan: Vad är socialsekreterares upplevelse och erfarenhet av 

principen om barnets bästa?. Vid bearbetningen av insamlad data föreföll det tydligt att 

informanterna talade om maktaspekten och hur de upplevde sin makt begränsad. Detta 

diskussionsområde uppkom ofta i samband med de frågor som ställdes gällande deras 
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upplevelse och erfarenhet av principen om barnets bästa. Maktteorier gjorde det således möjligt 

att undersöka socialsekreterares upplevelse av principen om barnets bästa, med utgångspunkt 

i hur intervjupersonerna upplevde sin maktposition och maktutövning knutet till bedömningen 

av nämnd princip. Således ansågs det lämpligt att vidare analysera maktaspekten, med fokus 

på just hur socialsekreterare blir föremål och subjekt för makt och hur de upplever sin egen 

maktposition i relation till organisationen, klienten och arbetsuppgifterna. Maktaspekten är 

emellertid svår att använda vid analysförfarandet av Tema ett (se 5.1) varpå kunskapsläget 

därmed ansågs vara mer lämpligt som grund för analysen. Vid analysförfarandet av tema två 

(se 5.2) och tre (se 5.3) ansågs nämnda maktteorier vara av relevans för att analysera resultatet, 

av den anledning att de både belyser hur det enskilda barnet och den enskilda socialsekreteraren 

blir subjekt som betvingas underkasta sig överstående makt. 

4.6 Diskussion kring tillförlitlighet & äkthet 

Med tanke på studiens hermeneutiska förhållningssätt och kvalitativa ansats, utgår föreliggande 

undersökning från informanternas subjektiva upplevelser och erfarenheter av principen om 

barnets bästa, men även vår egna förförståelse och erfarenheter kring nämnd princip. Således 

redovisar undersökningen för flertalet olika uppfattningar om problemområdet, vilket har en 

stor inverkan på studiens tillförlitlighet och äkthet. Trots att objektivitet har eftersträvats genom 

hela undersökningsprocessen är det omöjligt att helt förhålla sig objektivt till insamlat 

datamaterial. Att inte resonera kring vilka konsekvenser som föreligger förförståelse och 

partiskhet vid genomförandet av intervjuer, bearbetning och analys vore att avfärda de 

förbättrings- och utvecklingsmöjligheter denna studie innehar och således ämnar föreliggande 

textavsnitt att redogöra för studiens tillförlitlighet och äkthet.  

 

En studies tillförlitlighet inbegriper trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 

styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Ifrågavarande studies resultat går emellertid inte att 

statistiskt säkerställa, främst av den anledning att studien vilar på ett bekvämlighetsurval. 

Resultatets överförbarhet påverkas av detta så till vida att detta var ett icke-sannolikhetsurval, 

vilket medför att resultatet ej kan generaliseras till samtliga socialsekreterare. För att på bästa 

sätt öka studiens överförbarhet, och således även tillförlitlighet, användes en intervjuguide med 

redan färdigformulerade frågor i syfte att erhålla så detaljerade och täta beskrivningar från 

informanterna som möjligt. De utförliga svaren är således till fördel att avgöra huruvida 

resultaten är överförbara till andra miljöer eller inte (Bryman, 2011). Resultaten från kvalitativa 

studier går generellt sätt inte att statistiskt säkerställa för en totalpopulation, men studiens 

kvalitativa resultat går emellertid att använda vid så kallad analytiskt generalisering. Detta 

innebär att en bedömning görs av studiens resultat huruvida dessa kan ge en slags vägledning 

i liknande situationer, med liknande omständigheter (Kvale & Brinkmann, 2014). Förutsatt 

studiens detaljrika beskrivningar kan ifrågavarande resultat möjligen överföras till andra 

situationer; och göra det möjligt att förstå andra situationer där barnperspektiv eller principen 

om barnets bästa förekommer. I syfte att stärka studiens pålitlighet har samtliga delar av 

forskningsprocessen redogjorts för i ovanstående metodavsnitt, vilket i sig även skapar 

transparens och påvisar att vi som undersökningsledare har agerat i god tro vid genomförandet 

av studien.  

 

I syfte att vidare tillvarata studiens äkthet har samtliga intervjuer spelats in  och transkriberats; 

vilket har medfört att informanternas åsikter, uppfattningar och uttryck kunnats återge 

ordagrant. Det föreligger emellertid inget objektivt sätt att omvandla muntlig information till 

en skriftlig form, detta med tanke på svårigheterna att återge pauser, tystnad eller ickeverbal 

kommunikation med tillhörande rättvis innebörd (Kvale & Brinkmann, 2014). Äktheten har 
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likafullt eftersträvats genom att skriva ut informanternas fullständiga uttryck och 

formuleringar.  

 

I samband med intervjutillfällena uppfattades flertalet frågeställningar som upprepande, och 

beslutet togs att sammankoppla liknande frågor i intervjuguiden. Detta medförde att 

intervjuförfarandena blev mindre strukturerade och att en bredare diskussion kunde föras kring 

ställda frågor. Det går emellertid att ifrågasätta huruvida intervjuguidens frågeställningar var 

tydliga nog för informanterna att ge oss uppriktig och ärlig information. Objektiviteten är 

omöjlig att garantera till fullo, och det är således otvivelaktigt att vår närvaro och vårt 

deltagande i intervjuerna till viss mån har påverkat informanternas svar, såväl som våra frågor 

och följdfrågor. Vår roll som undersökningsledare medför ansvaret att skapa en avslappnad 

och naturlig dialog där både intervjuare och informanter känner sig bekväma och trygga i att 

ställa och besvara frågor, vilket kan ha påverkat informanternas svar. Vetskapen om vår roll 

och dess inverkan på undersökningsförfarandet kräver att vi tar detta i beaktande vid analys 

och tolkning av insamlat datamaterial. Objektiviteten eftersträvades tillika genom att inträda 

förutsättningslöst vid själva intervjutillfället och bearbetningen av datamaterialet. 

4.7 Etiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådet (2002) föreligger fyra forskningsetiska principer, vilka är 

avgörande för att genomföra samhällsvetenskaplig forskning. Studiens etiska överväganden 

går i detta avseende att jämföra med de forskningsetiska principerna, vilka huvudsakligen berör 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Bryman, 2011). 

Redan innan intervjutillfällena tilldelades informanterna ett så kallat informationsbrev vilket 

redogjorde för studiens syfte, tillvägagångssätt och intervjuns innehåll och således tillgodosågs 

informationskravet. Även en samtyckesblankett tilldelades informanterna vilket klarlade och 

tillförsäkrade informanterna total anonymitet och konfidentialitet, deras frivilliga deltagande 

samt att den information de uppgav enbart nyttjades för föreliggande studie. En genomgång av 

såväl informationsbrevet och samtyckesblanketten genomfördes vid intervjutillfällena för att 

försäkras om att informanterna tagit del av dessa, och således tillgodosågs samtliga 

forskningsetiska krav. Informanternas personuppgifter behandlades med största 

konfidentialitet då samtliga informanter anonymiserades vid transkribering, 

resultatpresentation och analysförfarandet i syfte att obehöriga ej tilldelas materialet. Vid 

intervjutillfällena informerades informanterna om att en löpande inspelning skulle ske av 

samtalen, och de hade utifrån detta ytterligare möjlighet att avböja sitt deltagande. Samtliga 

informanter gav samtycke till inspelningen. Det etiska övervägandet som följde av detta var 

huruvida det inspelade materialet kom att vara offentliga handlingar och hur vi torde förhålla 

oss till detta (Bryman, 2011). Med anledning att stärka deltagarnas anonymitet och 

konfidentialitet åberopades nyttjandekravet i detta avseende, vilket tillförsäkrade att 

information och insamlad data enbart skulle användas i föreliggande undersökning och inte 

tilldelas för annat syfte. 

5. RESULTAT & ANALYS 

5.1 Barnperspektivet & principen om barnets bästa 

Inledningsvis är det betydelsefullt att nämna att samtliga informanter likställer 

barnperspektivet med att se till barnets bästa. Informanterna menar att barnperspektivet 

inbegriper att se till det enskilda barnets bästa, och att principen således betraktas som en del 

av ett övergripande perspektiv. Informanterna menar vidare att barnperspektivet inbegriper 
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barnets rätt till delaktighet i utredningsprocessen, att ge barnets berättelse och uppfattning 

gehör samt att förhållningssättets huvudsakliga syfte är att påtala det enskilda barnets behov. 

Delaktigheten tas främst tillvara genom de barnsamtal som genomförs under 

utredningsprocessen. Informanterna har även samma uppfattning om vad principen om barnets 

bästa innebär och flertalet av informanterna hänvisar till bestämmelser i Socialtjänstlagens 

portalparagraf samt de riktlinjer som återfinns i BBIC-modellen. Barnets bästa tycks således 

innebära att tillgodose barnets grundläggande behov samt att se till barnets möjlighet att 

utvecklas i en trygg och stabil uppväxtmiljö. Något som uppmärksammades i samtliga 

intervjuer var att barnets bästa i synnerhet åsyftar till att barnet ska skyddas från utsatthet. 

Sammanfattningsvis framförde informanterna en relativt likartad och gemensam uppfattning 

om vad ett barnperspektiv innefattar och vad de betraktar som barnets bästa. 

  

Av uppenbara skäl omfattar barnperspektivet och principen stora delar av informanternas 

dagliga arbete och dessa omsätts i praktiken genom den grundliga dokumentation som förs 

kring varje enskilt ärende där det enskilda barnets behov, åsikter och vilja tydligt redogörs för, 

i enlighet med de föreskrifter som BBIC förevisar. Detta medför att barnets bästa 

ofrånkomligen måste tydliggöras i beslutsunderlaget i enlighet med socialtjänstens skyldighet 

att dokumentera hur barnets bästa beaktas vid ärendeförfarandet (Socialstyrelsen, u.å.). 

Samtliga informanter uppmärksammar dock en betydelsefull omständighet gällande detta; 

dokumentationsstödet framhäver och tydliggör till stor del vuxnas tolkningar, bedömningar, 

förklaringar och interpretationer av det enskilda barnets omständigheter, behov och 

förutsättningar: 

  
Svårigheterna med praktiken är ju att [barn] har mindre möjlighet att göra sig hörda /.../ Det finns lagar 

som gör sig hörda genom vuxna /.../ De kan kräva mer /.../ och då kan också beslut och händelser vara 

baserat på /.../ vuxnas bästa, vuxnas behov, önskan eller vilja. Även om det i lagen [står] skrivet kan det 

vara svårt att hävda barnets behov och barnets bästa. 

  

Vuxnas tolkningsföreträde är således påtaglig gällande utredning- och beslutsförfarande, trots 

lagstiftningens och BBIC-programmets anspråk att synliggöra och beakta det enskilda barnets 

uppfattning, åsikter, vilja och önskan (Socialstyrelsen, u.å.). Detta stärks även av tidigare 

forskning som menar att vuxna tilldelas tolkningsföreträde samt att barnets intresse tolkas av 

vuxna, vilka representerar och förmedlar barnets individuella situation (Forsberg, & Pösö, 

2007). BBIC-programmet anmärker vidare att beprövad erfarenhet och uppdaterad 

barnavårdsforskning är avgörande kunskap för att genomföra välgrundade och lämpliga 

bedömningar av vad barnets bästa är (Socialstyrelsen, u.å.). Trots detta uppger endast två av 

fem informanter att de har (om än väldigt begränsade) möjligheter att förkovra sig i tidigare 

praxis och forskning: 

  
Vi borde nog ha mer tid /.../ att förkovra oss i både forskning och praxis för att få stöd och hjälp /.../ Där 

[är de] /.../ arbetsmässiga faktorerna avgörande med personalomsättning och personalbrist /.../ Vi skulle 

säkert alla bli bättre socialsekreterare om vi hade möjlighet och tid att förkovra oss i praxis /.../ och ha 

en kontinuerlig insikt i den senaste forskningen. Men det livar ju inte riktigt med hur verkligheten ser ut 

idag, tyvärr. 

  

Samtliga informanter uppger liknande svar och anser orsaken till detta vara den överväldigande 

tidsbristen och arbetsbördan, något de alla beklagar sig över, då de följaktligen inte kan 

engagera och uppdatera sig på området om barnavårdsforskning. 

5.2 Socialsekreterares upplevelser av barnperspektivet och principen om barnets bästa 
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Resultatet påvisar skillnader i informanternas upplevelser och erfarenheter av barnperspektivet 

och principen om barnets bästa. Samtliga informanter anser likafullt att barnperspektivet är 

högst användbart i deras arbete, och att det är en avgörande och avsevärt viktig förutsättning 

för att kunna genomföra skyddsarbetet. Det påvisas att socialsekreterare erhåller den 

övergripande förmågan till ingripande och förändringsarbete, och med anledning att återgå till 

studiens syfte blir maktaspekten högst väsentlig att analysera. Det är emellertid inte 

nödvändigtvis den makt som uppstår mellan klient och socialsekreterare som är i behov av 

analys, utan socialsekreterares upplevelser av makt(utövning) och möjlighet att få sin vilja 

(bedömning) igenom. Socialsekreterares upplevelser av att bedöma barnets bästa kan således 

omformuleras till socialsekreterares upplevelser av makt(utövning), vilket gör tidigare 

presenterade maktteorier lämpliga för att belysa maktaspekten. 

  

Samtliga informanter uppger att såväl barnperspektivet som principen om barnets bästa visar 

sig tydligt i deras dagliga arbete. Båda påstås vara tydligt formulerade och inkorporerade 

genom användningen av BBIC-programmet, då barnets bästa är ingående och utförligt 

beskrivet i dokumentationsstödet. Majoriteten av informanterna upplever emellertid att det 

föreligger vissa svårigheter med barnperspektivet inom socialtjänstens arbete, och menar att 

den mest avsevärda komplikationen föreligger vid samarbetet med andra aktörer inom andra 

verksamhetsfält, såsom polis och rättsväsende: 

  
Barnperspektivet [är] väldigt inarbetat hos oss på [socialtjänsten] /.../ Men att överföra det /.../ till 

andra myndigheter, där kan det bli väldigt svårt /.../ Det är inte lätt att få folk att tänka om /.../ Det 

kan vara [obekant] att tänka ur ett barnperspektiv, för då har man inte lika mycket kontroll. 

  

Svårigheterna kommer till uttryck då informanterna upplever det svårt för andra aktörer och 

fält att beakta barnperspektivet i enlighet med informanternas uppfattning. Informanterna 

upplever vidare att barnperspektivet i vissa fall skapar förvirring och osäkerhet hos ovan 

nämnda aktörer, då dessa inte har för vana att beakta barnperspektivet på samma sätt som 

socialtjänsten. Barnperspektivet kan således i många fall förbises eller försummas av andra 

inblandade aktörer, vilket samtliga informanter uttrycker frustration kring. Frustrationen 

uppkommer främst av den anledning att informanterna upplever sin röst mindre hörd, och 

följaktligen begränsas deras makt att få sin bedömning igenom vid beslutsförfarande. 

Maktutövningen i denna situation skulle kunna förklaras utifrån den kontextuella bundenheten 

som föreligger den enskilde socialsekreterarens makt. I detta avseende kan makten benämnas 

som möjligheten att påverka och förändra (Lindgren, 2015), vilket socialtjänsten i teorin har 

stor förmåga att göra med stöd i lagstiftning. I föreliggande situation är det dock inte själva 

tillgången till maktresurser som är av vikt, utan själva maktutövningen som sker i arbetet 

mellan socialsekreterare och andra aktörer, samt teoretiseringen kring inblandades 

maktpositioner. Socialsekreteraren står i en överordnad maktposition till klienten, men i ovan 

nämnd situation står den enskilda socialsekreteraren i relation till polis, åklagare, advokater 

och domare. Alla dessa förfogar expertis över det egna fältet, vilket i många fall sammanför 

kompletterande kunskap med syfte att framställa en så objektiv, rättvis och komplett 

situationsförklaring som möjligt. Problematiken kan emellertid föreligga i det faktum att 

socialsekreterare inte nödvändigtvis disponerar över likställig makt i förhållande till andra 

aktörer, vilket kan hänföras till Bourdieus teorier om rivaliserande fält (Swärd & Starrin, 2006). 

Således kan det förstås att socialsekreterare inte alltid förmodar att förmedla eller tillvarata 

barnperspektivet i praktiken, då andra verksamhetsfält kan ha större makt att hävda sin 

legitimitet.  

  

Svårigheterna med den praktiska tillämpningen föreligger även principen om barnets bästa och 

hur denna tillvaratas då informanterna menar att principen många gånger försvåras på grund 
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av tidsbrist och myndighetens ekonomiska förutsättningar. Den resurs- och tidsbrist som råder 

vid verksamheten anser informanterna försvårar upprättandet av relationen till barnet, vilket i 

sin tur försvårar avgörandet av barnets behov av insatser och hjälp: 

  
Svårigheterna är att det brister i möjligheten att få information, just för att kunna vara säker på att detta 

är barnets bästa /.../ [Omfattningen av antalet] barnsamtal handlar naturligtvis om tidsbrist och fler samtal 

skulle säkerställa [informationen] mer. [Möjligheten till] mottaglighet bygger på att det finns en relation 

och en trygghet. 

  

Relationen mellan barn och socialsekreterare har avsevärd betydelse för att genomföra en god 

skyddsbedömning. Winter (2011) menar att myndigheters bristande strukturella och 

organisatoriska förutsättningar många gånger begränsar socialsekreterares möjligheter att 

skapa ömsesidiga, individuella och personliga möten med klienten. Detta försvårar följaktligen 

för socialarbetaren att förhålla sig till- och bedöma vad som är barnets bästa i våldsärenden, 

vilka är mer svårbedömda än andra ärenden (Winter, 2011). Trots eftersträvan att göra barnet 

delaktig i utredningsprocessen uppger samtliga informanter att detta utrymme begränsas av 

rådande resursbrister. Många av informanterna uppger att tung arbetsbörda, krävande tidspress 

och hög personalomsättning många gånger betvingar dem att prioritera ärenden olika: 

  
Vad som är barnets bästa och vad barnet faktiskt skulle behöva [är inte alltid] vad kommunen har att 

erbjuda /.../. Problemet kanske är ganska tydligt och klarlagt redan vid en förhandsbedömning, men vi 

har inget att erbjuda /.../. Många gånger skulle vi velat erbjuda /.../ tidigare och mer omfattande insatser 

i en familj där den sociala problematiken är väldigt stor. Men vi släpper dem för vi har inte möjligheterna 

/.../ att jobba ännu hårdare, ännu mer motiverande, ännu mer intensivt för att faktiskt få familjen 

motiverad att kunna ta emot stöd. Men det krävs en hel del resurser och då kommer vi till [diskussionen 

om] personalbrist och tid. 

  

Majoriteten av informanterna upplever även svårigheter med avvägningar och bedömningar 

kring vad som är bäst för det enskilda barnet, återigen främst i den praktiska tillämpningen. 

Svårigheterna med principens praktiska tillämpning kan således resultera i att lågprioriterade 

fall alltemellanåt blir tilldelade minsta möjliga insatser (Skau, 2003). I denna situation kan 

socialsekreterares maktposition diskuteras; makten visar sig som mest uttryckligen genom 

lagformuleringar, men rådande lagstiftning och riktlinjer erbjuder endast viss mån av praktiskt 

inflytande för den enskilda socialsekreteraren (Swärd & Starrin, 2006). Makten i detta 

avseende handlar således om “möjligheten att få sin vilja igenom [...] även i händelse av 

motstånd, oavsett vad denna möjlighet beror på [...]” (Skau, 2003, s. 36), men trots sin 

överordnade maktposition (i relation till klienten) upplever informanterna det svårt att tillsätta 

lämpliga insatser. Den yrkesutövande socialsekreteraren blir således ett objekt för 

maktutövning, då denne betvingas underkasta sig organisatoriska förutsättningar såsom 

ekonomi och personalomsättning, men även rådande lagstiftning och arbetsplatsens riktlinjer 

(Skau, 2003). 

  

Flertalet informanter uppmärksammar att arbetet med principen om barnets bästa ofta 

överskuggas och försvåras på grund av ett framträdande vuxenperspektiv. De menar att 

inblandade vuxna ofta innehar tolkningsföreträde över barnen och att information alltsom oftast 

framförs av- och tolkas av vuxna: 

  
Svårigheten är just /.../ att det är vuxna som hörs mer /.../ [Socialtjänsten] tolkar barnets bästa många 

gånger [utifrån] information genom vuxna. Det finns svårigheter med rättssäkerheten just utifrån /.../ 

att mycket information är från vuxna. 

  

Det existerar en maktrelation mellan det enskilda barnet och inblandade vuxna. Denna 

maktrelation blir i synnerhet tydlig i förhållandet mellan den enskilda klienten (barnet) och den 
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myndighet som socialarbetaren representerar; främst av anledningen att socialarbetaren innehar 

den övergripande makten att avgöra och bedöma vad som är det enskilda barnets bästa, samt 

att barnet i fråga ofrånkomligt är underordnat andras (vuxnas) bedömningar och beslut. Denna 

obalanserade maktrelation stärks även av forskning som menar att barn betvingas anpassa sig 

efter vuxnas vilja till följd av deras uppfattning om vad som är bäst för barnet (Forsberg & 

Pösö, 2007; Andersson, & Arvidsson Bangura, 2007). I enlighet med Foucaults maktteorier 

kan det antas att barnet blir till subjekt inför makten; i brottsärenden utsatt för den 

maktutövning som utövas av socialtjänst, polismyndighet och rättsväsende. 

  

Informanterna upplever att även lagstiftningen genomsyras av vuxenperspektivet, främst av 

den anledning att lagstadgade bestämmelser inte är anpassade för barn i brottsmål utan snarare 

utgår från vuxna aktörer. Denna typ av juridisk problematik och överordning går att återfinna 

i tidigare forskning. Det som framhävs är de umgängessituationer där barn ofta betvingas 

anpassa sig till vuxnas vilja och intresse, och många gånger förefaller umgängesrätten mer 

förbunden med föräldrarnas rätt till umgänge med barnet och inte det omvända (Forsberg, & 

Pösö, 2007; Andersson, & Arvidsson Bangura, 2007). Andersson och Arvidsson Bangura 

(2007) menar vidare att detta sker till följd av rättsväsendets allmänna uppfattning att det 

föreligger barnets intresse och således barnets bästa att ha kontakt och umgänge med 

föräldrarna. Nutida lagstiftning kan således antas medföra bristande rättssäkerhet för barn som 

blir utsatta för brott, då dessa barn riskerar att återgå till skadliga situationer till följd av vuxnas 

antaganden om vad barnets bästa innebär. 

5.3 Behovet av ett begreppsförtydligande 

Vid frågan om huruvida informanterna ser något behov av ett förtydligande av barnets bästa 

förelåg även där vissa skillnader i informanternas svar. Samtliga informanter påtalade endels 

otydlighet i rådande lagstiftning och menar att principen om barnets bästa i dagsläget är 

övervägande tolkningsbart. De anser emellertid att det inte nödvändigtvis föreligger ett behov 

av ett tydliggörande i Socialtjänstlagen då bestämmelsernas huvudsakliga syfte är övergripande 

tillämpbarhet. Resonemang förs vidare och informanterna uppger att denna allomfattande 

lagstiftning i själva verket underlättar arbetet då lagstiftningen möjliggör individuella 

bedömningar av varje enskilt ärende. 

  
Det är ju klart att det finns önskemål om tydlighet och förenklingar i ett svårt jobb /.../ Barnets bästa är 

ju väldigt luddigt, men det kanske inte alltid går att specificera /.../ för det är så olika beroende på vilket 

barn det är och vilken situation /.../ Vi måste ju alltid göra individuella bedömningar med barnets behov 

i centrum /.../ Det skulle ju vara en hjälp, att ha en BBIC-mall på /.../ barnets bästa /.../men det skulle ju 

inte fungera eftersom det är så otroligt fluktuerande. 

  

Som kan förstås av citatet kan ett begreppsförtydligande av barnets bästa riskera att kväva den 

enskilde socialsekreterarens möjligheter (makt) att göra individuella situationsbedömningar 

och följaktligen ingripa. Informanterna uppger således att de i dagsläget inte upplever något 

större behov av ett begreppsförtydligande i rådande lagstiftning; samtliga informanter anser att 

Socialtjänstlagen är tillräckligt tydlig i fråga om definition. Däremot framförs ett större behov 

av att bestämmelser i Föräldrabalken och Brottsbalken behöver utvecklas i syfte att påtala och 

stärka barnperspektivet vid brottsmålsprocesser. Informanterna önskar se att denna 

överordnade lagstiftning förtydligas avseende Socialtjänstens handlingsutrymme vid 

information- och misstanke om brott mot barn. Ett förtydligande önskas således kring 

Socialtjänstens möjligheter att ingripa i dessa situationer, vid vilken tidpunkt och vilka slags 

insatser som bör tillsättas, samt vilket förhållningssätt socialsekreterare bör tillämpa i dessa 

ärenden. Samtliga informanter uttrycker dock inget större missnöje över lagstiftningen och 
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tillhörande vägledningen av vad barnets bästa inbegriper, vilket motsäger det som tidigare 

forskning påvisat. Det som återkommande noterats vid intervjuerna är snarare hur 

organisatoriska förutsättningar med hög personalomsättning påverkar den enskilde 

socialsekreterarens handlingsutrymme och begränsar deras möjligheter (makt) till att ingripa: 

  
Tänk om vi hade ett kristeam, en terapeut, en hemmahosare som direkt åker hem och initierar ett 

förändringsarbete /.../ Vi gör vårt bästa men /.../ det är väldigt svårt. Det är ett svårt arbete med hög 

personalomsättning [där socialarbetare] byts ut ofta /.../. Vi behöver socialarbetare för att finnas med 

och vara ett stöd. 

  

Informanterna påtalar flertalet gånger hur omfattande arbetsbörda, tidsbrist, 

personalomsättning, myndighetens ekonomiska omständigheter, bristen av preventiva insatser 

och hur den limiterade tillgången till olika insatser och resurser är de huvudsakliga orsakerna 

till allvarliga begränsningar och brister i skyddsarbetet. Swärd och Starrin (2006) menar att 

organisationens intressen och krav på resursbesparingar och effektivisering alltsom oftast 

prioriteras, vilket påverkar möjligheten att se till klienten och dess behov. Ett alltför 

organisationsinriktat perspektiv kan således verka hindrande i eftersökandet av förståelse och 

insikt i klienternas situationer. Socialsekreterarnas arbetssituation påverkas även till det 

negativa med bidragande symptom som hög stress, vilket resulterar i att de upplever en 

maktlöshet då de vill hjälpa men inte kan. Socialsekreterares handlingsutrymme och 

möjligheter att utöva den rättmätiga makten begränsas utifrån ovanstående faktum, och hindras 

även i vissa fall, främst på grund av de organisatoriska förutsättningar som råder (tid, ekonomi, 

arbetskraft). Lagbestämmelser kring barnets bästa i detta avseende upplevs därmed inte särskilt 

begränsande, utan snarare behjälpliga. Detta tycks sålunda inte direkt överensstämma med vad 

som framkommit av kunskapsläget. 
  

Lagstiftningen upplevs vidare av informanterna som kontraproduktiv, i synnerhet vid ärenden 

där det föreligger ovisshet kring huruvida en polisanmälan om brott mot barn bör göras. 

Informanterna uppger att det föreligger en disputabel  ovisshet i vad som kan anses vara barnets 

bästa i sådana ärenden; att polisanmäla händelsen och riskera minskade möjligheter till ett 

fortsatt förändrings- och samarbete med familjen, samt på så sätt eventuellt utsätta barnet för 

en ökad risk att bli utsatt för brott återigen, eller att underlåta sig att polisanmäla händelsen i 

hopp om att samarbetet med föräldrarna kan fortgå under öppna former, vilket även det kan 

riskera barnets säkerhet: 

  
Man [får] ju också ta riskerna med [en polisanmälan] i beaktande /.../ Hur blir föräldrarnas situation och 

möjligheter till förändringsarbete? Hur blir [föräldrarnas] relation till barnet, som kanske står för 

polisanmälan? Hur blir barnets situation i förhållande till skuld och skam? [Tänk] er själva hur /.../ 

möjligheterna för socialtjänsten är att skapa någon form av motivation till förändringsarbete hos den 

förälder som redan ser oss som “fienden”/.../ Ibland väljer [man] att inte polisanmäla för att möjliggöra 

förändringsarbete i familjen istället. Men enligt lagstiftning så /.../ bör vi ju polisanmäla alla våldsärenden 

mot barn, men det görs ju inte. 

  

Hindrena är ju resurserna, hindrena är att praxis och lagstiftning inte alltid rimmar med varandra, 

hindrena är ju att bevisbördan alltid ligger på små barn och att de ska bära den utifrån Brottsbalken som 

en vanlig vuxen människa, vilket är helt vansinne. 

  

Informanterna menar således att arbetsplatsens riktlinjer med principen om barnets bästa 

konflikterar med lagstiftningen i frågor där krav ställs på barn att bevisa att brott begåtts. 

Lagstiftningen ser inte till barnets bästa på grund av den bevisbörda som föreligger, och brott 

måste bevisas utom rimligt tvivel. Skau (2003) hävdar att socialtjänsten i stor utsträckning 

avser att erbjuda hjälp som innebär att klientens levnadssätt hamnar under så liten kontroll som 

möjligt. I enlighet med informanternas svar kan detta dock te sig svårt i praktiken då 
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socialsekreterarna behöver anpassa sig till rådande situation och tillämpbar lagstiftning. Värt 

att nämna är att socialsekreterarna å ena sidan innehar rätten (makt) att bedöma det enskilda 

barnets bästa, vilket å andra sidan kan vara svår att förena med vad lagstiftning och 

organisatoriska förutsättningar kräver. Detta i sin tur kan anses konfliktera med vad barnets 

bästa innebär, främst utifrån vad lagstiftning och organisationen kan erbjuda, särskilt i ärenden 

som rör våld mot barn. Vid brottsmål som berör barn tilldelas vuxna tolkningsföreträde och 

talesrätt, och det kan således tänkas att barnperspektivet förloras under processens gång. 

Informanterna menar vidare att det som i dagsläget benämns som barnets bästa utifrån 

lagstiftning är för tolkningsbart och att det således förekommer alltför subjektiva resonemang 

till följd av vuxnas tolkningsföreträde. En möjlig anledning till lagstiftningens medförande 

svårigheter kan i enlighet med Swärd och Starrin (2006) bero på att lagstiftningen inte ämnar 

ge några definitiva anvisningar, utan syftar till att ge övergripande tillämpbarhet. 
  

Istället för ett förtydligande i rådande lagstiftning, föreligger en önskan hos flertalet av de 

intervjuade socialsekreterarna om en helt ny lag som enbart behandlar brott mot barn. En sådan 

lag efterfrågas då bevisbördan för barn i dagsläget utgår från Brottsbalken (BrB, SFS 1962:700) 

och det faktum att de krav som ställs på vuxna brottsoffer är desamma som för brottsutsatta 

barn. 

  
Det behövs en egen lag kring brott mot barn [vilket] inte finns idag. /.../ Barnets bästa är ju otroligt 

närvarande i allt, för barn som utsatts för brott, /.../ [och] bevisbördan är exakt lika stor idag som för en 

vuxen person /.../ vilket är helt i ofas med [barnets] ålder och mognad. 

  

För då måste man bevisa det som på ett vuxet sätt. Man måste kunna redogöra för exakt när man blev 

slagen, hur man blev slagen, och det kan inte barn. 

  

De lagstadgade krav som i nuläget föreligger vid begångna brott upplever informanterna som 

orimligt kravfulla i fråga om barns utsagor om de brott de blivit utsatta för och i vilken 

utsträckning barns redogörelser blir betrodda. Informanterna upplever att nuvarande 

lagstiftning utgår från vuxna i brottsmål, vilket enbart framhäver vuxnas rättigheter och 

skyldigheter och att uppmärksamheten således riktas mot de vuxna. Vid talan om makt kan det 

således förstås att barn befinner sig långt ned i föreliggande makthierarki; både vuxna och 

själva hjälpapparaten har makten att utöva sina rättigheter och skyldigheter (Skau, 2003). De 

har således makten att påverka situationen och få sin vilja igenom även vid händelse av 

motstånd. Som tidigare nämnt är det av vikt att analysera maktutövningen som föreligger, men 

likväl är det av vikt att betona och beakta makt som den enskildes förmåga och tillgång till 

maktresurser. Det kan hävdas att barn i brottsmål befinner sig i en dubbelt utsatt situation; 

delvis på grund av det brott denne har blivit utsatt för, dels på grund av att denne befinner sig 

i en obestridlig beroendeställning till inblandade vuxna aktörer och överordnade 

hjälpapparater. Socialsekreteraren innehar den övergripande makten att se till barnets bästa 

genom att tillämpa ett barnperspektiv i sin bedömning av situationen, och likväl innehar det 

juridiska och rättsliga systemet den överordnade maktpositionen och makten att avgöra vilka 

åtgärder som bör tas. Längst ned i makthierarkin befinner sig det utsatta barnet; vilken innehar 

begränsat utrymme att göra sig hörd och delaktig, vars redogörelser stundom inte blir betrodda 

eller ifrågasätts samt vars behov, vilja och önskan ofta förbises.  

6. SLUTSATSER & DISKUSSION 

Studien syftar till att undersöka socialsekreterares upplevelser och erfarenheter av principen 

om barnets bästa. Föreliggande textavsnitt ämnar således att sammanfattningsvis redogöra för 
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studiens slutsatser och kommer således att presenteras utifrån de teman som använts vid 

analysförfarandet. Slutsatserna kommer därefter följas av en diskussion kring respektive tema.  

6.1 Barnperspektivet & principen om barnets bästa 

Sammanfattningsvis framförde samtliga informanter en relativt likartad och gemensam 

uppfattning om vad ett barnperspektiv innefattar och vad de betraktar som barnets bästa. 

Informanterna menar att barnperspektivet (och principen om barnets bästa) huvudsakligen 

innebär att tillgodose barnets grundläggande behov och att skydda denne från utsatthet, detta 

med ändamål att tillförsäkra en trygg uppväxt. De lyfte även vikten av att göra det enskilda 

barnet delaktig under processens gång samt att beakta dennes behov, vilja och önskan. Denna 

uppfattning stämmer väl överens med den lagstiftning som yrkesverksamma socialsekreterare 

måste förhålla sig till, och informanternas svar återger flertalet bestämmelser som återfinns i 

bland annat Barnkonventionen, Föräldrabalken och Socialtjänstlagen.  

 

Resonemanget över att barnperspektivet och principen om barnets bästa innebär att tillgodose 

barnets grundläggande behov överensstämmer som tydligast med de mänskliga rättigheter som 

åberopas genom Barnkonventionen (UNICEF, 2009). Winter (2011) anser emellertid att 

Barnkonventionens bestämmelser om barns rättigheter torde implementeras ytterligare i 

praktiskt socialt arbete. Detta i syfte att underlätta för socialarbetare att identifiera eventuella 

organisatoriska riktlinjer som bryter mot barns rättigheter och genom detta uppmärksammande 

stärka barnperspektivet ytterligare. Barns grundläggande behov återspeglas likväl i BBIC-

programmets dokumentationsstöd, vilket medför att barnperspektivet såväl som principen om 

barnets bästa tydligt framhävs i socialsekreterares dagliga arbete. Implementeringen av BBIC-

programmet har även för avsikt att erhålla den sociala välfärdsinstitutionen möjlighet att 

ingripa vid destruktiva familjeförhållanden, och således tillförsäkra det enskilda barnet en trygg 

uppväxt. Resonemanget att skydda det enskilda barnet från utsatthet framhävs som tydligast 

enligt 2 a § 6 kap. FB, vilket påtalar att särskilt hänseende ska fästas vid risken av att barnet 

utsätts för övergrepp eller annars far illa. Det går således att anta att rådande lagstiftning är 

starkt närvarande i socialsekreterares arbete, och att det är genom dessa lagstadgade 

skyldigheter som Barnperspektivet och principen om barnets bästa främst har kunnat 

implementeras, framhävas och eftersträvas så väl i det praktiska arbetet. För att återgå till 

Winters (2011) argument att stärka barns rättigheter i syfte att förstärka barnperspektivet kan 

nämnas att sedan Sveriges godkännande av Barnkonventionen år 1990 har svensk lagstiftning 

överlag överensstämt med konventionens bestämmelser. Trots detta påvisar senaste 

Barnrättsutredningen att “barnets rättigheter inte fått tillräckligt genomslag i 

rättstillämpningen” (Regeringskansliet, 2017). Med utgångspunkt i detta anser 

Socialdepartementet att en inkorporering av Barnkonventionen skulle medföra tydligare krav 

för tjänstemän och beslutsfattare att utgå från barns rättigheter, och därigenom skulle barn i 

beslutsprocesser erhålla större fokus. Det föreligger redan lagstadgade krav på att principen om 

barnets bästa ska fungera som ett tillvägagångssätt vid beslutsprocesser, och att det enskilda 

barnets bästa ska bedömas utifrån dess individuella egenart och situation. Socialdepartementet 

menar emellertid att ett uträttande av BK som lag skulle medföra att barn i större utsträckning 

kan involveras i beslut som rör denne själv (Regeringskansliet, 2017).  

 

Trots lagstadgade skyldigheter, implementerandet av barns rättigheter och BBIC- programmets 

starka betoning på såväl barnperspektiv som principen om barnets bästa, går det att 

argumentera för att det föreligger bristande samstämmighet kring en närmare innebörd av 

principen. Denna bristande samstämmighet riskerar att ge vissa verksamhetsfält och 

professioner större tolkningsföreträde, och således innehar större legitimitet/makt att bedöma 
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och avgöra vad som är det enskilda barnets bästa. Rättssystemet som verksamhetsfält har sedan 

lång tid tillbaka besuttit en väletablerad och överordnad position gentemot den enskilde 

socialsekreteraren tillhörande det sociala arbetets fält, vilket händelsevis skapar friktion i 

brotts- eller beslutsärenden där dessa två olika verksamhetsfält är skyldiga att samarbeta; i 

synnerhet utifrån antagandet att socialarbetare har svårt att hävda sin legitimitet och expertis. 

Beträffande detta faktum tordes ett begreppsförtydligande för barnets bästa underlätta för 

professionella yrkesutövare inom Sveriges sociala välfärdsinstitutioner, framförallt för 

enskilda socialsekreterare (Hansen & Ainsworth, 2009). I och med implementeringen av 

Barnkonventionen i svensk lagstiftning skulle barns rättigheter samlas till ett gemensamt 

lagrum, vilket i sig förväntas bidra med en helhetssyn utifrån det faktum att konventionens 

artiklar skulle tolkas i relation till varandra (Regeringskansliet, 2017). Detta skulle eventuellt 

medföra att socialsekreterare involverade i brottsmålsprocesser erhåller ytterligare möjligheter 

att åberopa barns rättigheter, och således även utifrån lagstiftning framhäva och påtala 

barnperspektivet och det enskilda barnets bästa. Socialsekreterarens möjligheter att hävda sin 

expertis och legitimitet kommer att behandlas i nedanstående textavsnitt.   

6.2 Socialsekreterares upplevelser av barnperspektivet och principen om barnets bästa 

Samtliga informanter upplever att principen om barnets bästa är övervägande positiv och 

användbar, främst för att den anses vara en avgörande förutsättning för att kunna genomföra 

skyddsarbetet. De framhäver dock avsevärda svårigheter i tillämpningen av ifrågavarande 

princip; inte nödvändigtvis till följd av begreppets formulering eller benämning, utan snarare 

till följd av andra aktörers uppfattning och tillämpning av principen. Bristfälliga 

organisatoriska förutsättningar såsom personal-, tid- och resursbrister framförs ha stor inverkan 

på vilka möjligheter Socialtjänsten har att beakta, tillvarata och tillgodose principen om barnets 

bästa. Enligt informanterna tycks den huvudsakliga problematiken emellertid föreligga att 

barnperspektivet i vissa fall skapar förvirring och osäkerhet hos vissa aktörer, då dessa inte har 

för vana att beakta barnperspektivet på samma sätt som socialtjänsten. Som tidigare nämnt 

upplever informanterna frustration över att barnperspektivet i många fall förbises eller 

försummas av andra inblandade aktörer (bland annat inom rättsväsende); delvis till följd av den 

tämligen uppenbara skiljaktigheten mellan rättssystemets kontra Socialtjänstens uppfattning av 

begreppets- och principens innebörd, men också till följd av att den enskilde socialsekreteraren 

inte alltid disponerar över likställig makt i förhållande till andra inblandade aktörer. Detta 

skapar avsevärda problem då socialsekreteraren har begränsade möjligheter att åberopa och 

tillgodose barnets bästa  och således inte kan förmedla och tillvarata barnperspektivet i 

praktiken.  

 

I enlighet med Andersson & Arvidsson Bangura (2007) tillämpar rättsväsendet ett mer 

generellt perspektiv, då socialsekreterare däremot ser till klienternas individuella behov. 

Inblandade aktörer har en skyldighet att samarbeta i vissa ärenden, trots sina olika uppfattningar 

och interpretationer av principen om barnets bästa. Det faktum att kännedomen om barns behov 

är underordnade det juridiska systemet medför en avsevärd risk att inblandade vuxna 

(tillhörande dominerande verksamhetsfält) ges tales- och tolkningsrätt i betydligt större 

omfattning; och beaktandet av det enskilda barnets behov riskeras att förbises (Andersson & 

Arvidsson Bangura, 2007).  Som tidigare nämnt erhåller det juridiska systemet den 

överordnade maktpositionen gentemot såväl socialsekreterare som klient, och yrkesverksamma 

inom det juridiska verksamhetsfältet innehar en överordnad och inflytelserik position som 

beslutsfattare i domstolsärenden. Trots flertalet benämningar i lagstiftning erbjuder principen 

om barnets bästa föga vägledning för beslutsfattare, vilka måste framställa avgöranden som 

kommer ha omfattande konsekvenser för inblandade parter; inte minst för det enskilda barnet. 



 

28 

 

Beslutsfattare erhåller följaktligen utrymme att tilldela företrädesrätt och betydelse åt olika 

parters uppfattningar, argument och överväganden när det kommer till barnets bästa, vilket 

medför avsevärda problem för ärendeförfarandet och brottsmålsägande (Skivenes, 2010). Detta 

främst av den anledning att föräldrars intresse, vilja och önskan ges mer gehör, samt att 

inblandade vuxnas perspektiv och uppfattning i större omfattning beaktas (Forsberg & Pösö, 

2007).  

 

Vuxnas tolkningsföreträde skulle emellertid kunna betraktas som fördelaktigt för den enskilde 

socialsekreteraren. Det faktum att den yrkesverksamma socialsekreteraren innehar 

biopsykosocial kunskap och eftersträvar ett holistiskt förhållningssätt (utöver inblick i det 

enskilda  barnets unika situation), går det att argumentera för att denne är mest lämpad att 

bedöma och avgöra vad som är bäst för det enskilda barnet. Detta, sammanlagt det som följer 

vuxnas överordnade position gentemot barnet, borde ge socialsekreteraren möjligheten att 

påtala såväl barnperspektivet som principen. Verkligheten ser bevisligen annorlunda ut, då en 

av perspektivets främsta förespråkare varken kan hävda sin legitimitet eller göra anspråk på sin 

expertis. Viktigt att beakta i detta avseende är just det faktum att teori inte alltid efterlevs i 

praktiken; som ifrågavarande studie påvisar överensstämmer inte alltid teoretiska/juridiska 

resonemang med verkligheten. Men om inte barnperspektivet beaktas, och barn inte ges gehör 

sviker Sveriges sociala skyddsnät den mest utsatta gruppen i samhället. Detta blir avsevärt 

viktigt då myndigheters möjlighet till ingripande är beroende av samhällets tillit och 

mottaglighet till hjälp. Att förbise barn och deras utsatthet kan starkt påverka det enskilda 

barnets vilja att söka hjälp. Den huvudsakliga frågan som kvarstår är således vem/vilka som 

förfogar över den inneboende makten att bedöma och avgöra allvarsgraden i en situation, 

anspråka denna expertis och beslutsfattande, samt huruvida denna totala behärskning av utsatta 

människor är rättssäker och etiskt försvarbar? 

6.3 Behovet av ett begreppsförtydligande 

När det gäller behovet av ytterligare definition och förtydligande av principen påvisades den 

mest framträdande skiljaktigheten föreligga mellan informanternas svar och den tidigare 

forskningen. Den svenska lagstiftningen visar sammanfattningsvis på en vagt definierad 

princip; barnets bästa påträffas återkommande i lagtext men ger inte någon ingående 

beskrivning av principens innebörd. Trots flertalet propositioners förslag till 

begreppsförtydligande och eftersträvan av ytterligare definition i svensk lagstiftning, kan i 

dagsläget ingen närmare innebörd av barnets bästa återfinnas (Proposition 1996/97:124). Den 

återkommande efterfrågan av ett begreppsförtydligande är något som även genomsyrar tidigare 

forskning med utgångspunkt i att det fortfarande föreligger otydligheter och åtskilliga 

tolkningar av principen (se 6.2 för diskussion).  

 

Ifrågavarande studies resultat efterfrågar dock inte en ytterligare definition av principen om 

barnets bästa då den lagstiftade formuleringen av principen anses vara tillräcklig, vilket 

motsäger tidigare forskning av Skivenes, 2010; Hansen & Ainsworth, 2009; Pruett et al., 2000; 

Skivenes & Stenberg, 2013, samt Winter, 2011. Det som emellertid förelåg vara problematiskt 

med principen var dess praktiska tillämpning, och hur organisatoriska förutsättningar 

begränsar och i vissa fall även hindrar socialsekreterares möjligheter att utöva sin makt. I detta 

avseende anses rådande lagbestämmelser kring barnets bästa inte nödvändigtvis begränsande, 

utan snarare behjälpliga i skyddsarbetet av utsatta barn. Socialsekreterare innehar obestridligt 

rätten, och makten, att bedöma det enskilda barnets bästa, vilket ibland upplevs svårförenligt 

med vad rådande lagstiftning och organisatoriska förutsättningar ger möjlighet till. Vad 

lagstiftning och välfärdsinstitutioner har att erbjuda kan således anses konfliktera med vad 
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principen om barnets bästa innebär, i synnerhet i de ärenden som rör våldsutsatta barn. 

Informanterna önskar utifrån detta ett förtydligande i riktlinjer och lagstiftning gällande hur 

det praktiska arbetet ska gå till. Barnets bästa förbises till följd av ett framträdande 

vuxenperspektiv och förtappas under processens gång, en uppfattning som även informanterna 

upprepade gånger framfört under intervjutillfällena. Den tidigare forskningen har efterfrågat 

ett begreppsförtydligande med anledning att underlätta socialarbetares skyddsarbete, men 

intervjuade socialsekreterare har emellertid uppfattningen om att principen om barnets bästa är 

tillräckligt definierad utifrån lagstadgade skyldigheter och det strukturella BBIC- programmet.   

 

Det kan således argumenteras för att det i många fall är den praktiska tillämpningen av 

principen som fallerar; detta till följd av överväldigande arbetsbörda, tidsbrist, resursbrist, 

personalomsättning och organisationens ekonomiska förutsättningar. Samtliga faktorer har en 

tveklös och avgörande inverkan på det välfärdsarbete som Socialtjänsten ämnar att utföra, och 

i synnerhet på det skyddsarbete verksamheten är skyldiga att realisera. Informanterna påtalade 

upprepade gånger vikten av att göra det enskilda barnet delaktigt under utredningsprocessen; 

en delaktighet som ansågs beakta barnperspektivet och således även tillgodose principen om 

barnets bästa. Möjligheten att möta varje barn och ingående engagera sig i varje enskilt ärende 

begränsas avsevärt till följd av ovan nämnd arbetsbörda, tidsbrist och personalomsättning. 

Relationen mellan socialsekreterare och barnet är i synnerhet viktig vid skyddsbedömningar. 

Konsekvensen av bristande möjligheter till relationsskapande försvårar för socialsekreteraren 

att erhålla djupare kunskap om det enskilda barnets situation och förutsättningar, och förhindrar 

således möjligheten till att korrekt bedöma och avgöra situationens allvarsgrad (Winter, 2011).  

 

Socialtjänsten med dess socialsekreterare innehar ansvaret att tolka, avgöra och bedöma 

barnets situation korrekt men också att representera och förmedla det enskilda barnets bästa.  

Socialtjänstens uppdrag spelar således en avgörande roll i vilka beskaffenheter som ska 

prioriteras och framhävas. Ärendeförfarandet med tillhörande avvägningar, bedömningar och 

beslut kompliceras av den anledning att Socialtjänsten å ena sidan har som uppgift att följa 

lagstadgade skyldigheter, men å andra sidan har myndigheten även det huvudsakliga ansvaret 

att skydda barn från utsatthet, och dessa två hamnar stundtals i konflikt (Forsberg & Pösö, 

2007). Allt detta ska ske i skuggan av överväldigande arbetsbörda, tidsbrist, resursbrist, 

personalomsättning och organisationens ekonomiska förutsättningar. Det utsatta barnet 

innehar, frånsett ovanstående problematik, behovet av- och rätten till att få sina upplevelser 

giltiggjorda; med anledning att kunna förstå och bearbeta traumatiska upplevelser. Alla vuxna 

som befinner sig i relation till- eller runtom barnet ansvarar för att tillgodose att barnets 

upplevelser giltiggörs. Att ge barnet gehör, att betro dennes upplevelser och utsagor och att 

genom detta tillgodose barnets delaktighet i processer som berör dem, är enligt 

Barnkonventionen en fundamental rättighet. Trots att lagstiftningen till viss del betraktar barnet 

som aktör/part i ärenden som rör familjerättsliga utredningsprocesser, ifrågasätts ofta barnets 

kompetens vid delaktighet och värdet av deras uppfattningar och upplevelser vid 

beslutsfattande (Eriksson & Näsman, 2008). Detta ifrågasättande blir avsevärt diskutabelt i 

brottsärenden där barn har blivit utsatta för övergrepp, vilket samtliga informanter uttrycker 

stor frustration kring. De upplever arbetsplatsens riktlinjer, inbegripet principen om barnets 

bästa och barnperspektivet, som kontraproduktiv; främst av den anledning att barn bär på 

samma bevisbörda som vuxna brottsoffer. Brott måste således bevisas utom rimligt tvivel, och 

bevisbördan som föreligger ett barn att redogöra i detalj för brottslig utsatthet och övergrepp 

kan anses orimlig i proportion till barnets ålder och mognad. Att även utsätta barn för vidare 

påfrestning genom förhör och rättegång, där det unga offret många gånger ifrågasätts och 

misstros, tordes inskränka brottsmålsprocessens rättssäkerhet, försumma barnperspektivet, och 

även vara fundamentalt oetiskt då principen om barnets bästa förkastas. Att införa en lag som 
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enbart är anpassad för- och behandlar brott mot barn skulle underlätta för ett genomgående 

barnperspektiv i svårbedömda ärenden. Barn som blivit utsatta för brott tordes utifrån en sådan 

lag få större möjligheter att hävda sig själva och sin egenart genom delaktighet, samt få sina 

upplevelser och utsagor betrodda. Detta i sin tur skulle kunna bidra med ett större förtroende 

för bland annat rättsväsende, socialtjänst och andra vuxna. 

 

Sammanfattningsvis framför studiens resultat belägg för att det inte är den teoretiska 

tillämpningen av barnets bästa som är problematisk, utan den praktiska. Detta i och med 

organisatoriska förutsättningar och arbetsmässiga krav, samt i vissa fall otydlig och 

konflikterande lagstiftning. Till följd av detta framhålls, medvetet eller omedvetet, ett 

övervägande dominerande vuxenperspektiv vilket i många fall resulterar i att barnperspektivet 

åsidosätts eller i värsta fall går förlorat. Frågan som uppstår är vilka konsekvenser detta får, 

såväl för samhällets tillit gentemot välfärdsinstitutioner men också utifrån en mer fundamental 

grund; vilka konsekvenser har detta för samhällets mest försvarslösa och maktlösa (och således 

mest utsatta och utelämnade) samhällsgrupp. Den samhällsgrupp som gav oss vuxna 

förtroendet att hjälpa dem när de behövde oss som mest? Kanske går det att tydliggöra saken 

utifrån följande informants uppfattning om principen om barnets bästa:   

 
“Vi [Socialtjänsten] gör ingenting. Ingenting. Och så lever barnet vidare, och har bara lärt sig en sak från 

allt detta: Jag kommer aldrig mer berätta för en vuxen.”  
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INFORMATIONSBREV 
Föreliggande efterforskning syftar till att undersöka socialsekreterares upplevelse och 

erfarenhet av att bedöma vad som är barnets bästa i ärenden som rör våld mot barn. För att 

inhämta relevant och trovärdig information ämnar vi således att genomföra enskilda 

intervjuer med yrkesverksamma socialsekreterare. Föreliggande intervjuer kommer att beröra 

följande områden: 

❖      Barnperspektivet inom socialtjänstens utredningsarbete 

❖      Principen om barnets bästa 

❖   Barnets bästa i våldsärenden 

Intervjun beräknas försiggå under cirka en timme och kommer att spelas in. I enlighet med 

Sekretesslagen [1980:100] och Personuppgiftslagen [1998:204] kommer den information som 

uppges vid intervjun att behandlas med största konfidentialitet; vilket garanterar er deltagare 

fullständig anonymitet och avidentifiering. Era personuppgifter kommer inte tilldelas 

obehöriga, eller användas i annat syfte än till denna undersökning. 

  

Er medverkan är helt frivillig, och ni kan när som helst under undersökningens gång avbryta 

ert deltagande och/eller återta ert samtycke. Den information som ni uppgett kommer då att 

raderas och kasseras. Ditt arbete och din yrkesposition kommer inte påverkas av ditt 

deltagande eller ditt tillbakadragande. 

  

Efterforskningen kommer att genomföras som en del utav Socionomprogrammets utbildning 

vid Örebro Universitet och kommer att utföras av Rebecca Ekström och Katarina Jänis under 

handledning av Miia Bask. Om ni väljer att deltaga i denna undersökning har ni möjligheten 

att medverka i en C-uppsats vilken kommer att presenteras i slutet av maj 2018. För 

ytterligare information, kontakta gärna nedanstående: 

  

Miia Bask 

Lektor, Örebro Universitet. 

miia.bask@oru.se 

 

Rebecca Ekström 

Socionomstuderande T6, Örebro Universitet. 

rebecca_ekstrom@hotmail.se 

  

Katarina Jänis 

Socionomstruderande T6, Örebro Universitet. 

katya.morozova.janis@gmail.com

mailto:miia.bask@oru.se
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Jag har, vid tidpunkt av denna underskrift, blivit tilldelad information om efterforskningens 

syfte, intervjuns innehåll, konfidentialitetsbehandlingen av mina uppgifter, mitt frivilliga 

deltagande i undersökningen samt att jag när helst under studiens gång kan avbryta mitt 

deltagande. 

  

Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie som angår socialsekreterares 

upplevelser och erfarenheter av att bedöma vad som är barnets bästa i ärenden som rör våld 

mot barn. 
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INTERVJUGUIDE 
Tema 1: Barnperspektiv 

1. Vad anser du att barnperspektivet innefattar? 

2. Hur inkorporerar din arbetsplats ett barnperspektiv i ditt arbete? 

3. Anser du att barnperspektivet är tydligt inkorporerat i ditt arbete? 

1. Anser du att barnperspektivet behöver inkorporeras ytterligare i ditt arbete? 

4. På vilket sätt tillämpar du ett barnperspektiv i ditt arbete? 

1. Genom att följa arbetsplatsens riktlinjer? 

2. Ditt egna förhållningssätt? 

3. På annat sätt? 

5. I vilken omfattning tillämpar du ett barnperspektiv i ditt arbete? 

6. Hur påtalar/framhäver du ett barnperspektiv i ditt arbete? 

7. Anser du barnperspektivet användbart i ditt arbete? 

1. Om ja: På vilket sätt? 

2. Om nej: Varför anser du det vara oanvändbart? 

  

Tema 2: Barnets bästa 

1. Hur definierar du begreppet barnets bästa? / Vad är barnets bästa för dig? 

2. Grundar du dina bedömningar om principen/begreppet barnets bästa utifrån tidigare 

bedömningar/rättspraxis? 

1. Om ja, hur grundar du dina bedömningar utifrån tidigare 

bedömningar/rättspraxis? 

3. Hur för du dokumentation om barnets bästa? Tenderar du att framhäva barnets bästa? 

4. Hur upplever du principen definierad utifrån lag? (Föräldrabalken, Socialtjänstlagen, 

Barnkonventionen, LVU). 

1. Anser du den vara väldefinierad eller i behov av ytterligare definition? 

5. Hur upplever du principen definierad utifrån riktlinjer på arbetsplatsen (BBIC)? 

1. Anser du den vara väldefinierad eller i behov av ytterligare definition? 

6. Vilka svårigheter upplever du med principen/begreppet barnets bästa? 

7. Om du upplever svårigheter: 

1. Anser du att begreppet barnets bästa och dess innebörd behöver förtydligas? 

2. Vilka förtydliganden skulle du önska? 

  

Tema 3: Barnets bästa i våldsärenden 

1. Vad anser du vara avgörande för barnets bästa i våldsärenden, och varför? 

1. Den fysiska säkerheten? 

2. Det psykiska välmåendet? 

3. Den sociala tryggheten? 

4. Annat? 

2. Hur anser du principen om barnets bästa tillämpbar i våldsärenden? 

3. Hur anser du principen användbar i våldsärenden? 

4. Hur anser du principen hindrande i våldsärenden? 

5. Vid bedömningar av barnets bästa, överväger du/har du i åtanke tidigare rättspraxis? 

  

  

TACK för din medverkan! 
  
 


