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SAMMANFATTNING  

  

Titel: När samhället sviker barn. 

-    Om hur barn i Sverige hamnar i utsatthet trots omfattande sociala insatser.  

  

I denna uppsats har författaren använt sig av en kvalitativ forskningsmetod för att 

undersöka hur Socialtjänstens arbete rörande frågor kring barns trygghet brister, och där 

barn far illa. Detta trots aktiva insatser som skall motarbeta barns utsatthet och där 

engagemang kring frågor som rör barn varit prioriterade sedan länge. 

Uppsatsen har inspirerats av diskursanalys som metod och teori. Den innehåller även det 

teoretiska begreppet ¨barnets bästa¨ och BBIC som ett analytiskt verktyg. Resultatet visar 

att Socialnämnden argumenterar utifrån föräldrars brister och det misslyckade 

föräldraskapet i förhållande till barns behov. Vidare framkommer att argumentationen 

förs utifrån lagstiftningen förutsättning syftar till att uppnå mer effektivitet i 

administration än att beakta barnets bästa. 

  

  

 Nyckelord: Barnavårdsutredning, barnens deltagande, sociala insatser, BBIC, LVU, 

social barnavård 
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Abstract 

  

Title: When society fails children. 

 

-   When society fails children. 

  

The author have used a qualitative method to examine how the efforts of adults in the 

nonprofit, private and public sectors are failing to ensure children's safety. Although the 

efforts to protect children from getting harmed have been a prioritized for a long time. 

This dissertation has been inspired by discourse analysis as a method and theory. It also 

contains the theoretical concept of the best interest of the child and BBIC as an analytical 

tool. The result shows that the social services argues based on the parents shortcomings 

and the failed parenthood in relation to the children's needs. Furthermore, it is stated that 

the line of reasoning is based on the legislation provided for the purpose of achieving 

efficiency in administration rather than consider the child's best interest. 
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 1. INLEDNING 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) (SFS 2001:453) ska barns bästa beaktas, därav åtgärder 

vidtas för att säkerställa en trygg omgivning. Enligt lagens mening anses varje individ 

under 18 år vara ett barn (ibid.). I FN:s barnkonvention finns bestämmelser om barns 

rättigheter samlade för att ta tillvara på barns intressen (United Nations International 

Children Emergency Fund [UNICEF], u.å.). Det är dessa bestämmelser som regeringen 

utgår ifrån för att ta tillvara på mänskliga rättigheter för barn. I dess innehåll finns 54 

artiklar vilka i sin tur understryker alla barns lika värde, rätt till liv och utveckling, 

yttrandefrihet samt respekt (ibid.). 

I Sverige ska alla barn ha minst en vuxen förmyndare, som oftast är en eller två föräldrar 

enligt Föräldrabalken (SFS 1949:381). Den vuxna förmyndaren har som plikt att 

tillgodose barnets behov, rättigheter och uppfostran. Förmyndaren har även ansvar över 

personliga frågor och beslut som rör barnets liv, där barnet ska få vara delaktig i besluten 

beroende på barnets ålder. Lagen understryker även vikten av förmyndare till barn och 

ansvar som åtar de, då barn är omyndiga och därav direkt beroende av vårdnad av lämplig 

vuxen (ibid.). 

Flera fall där barn har utsatts för allvarliga brott av sina förmyndare i hemmiljön har 

uppmärksammats och diskuterats flitigt de senaste årtiondena i Sverige, särskilt genom 

media såväl som i politiska debatter. Detta inledde en nationell debatt som under mitten 

av 2000-talet tog kraft och påbörjade ett starkare engagemang av kommunala, privata och 

ideella aktörer. Exempel på fall som fått stor uppmärksamhet är om den tioåriga pojken 

Bobby, som misshandlades och torterades till döds av sin vårdnadshavare. Ett annat 

exempel är fallet om Louise, som har utsatts för sexuella övergrepp och hot under fem års 

tid av sin pappa. Dessa är endast två av åtskilliga fall där barn har utsatts för skada, och 

där socialsekreterare och arbetsledare inom socialtjänsten har kritiserats för sitt arbetssätt 

av allmänheten. 

Socialtjänstens arbete med barnavårdsutredningar har de senaste åren fått stark kritik från 

många håll för bristfälliga rättsliga tillämpningar. Enligt praxis ska arbetet utgå ifrån att 

ha barnets bästa i fokus, samt att barnet ska vara så delaktig i personliga frågor som 

möjligt. Bland den kritik som framkommit mot socialtjänsten så utmärker sig i synnerhet 



9 
 

beslut som grundades enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), 

där barn kan omhändertas utan föräldrars eller eget samtycke och placeras i ett jourhem, 

familjehem, behandlingshem eller annan form av placering beroende på situation. 

Många lagändringar har utformats efter den sociala barnavården, och det har 

uppmärksammats brister där det framkommit allvarliga felaktigheter och där barn farit 

illa utan att dem ansvariga ingripit när det behövs. Därav har systemet Barns behov i 

centrum (BBIC) implementerats i den svenska socialtjänsten. Utgångspunkten i BBIC är 

att bilda en enhetlig struktur för handläggning och för att underlätta för socialarbetare 

uppföljning av utredningar och planeringar. Detta hjälper till att förbättra samarbetet med 

barnets föräldrar och/eller anhöriga, stärker barnets påverkan och delaktighet samt att 

höja kvaliteten och rättssäkerheten.  

1.1 Syfte 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur barns rätt till trygghet tillämpas i 

omsorgen i enlighet med SoL och LVU, samt dess brister. Vidare undersöks om 

riktlinjerna för barnkonventionen och Sveriges lagar efterlevs. Det skall även undersökas 

om insatserna som tillämpas när barn far illa är tillräckliga, och om det går att göra mer 

än vad som redan görs för att säkerställa barns säkerhet. Uppsatsen analyserar även hur 

tvångsomhändertagande av barn kan vålla destruktiva följder av vårdnadshavares och 

myndigheters förvållan. Uppsatsen omfattar även en undersökning av praxis med fokus 

på Socialtjänstens brister. 

I uppsatsen benämns alla individer under 18 år som barn.  

1.2 Frågeställningar 

Följande frågor är aktuella och skall utredas samt besvaras under uppsatsen. 

●      Genomförs det sociala arbetet med barnet i fokus utifrån barnets 

bästa? 

●      Får barnet vara delaktigt i personliga beslut, genom att exempelvis få 

möjlighet uttrycka sina intressen och åsikter? 
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1.3 Avgränsningar 

Avgränsningar som angår denna uppsats kommer endast att fokusera på bristen som 

uppstår vid utredningar till följd av vårdnadstvist eller missförhållanden i hemmiljön, och 

hur barns behov hanteras utifrån barnets bästa. Barnets delaktighet, vilja och behov i 

sociala barnavården kommer att lyftas upp för att kunna få en heltäckande bild av skadan 

och försummelse som utredningar kan ge upphov till. Tyngdpunkten ligger på barns egna 

upplevelser och erfarenheter av marginalisering under utredningar.  

 

1.4 Disposition  

Kapitel 1 introducerar uppsatsens ämne och inleder med att lyfta grundläggande 

strukturer och regelverk som det svenska samhället upprätthållit för att förebygga att 

barn tar skada. I det inledande kapitlet tydliggörs uppsatsens syfte och ger en inblick i 

vad som senare kommer att omnämnas. Här redogörs vilka frågeställningar som ska 

besvaras i uppsatsen. 

Kapitel 2 ger en övergripande översikt av ämnena som tas upp i uppsatsen, samt 

förtydligar återkommande begrepp och principer. Här fastställs uppsatsens huvudfokus 

för att läsaren lättare ska begripa hur Sveriges rättssystem utifrån arbetar i arbetet med 

barns trygghet utifrån olika aspekter. Kapitlet definierar hur olika myndigheter och 

andra aktörer genomför barnskyddsarbete. Kapitlet lägger främst fokus på 

Socialtjänsten, barnkonventionen, tvångsomhändertagande av barn samt olika 

arbetssystem och begrepp i ämnet. 

Kapitel 3 demonstrerar hur och vilken information som använts i uppsatsen, samt vilka 

arbetsmetoder som tillämpats för att forska i området. Vidare presenteras motiveringen 

till varför litteraturen och materialet som valts är lämplig i uppsatsens forskning. 

Kapitlet förtydligar uppsatsens teorimetod och fördjupning i diskursanalys. 

Kapitel 4 redogör för relevant forskning i ämnet och undersöker uppsatsens 

frågeställningar från olika infallsvinklar. Här presenteras studier och rapporter från 



11 
 

framförallt myndigheter, och även enskilda händelser där barn farit illa under vuxnas 

ansvar. 

Kapitel 5 granskar de juridiska aspekterna och vilket skydd barn har enligt lagens 

mening. Här framförs vilket ansvar som krävs av de involverade parterna i bland annat 

barnavårdsutredningar och i generell omsorg av barn. Vidare benämns hur 

socialtjänstens omhändertagande av barn misslyckas.  

Kapitel 6 diskuterar argument som framförts i uppsatsen och fördjupar för och 

nackdelar med olika insatser. Här ges förklaringar, orsaker och argument till vad som 

framkommit i undersökningarna som gjorts i uppsatsen.  

Kapitel 7 analyserar vad uppsatsen lyckats bevisa och avslutas med att författaren lämnar 

sina egna reflektioner. 
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2. BAKGRUND 

2.1 Principen om barnets bästa i svensk rätt 

 Barnets bästa har varit en väsentlig och vägledande princip sedan 1959, och en av de fyra 

grundläggande principerna i barnkonventionen (FN:s kommitté för barnets rättigheter, 

2013). Enligt konventionen om barnets rättigheter i artikel 3, har varje barnrätt att få sina 

intressen bedömda och prioriterade i samtliga beslut som rör barnet. Kommittén för barns 

rättigheter har identifierat artikel 3.1 som en av konventionens grundprinciper av barnets 

rättigheter. Barnets bästa är ett dynamiskt koncept, som kräver att man anpassar 

bedömningar beroende på sammanhang (ibid.). 

År 1979 blev Sverige det första landet i världen som införde förbud mot barnaga enligt 

Brottsbalken (BrB) (SFS 1962:700). Under samma skede uppmärksammade allmänheten 

vikten av att värna om barns trygghet, vilket startade en våg av lagstiftningar vars syfte 

var att skydda barn från fara.  Bland annat en reform av FB rörande vårdnad och umgänge, 

samt lagen om social omsorg 1980 (Leviner, 2011). Införande av förbud mot barnaga var 

en stark start på en ny lagstiftning rörande barns rättigheter för uppväxt utan våld eller 

andra övergrepp som i sin tur regleras i FB. Varje handling som leder till att barnet utsätts 

för någon smärta eller fysisk skada, även om det handlar om lätta slag där smärtan är 

snabbt övergående, hot, förolämpning eller annan kränkande behandling är nu förbjudna 

enligt lag (ibid.). 

I Brottsbalken (SFS 1962:700) framgår att barnaga är brottsligt. Alla handlingar som leder 

till att ett barn känner smärta eller på något sätt skadas fysiskt kan i lagens mening anses 

som misshandel och vara straffbart. Fysisk bestraffning är brottsligt, men föräldrar får 

ändå i vissa fall använda fysiska metoder för att uppfostra sitt barn när barnet själv gör 

fysiskt motstånd. Det framgår även att det anses vara våldtäkt om man har samlag eller 

sexuell handling med ett barn under 15 år (ibid.). Barn som har upplevt våld eller sexuella 

övergrepp i nära relationer omfattas inte i lagens mening som målsägande, utan som 

brottsoffer enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Socialtjänsten bär särskilt ansvar för 

barn som upplevt våld av närstående (ibid.).  
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 2.2 Begreppet barn och rätten att föra sin egen talan 

Begreppet barn definieras i artikel 1 i FN:s barnkonvention som “varje människa under 

18 års ålder, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för barnet" 

(UNICEF, u.å.). Vid 15 års ålder blir barn processbehöriga och bedöms har rätt att föra 

sin egen talan i mål och ärenden med beaktande av barnets ålder och respekt för dess 

mognad, detta är med särskilt reglerade i SoL (SFS 2001:453). Dessa bestämmelser anger 

barnets rätt att uttrycka sin åsikt, vilket indikerar vikten av att iaktta barnets rätt till 

självbestämmande med beaktande av hens ålder och mognad som har även uttryckts i 

artikel 5 och 14 i barnkonventionen (UNICEF, u.å..). 

2.3 Barnets perspektiv 

Barnets perspektiv nämns i artikel 12 i barnkonventionen och beskriver hur barn upplever 

saker och ting samt hur barnet ser på sin egen situation. Barnets perspektiv är viktigt för 

integriteten, därför ska den respekteras samt barnet ska påtalas sin rätt att tala. 

Barnkonventionen ger barn rättigheter att blir hörda och att få uttrycka sina åsikter och 

tankar för att kunna påverka sådant som rör dem. Ju äldre barnet blir desto viktigare det 

är att få ta del av beslut som rör en själv. 

2.4 Barnkonventionen och nationellt ansvarstagande 

FN:s konvention om barns rättigheter grundades den 20 november 1989 (UNICEF, u.å.). 

Sverige var ett av de första länderna att fastställa konventionen år 1990, vilket innebar att 

konventionen har applicerats folkrättsligt till att förverkligas i det svenska samhället. 

Barnkonventionen är ett internationellt avtal mellan alla medlemsnationer som 

konstaterar att barn inte tillhör vuxna, utan är individer med egna rättigheter. Syftet är att 

alla barn ska ha rätt till att få höras, behandlas med respekt och få vara trygga (ibid.). 
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Konventionen innehåller 54 punkter, där 4 av dessa är grundläggande principer: 

2§: Att alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

3§ Att barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn. 

6§ Att alla barn har rätt till liv och utveckling. 

12§ Att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

Resterande 50 punkter handlar om hur staterna som skrivit under konventionen ska arbeta 

för att riktlinjerna ska efterföljas korrekt (FN:s kommitté för barnets rättigheter, 2013). 

FN påtalar att konventionen är hel och odelbar, vilket innebär att ett land inte kan bedöma 

en enskild punkt, utan konventionen skall bedömas i sin helhet. Sedan 2014 har FN 

etablerat en anordning för klagomål vars syfte är att säkerställa att konventionens 

bestämmelser inte bryts mot. 

Sverige har inte ratificerat den än och har förvånansvärt fått stark kritik från FN som 

menar att det är oacceptabelt att barns ekonomiska och sociala bakgrund spelar så stor 

roll i barnens liv, samt att Sverige inte garanterar barn skydd mot diskriminering. 

 2. 5 Tvångsomhändertagande av barn (enligt LVU) 

När barn riskerar fara illa har Socialtjänsten det övergripande ansvaret för att säkerställa 

att barn får det skydd och trygghet de behöver samt tillgodose stöd för bättre 

förutsättningar för ett fungerande liv. Om vårdnadshavare inte samtycker till insatser som 

socialtjänsten bedömer som nödvändiga och barnet i fråga hunnit fylla 15 år kan barnet 

komma att omhändertas enligt LVU, vilket inte kräver samtycke från vare sig 

vårdnadshavare eller barnet i fråga. 

LVU (SFS 1990:52) syftar främst på under vilka förhållanden som omhändertagande 

enligt LVU är aktuella. Vård enligt denna lag skall beslutas om det finns risk för 

missförhållanden i hemmet, såsom psykisk och/eller fysisk misshandel eller annan risk 

för att barnets hälsa eller utveckling kan skadas. LVU kan även beslutas om barnet utsätter 

sig själv för fara, exempelvis genom kriminalitet eller användning av droger. Lagen lyfter 

fram vikten av att insatser som dessa bör endast utföras när det inte finns möjlighet för 

https://lagen.nu/1962:700#K3P4S1
https://lagen.nu/1962:700#K3P4S1
https://lagen.nu/1962:700#K3P4S1
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andra vårdalternativ, samt att omhändertagande enligt LVU skall utföras med respekt för 

barnet och dess integritet. Insatsen skall beredas i samförstånd med barnet och dennes 

vårdnadshavare (ibid.). 

Det har i många fall framkommit kritik mot tillämpning av LVU, där det i efterhand har 

påvisats att insatsen inte varit nödvändig och i vissa fall fullständigt missbedömts. 

Bristfälliga utredningar och riskbedömningar i barnskyddsärenden har visat sig leda till 

ett förvärrat tillstånd och att barnets rätt till skydd inte realiserats i praktiken. Ingripande 

i ett tidigt skede samt ett lämpligt stöd fyller viktiga funktioner för att barn skall få ett 

tryggt liv och bra utvecklingsmöjligheter. Socialtjänsten har det huvudsakliga ansvaret 

över att agera och ingripa när barn far illa, eller riskerar att fara illa, samt att säkerställa 

det skydd de behöver. Detta grundas efter SoL (SFS 2001:453).   

 2. 6 BBIC - Barns Behov i Centrum 

Socialstyrelsen (2018) beskriver att under 1990-talet riktades en stark kritik mot den 

handläggning och dokumentation som utfördes inom den sociala barnavården. Kritiken 

kom från såväl länsstyrelsernas tillsyn som forskande myndigheter. Det framkom att 

barnavårdsutredningarna som genomfördes var bristfällig och inte opartiska. Barnen fick 

sällan sin rätt att tala fritt med sin socialsekreterare, således riktades kritiken mot 

planering och uppföljning beträffande familjehemsplacering av barn. Socialstyrelsen 

implementerade därför systemet BBIC - Barns Behov I Centrum, mellan 1999–2005 i sju 

kommuner med syfte att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. 

Även för att förbättra och utveckla ett funktionellt system för socialtjänstens arbete och 

att uppbygga och öka kvaliteten på kunskap hos socialhandläggare som ansvarar för de 

utsatta barnen. BBIC har även som mål att bidra till ett bättre samarbete med barnets 

föräldrar och andra vuxna som är inblandade i barnets utredning för att höja barnens 

rättssäkerhet. Arbetsverktyg har utvecklats och utformats genom BBIC-triangeln som en 

arbetsmetod att efterfölja (Se bilaga nedan). 
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Figur 1 BBIC triangeln (Socialstyrelse.se) 

 

I BBIC triangelns tre sidor kartläggs bland annat barnets utveckling, föräldrarnas 

förmåga, mål och miljö. Dessa är faktorer som i relation med varandra ska avgöra barnets 

behov och om de behoven kan tillgodoses. I mitten av triangel placeras barnet, vilket 

betonar vikten av att barnet alltid ska vara i centrum. Triangeln består av tolv viktiga 

områden som indelas i 37 delområden. Delområdena fokuserar på sådant som enligt 

forskningen skall vara viktigt och ha stor betydelse för att kunna igenkänna och förebygga 

riskfaktorer på problem som förorsakar att barn far illa. Triangeln i BBIC syftar till att 

konstruera struktur för utredningsarbetet genom att stödja informationsinsamling och 

analysering enligt SoL (SFS 2001:453). Ändamålet i BBIC är att erbjuda de barn och 

unga som socialtjänsten stödjer samma livschanser som alla barn och unga i samhället 

har rätt till (Socialstyrelsen, 2018). 
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BBIC är ett registrerat varumärke som ägs av Socialstyrelsen, den betraktas som de 

dokument och publikationer som skyddas av upphovsrättslagen. Därför krävs det en 

licens för att kunna arbeta med BBIC, vilket som är kostnadsfri. Avtalet ska tecknas 

med Socialstyrelsen. 

Det är krav på socialnämnden som har licens att utbilda dem som ska jobba med BBIC 

systemet. Om en kommun vill få ordinarie licens av BBIC krävs det att denna kommun 

ska uppfyller samtliga villkor i BBIC-konceptet, men den kommunen som använder 

BBIC systemet medan den saknar ordinarie licens borde ha avtal med Socialstyrelsen för 

att använda BBIC.  BBIC vidareutvecklades flera gånger sedan systemet implementerats 

i Sverige första gången som nämndes tidigare 1999–2005. BBIC har fortsatt sin spridning 

över Sveriges kommuner och utvecklades (2006–2013) sedan vidareutvecklades BBIC 

ännu en gång under (2014–2015). 
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3. Metod 

Uppsatsens undersökning har den kvalitativa metoden som riktlinje, som bygger på 

forskning och granskning inom relevant litteratur i ämnet. Vid metodvalet har hänsyn 

tagits för att få en uppfattning om hur socialtjänstens handläggning genomförs inom den 

sociala barnavården i Sverige och om Socialtjänsten faktiskt följer de riktlinjer och lagar 

som förordnats i enlighet med BBIC-systemet med beaktande av barnets bästa. Metoden 

har även valts för att få en heltäckande bild av hur barn behandlas under 

barnavårdsutredningar, där granskning i ämnet genomförts av framförallt ansvariga 

myndigheter, institutioner samt experter i området. 

 

3.1. Datainsamling och urval 

För att avgränsa denna bearbetningsprocess av texter med syfte att fördjupa förklaringar 

och tolkningar av sociala fenomen eller historiska händelser ur aktörens perspektiv 

(McConnell & Smith, 2018), så ligger tonvikten mestadels på diskursanalys. 

Diskursanalys undersöker relationerna mellan olika händelser i samhället, det är allt 

material för normer och begrepp som produceras i diskursstrukturen enligt Foucault 

(Gustavsson & Sandström, 2018). Målet med denna studie är att besvara tidigare nämnda 

frågeställningar med stöd av forskning. 

Artiklar rörande fall där barn har blivit utsatta under ansvariga vuxnas vårdnad och 

omsorg inkluderas i datainsamlingen. 

Ett strategiskt urval av tidigare forskning om barnets sociala utredning och dess 

konsekvenser på barn har också gjorts genom att välja några relevanta och aktuella 

tidigare forskningar. Forskningen kommer att bidra till att stärka argumenten och uppfylla 

studiens syfte. Vidare har arbetet baserats på en psykologisk studie (Lucas & Jernbro, 

2014) som bidrar med mer djupgående fakta.      

Litteratursökningen pågick mellan november - December 2019.                                                                                                                                               
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3.2. Metod och material 

De källskrifter som omfattas av den klassiska rättskälleläran och som denna uppsats har 

som grund är lagar rörande barn, förarbeten, praxis från förvaltningsrätten, 

myndighetsrapporter samt doktrin. Utöver ovan nämnda rättskällor kommer även 

Socialstyrelsens allmänna råd för tillämpningen av LVU att återfinnas som rättskälla 

inom ramen för uppsatsen. 

För att undersöka hur barns psykiska hälsa påverkas av tvångsvårdens brister och hur 

barnperspektivet återspeglas negativt i utredningar, används empiriskt material av olika 

befintliga forskningar, involverade aktörernas rapporter samt barns egna upplevelser. En 

bild sammanställs i slutet på studien med utstuderat material för att ge en avspegling av 

verkligheten och komma med olika slutsatser.  

 

3.3 Diskursanalys som teorimetod 

Diskursanalysen har sitt ursprung i den franska filosofin och den samhällsvetenskapliga 

traditionen där studier av samhällsfenomen var i fokus. Diskursanalysen utvecklades 

senare till en bredare version för textanalys, som med olika inriktningar erbjöd nya 

metoder för bearbetning av textanalys. Det de olika inriktningarna har gemensamt är att 

de metodiskt ser till att studera olika diskurser, trots att begreppet har olika innebörd för 

de olika inriktningarna (Bergström & Boréus, 2018). 

Diskursanalys är även användbar inom andra områden, exempelvis för att rekonstruera 

sociala identiteter. Identiteten förändras genom diskursen och även i själva handlingen. 

Denna konstruktion av identiteter skapar en uppdelning mellan ”vi och de” i 

diskursanalysen, där konstruktionen av identiteter och tillskrivna roller förverkligas 

genom en aktiv process, där det är den egna självbilden som utgör grunden för hur 

omvärlden urskiljs. Eftersom diskursanalysen utgår ifrån att det är språket som formar 

handlingen så inbegriper diskursanalysen alla typer av sociala handlingar och den 

fokuserar således på vad som sägas och görs. Makt är ett annat centralt begrepp inom 

diskursanalysen; oberoende om diskursen frambringar begränsningar för vad som får 
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sägas eller behandlar åsiktsskapande är maktperspektivet allt som oftast en aktör i 

diskurser. Ibland talas det om den diskursiva makten, vilket är en foucaultiansk definition 

rörande makt och som inrymmer tanken om att sociala relationer alltid behandlar 

maktdynamik (mer om detta nedan). Diskursanalysen fokuserar vidare kring de 

”tvingande” normerna som skapas i och med diskurser, vilket bidrar till aktörer och 

bakomliggande orsaker förlorar i intresse (Börjesson, 2003). 

3.4 Utgångspunkter 

Svensson (2019) beskriver diskursanalys som ett verktyg för att belysa hur makt och teori 

fungerar i vardagen. Språk är en viktig faktor vid studerande av texter, dock fokuserar 

diskursanalys främst på de diskursiva relationerna. Detta innebär att den hjälper till att 

genom språkanvändning bygga samhället och konstruera social ordning mellan olika 

grupper i samhället (ibid.). Utgångspunkten är ämnad att analysera samhällsfenomen med 

utgångspunkt i språket via diskursanalys, där målsättningen är att redogöra det som 

framställs och bilda en tolkning av de sociala strukturerna. 

3. 5 Litteratursökning och metodkritik 

Litteraturen som har använts i denna uppsats är skriven av författande jurister, 

psykologer, professorer samt experter inom myndigheter som arbetar med frågor inom 

ämnesområdet. Flera av dessa författare har byggt sina studier på forskningar som 

inkluderar intervjuer med barn, föräldrar, socialsekreterare samt andra viktiga vuxna i 

barns omgivning. När ämnet för denna uppsats hade bestämts, uteslöts egna intervjuer 

som metod bort. Istället har litteratursökning gjorts i offentliga intervjuer/rapporter. Dessa 

har i sin tur bearbetats på djupet, analyserats och jämförts med varandra. 

Till en början har författaren använt sig av bibliotekets resurser för att finna 

forskningsartiklar och tidskrifter som har varit stor betydelse för uppsatsen. Sedan har det 

genomsökts bland annat material som Socialstyrelsen publicerat för att få deras 

uppfattning om hur barns rättigheter upprätthålls. Utöver det har författaren gått igenom 

ett flertal domar i rättsfall som rör barn, för att få en juridisk uppfattning om fall där barn 

farit illa. Detta har även ökat författarens juridiska kunskaper samt underlättat arbetet med 

uppsatsen. 
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Efterforskning i databaserna Libris och Google Scholar har använts för att söka bredare 

fakta, många gånger efter sökord som LVU, barnets bästa, barnperspektivet, barnrätt, 

tvångsvårdbarnavårdsutredningar och BBIC.  När litteratur har valts ut till uppsatsen har 

det samlats in data från en bred variation av informationskällor för att få en så samlad bild 

som möjligt, samt att få en övergripande förståelse från olika perspektiv.  

3. 6 Avgränsningar 

För att på bästa sätt kunna sortera bort oväsentligt material samt undvika att inhämta 

information som inte är av intresse till uppsatsen, har författaren använts sig av särskilda 

urvalskriterier för att kunna använda sig av så relevant material som möjligt. 

Diskursanalysen som använts som metod i uppsatsen har en ingående textanalys som 

fokus. Därför har informationen som använts i uppsatsen begränsats inom ramen för vad 

som är tidsmässigt möjligt för en uppsats på C-nivå. 

3. 7 Språket 

Språkfilosofin Wittgensteins (2014) menar att användning av språket är som att vara med 

i ett spel som kräver att man ska kunna dess regler och uppfatta varför dem finns i spelet. 

Det innebär att det inför språkanvändning ska meddelas om varför saker och ting 

fabriceras, berättas, har hänt, rapporteras och att språket är fritt att ändras beroende på 

situation (ibid.).   

Hänsyn till språket i denna uppsats har tagits utefter detta.  

3. 8 Reliabilitet, validitet 

Reliabilitet handlar om mätning i studien och om det utförts på ett pålitligt sätt. Detta 

menar att i resultatet kommer man fram till samma resultat. I kvalitativa studie ska man 

lägga tonvikt vid forskningsmaterial och människors argument och erfarenheter för att 

uppnå pålitliga resultat, eftersom det hjälper oss att få det omfattande vetandet så att vi 

kan bygga en teori och undersöka om det finns samband och om resultatet liknar 

varandra. Det ska upprättas en grundläggande relation mellan forskaren och 

forskningen, men i slutändan resultatet att bedömas utifrån hur de uppfyller lämpliga 

kriterier för forskning. Användbar metod för kvalitativ forskning är att tänka i termer av 
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pålitlighet, eller de sätt vi använder i vårt arbete för att uppfylla de kriterierna för ett 

resultat med trovärdighet i vår forskning så att läsare och dem som går igenom 

forskningen ser att det är trovärdig. Tyngd har lagts på att välja litteratur för denna 

uppsats bland de mest omfattande ämnena och subtrahera punkter som kommer att 

besvara upphandlingsfrågor. En studies validitet innebär verkligen att studien mäter vad 

som är för avsikt att mäta och som kan föreställas och beskrivas som studiens 

trovärdighet och gångbarhet. 

Validitet består av två sorters slag, det finns extern validitet och intern validitet. 

Externa validiteten innebär att urval av litteraturen i uppsatsen som forskare tänkte 

presentera baseras på förhållandena mellan ämnet och punkter som kommer att diskuteras 

i uppsatsen, detta för att öka tillförligheten. Denna studies avsikt att studera hur 

socialtjänstarbetare uppskattar risk och skyddsfaktorer samt barnets perspektiv i 

utredningar som rör barn utifrån barnets bästa, och hur dessa faktorer riskbedöms till 

någon insats. Tidigare intervjuer med utsatta barn har alltså analyserats utifrån dessa 

begrepp vilket kan ses tydligt i valet av litteratur. Interna validiteten innebär att 

uppsatsens material är relevant till vad ska mäta. I denna uppsats har lärdomen inhämtats 

från, litteratur, forskning, avhandlingar och artiklar som värderar och stödjer ämnet i 

uppsatsen. Studiens empiri utgår från två utsatta kända fall. Jag använde mig av teoretiska 

ansträngningar som är under byggnad vid tolkning och analys av detta empiriska material. 

3.9 Tidigare forskning 

Hellblom-Sjögren (2013) presenterar barnets rätt till familjeliv och lyfter upp hur barnet 

kan utsättas för psykisk övergreppssituation när den ena föräldern eller socialsekreteraren 

påverkar barnets relation med den andra föräldern, hon tydligt visar detta genom att 

beskriva det så kallad föräldraalienation.  

Nordenfors och Landmér (2013) presenterar en bild av barnets upplevelse under sociala 

barn presenterar en bild av barnets upplevelse under barnskyddautredningar och 

diskuterar organisatoriska förhållanden och socialarbetarnas ställning i organisationen. 

organisationen. 
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Friis (2003) diskuterar utifrån kritisk synvinkel hur socialsekreteraren har auktoritet att 

bestämma vad som ska tas upp i utredningar och deras större utrymme att välja de 

argumenten som ska nå rättslig betydelse när beslut ska fattats. Samt hur lagligt 

föreskrivna arbetsinstruktioner tillämpas för att utföra barnvårds utredningarna. 
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4. Barns utsatthet inom utredningsprocesser. 

I detta kapitel redogörs tidigare forskning som kommer att avgränsas till barns 

utsatthet inom utredningsprocesser. 

 4. 1 Barnets rätt till familjeliv (föräldraalienation) 

Hellblom Sjögren (2013) hävdar att barn som dras in i vårdnadstvister mellan sina 

föräldrar utsätts för kränkningar av sina mänskliga rättigheter för familjelivet, vilket 

fastställs i konventionen om mänskliga rättigheter, artikel 8. I Föräldrabalken (SFS 

1949:381) påpekas att barnet har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor 

hos på heltid. Detta är ingen plikt, men en laglig rätt så länge det inte finns risk för barn 

att utsättas för någon form av hot eller våld vid umgänge av den andra föräldern. Barnets 

bästa ska beaktas i första hand vid bedömning av umgänget (ibid.). 

Det vuxna perspektivet presenteras som barnets önskan om att inte träffa den separerade 

parten. Barn blir påverkade av sina föräldrar och följer det som föräldrarna anser vara 

lämpligast då barn är auktoritetsbundna och direkt beroende av sina föräldrar. Många 

gånger kränks barnets rätt att få komma till tal menar Hellblom Sjögren (2013), som har 

presenterat olika fall i sin forskning. Fallen hon tar upp visar hur barn kan utsättas för 

destruktiva handlingar som resulterar i långsiktig skada. Ofta när den ena föräldern i en 

tvist kränker barnets rätt till familjeliv, såväl som sin rätt att uttrycka sin åsikt och 

önskemål (ibid.). Detta kan även förekomma när tvångsvård enligt LVU (SFS 1990:52) 

verkställs och föräldrars ansvar övertas av socialtjänsten.  

 4. 2 Föräldraalienation syndrom. PAS- teorin 

Ovanstående analyser är baserade på PAS-teorin (Parental Alienation Syndrome), som 

utformats av den amerikanske professorn i psykiatri, Richard Gardner. På svenska kallas 

begreppet för ¨föräldraalienation¨. Innebörden av syndromet som teorin beskriver är när 

barn favoriserar en av sina föräldrar och plötsligt vänder sig mot den andra föräldern 

(Lytsy och Bergenstein, 2019). Hellblom Sjögren (2013) beskriver att barn med PAS 

utvecklar känslor av motstånd och hat på grund av påverkan av en närstående vuxen, 

exempelvis föräldern som barnet bor med eller en socialsekreterare, som påverkar barnets 

uppfattning om den andra föräldern negativt. Eftersom barn är i beroendeställning är det 
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lätt att den ena förälderns agg mot den andra föräldern överförs till barnet. PAS-teorin 

visar att lojalitet ges till den föräldern som barnet bor med för att få tillgivenhet, samt för 

att bli av med rädslan att förlora föräldern barnet bor med. När den ena förälder för över 

sin egen vilja mot den andra föräldern till barnet, så kränks barnets rätt och möjlighet till 

att få rätt erfarenheter med den ena föräldern på ett naturligt sätt. Barnet förlorar då 

potentialen att utveckla sin egen förmåga att korrigera och utvärdera sina känslor till andra 

människor. Detta har visat sig försvåra barn med PAS förmåga att ge en egen uppfattning 

om inte endast relationer till andra människor, utan även till andra situationer som kan 

uppkomma i livet. Detta anses som övergrepp mot barnets psykiska hälsa vilket i sin tur 

påverkar barnets egen identitetsutveckling och orsaker kränkning av barnets rätt till båda 

föräldrar. Detta begränsar även barnets rätt att få vara delaktig och få komma till tal 

(ibid.). 

 4. 3 Socialtjänstens handläggning av barns situation. 

Hellblom Sjögren (2013) belyser problematiken i att Socialtjänstens handläggare har 

befogenhet att fatta särskilda beslut utan att ha några juridiska skyldigheter för att klargöra 

eller motivera grunderna till sina bedömningar. Vidare förklaras ett etiskt dilemma som 

uppstår under utredningen av barnavården, nämligen problemformuleringsprivilegium 

och tolkningsföreträde. Dessa begrepp innebär att socialsekreteraren har fria händer att 

formulera och tolka ett fall från sin egen uppfattning. Vidare utvärderas och utvecklas 

lösningar, efter bedömningar som lätt kan misstolkas och vara fullt felaktiga. I fall där 

barnet tar den ena förälderns parti, som nämnt i ovanstående kapitel, kan 

socialsekreterarens bild av familjesituationen komma att bli felaktig. Föräldrarna bär 

därför ett eget ansvar över att ge socialsekreteraren en genuin bild av situationen. Att 

socialsekreterare fattar beslut som gör att den ena föräldern åsidosätts resulterar i att 

barnet skadas och att relationen med den avvisade föräldern försämras (ibid.). 

 4. 4 Barnets delaktighet i utredningar. 

Nordenfors och Landmér (2013) presenterar barnets och socialsekreterares upplevelser i 

barnskyddsutredningar. Genom flera intervjuer med barn i en mindre kommun 

uppmärksammades ett antal dilemman som vanligtvis uppstår under utredningar. 
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Nedan demonstreras två av de vanligaste situationerna som enligt barnen besvärade dem 

under barnskyddsutredningen. 

Situation 1: Barn känner sig oroliga under utredningen med anledning av vad de uppger 

till socialhandläggaren. Barn blir bekymrade över hur relationen mellan sina föräldrar 

kommer att vara när tanken ges att föräldrarna får reda på deras svar på frågorna som 

ställs under utredningen. Flera barn har berättat att dem har fått utstå hot eller våld av 

föräldrar efter att de fått veta vad som uppgetts i utredningen. 

Situation 2: Det andra problemet som framkom i studien var att barnet inte fick uttala sin 

egen åsikt i utredningen. Orsaken till detta kan antingen vara att socialsekreteraren haft 

mer fokus på föräldrarna än på barnet och därmed missar att inkludera barnet ordentligt. 

Orsaken till detta kan även vara på grund av rädsla att utsätta barnet för påfrestning. 

Socialsekreteraren exkluderar då barnet från delaktighet i hopp om att skydda barnet. 

Konsekvensen i dessa fall blir att viktiga detaljer missas som reflekterar barnets situation 

och missbedömningar görs som kan leda till att barnet drabbas ytterligare (ibid.). 

4. 5 Formaliserade arbetsmetoden 

Friis (2003) ifrågasätter myndigheter som väljer att behålla uråldriga arbetsmetoder vars 

syfte är att uppnå effektivitet i arbetsteknik och administration mer än dess mål att få en 

färdighet i att uppnå social förändring. Att socialtjänsten inte påverkar varje individ som 

är i behov av socialt stöd och även samhället som helhet. Dessutom menar författaren att 

trots många försök att ändra lagen och sättet att arbeta i barnavårdsutredningar, är de 

gamla och byråkratiska sedvänjorna i barnavårdsutredningar fortfarande kvar. När det 

gäller lagstiftning tycker författaren att fokus på kontroll och utövande av makt 

fortfarande existerar och därför är kravet på individens rättssäkerhet viktigt i mötet mellan 

socialarbetare, barnet och dess föräldrar. Med andra ord är det mycket viktigt för 

socialarbetare att följa den strikta hanteringen och förfaranden snarare än att hantera 

barnets situation och problem på ett dagligt och direkt sätt (ibid.). 

Vidare hävdas att maktmissbruk utövas i socialtjänstens arbete rörande handläggning av 

barn i utredningar. Det beskrivs hur socialsekreterare i slutskedet avgör de avgörande 

faktorerna i beslut av LVU utredningar likt som i (Leviner, 2011).  
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4. 6 Säkerställning och förslag 

I överensstämmelse med resultaten från studien av författaren Nordenfors har 

Ombudsmannen även i resultaten av sin forskning att som genomförde under 2016 att 

det finns en stor brist på socialsekreterarens bemötande av utsatta barn och sättet att 

hantera dessa barn baserat på att de befinner sig i en situation som behöver behärskad 

behandling. Forskningen bekräftade också att barnens berättelser bekräftar att 

förhållandet mellan socialsekreteraren och barnen är mycket viktigt på grund av dess 

stora inverkan på utredningarna. Att detta förhållande är nära besläktat med barnets 

känsla av osäkerhet och rädsla för vad som kommer att hända under och efter 

utredningar, och detta bekräftas också av författaren i hennes studie att barnets känsla av 

säkerhet hos socialsekreteraren uppmuntrar barnet att tala fritt.  

Rapporten talade också om de allvarliga psykologiska och hälsoeffekter som riskerar 

barnets hälsa på grund av dessa bristande undersökningar. Ett annat problem som 

rapporten talade om är att barn utsätts för bristande uppmärksamhet angående deras 

situation i olämpliga alternativa hem med alla. Och barnen placeras snabbt utan att 

säkerställa möjligheten att platsen uppfyller kraven hos barnet eller om det passar hans 

hälsotillstånd eller är förenligt med hans behov av skydd och omsorg. Rapporten 

indikerade att vissa barn omplaceras till exempel hos andra barn med stor åldersskillnad 

vilket gör att barns vårdbehov får stå tillbaka för ett annat barns, som i sin tur förstärker 

hans huvudproblem. Ett annat problem är att dessa barn utsätts för socialtjänstens 

byråkrati och rutiner, och på grund av dålig planering av socialsekreteraren utsätts barn 

för instabilitet på grund av det stora antalet omplaceringar från ett vårdhem till ett annat, 

Instabilitet kan orsaka försämring i barnets studieresultat på grund av bristande närvaro 

av barnet i skolan.  

Även om det finns en stor skillnad mellan författaren Nordenfors forskning och 

Ombudsmannens forskning på grund av skillnaden i antalet deltagande i båda forskningen 

och skillnaden på staden där Nordenfors forskade i jämförelse med det stora området där 

ombudsmannen forskade, är resultatet lika och ger samma svar. Detta bekräftar att det 

finns problem i allmänhet i Sverige och det verkar som om orsakerna bakom problemen 

är desamma på alla platser, vilket bekräftar att dilemman finns i själva systemet. Både 
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forskningar presenterade liknande förslag mot dessa brister som finns i sociala 

barnvården.  

Det är så att kompetensbrist hos socialsekreteraren utgör en av de grunderna i problemet. 

Dessutom behöver dessa socialsekreterare särskilda djupa utbildningar för att kunna 

förstå och hantera dessa utsatta barn beroende på deras behov, och det är därför det är 

nödvändigt att förbättra denna utbildning och kunskapen hos socialsekreteraren för att 

kunna hantera barn även utifrån en psykologisk synvinkel. Rapporten indikerade också 

att ändring av lagen är en av grunderna för att lösa dessa problem, på grund av lagens 

svaghet, och otydlighet behövs en förändring av texterna och att dem ska skrivas i 

klargörande tillägg, särskilt med avseende på barnets rätt att uttrycka sin åsikt. De krävde 

också att barnkonventionen snabbt infördes som en svensk lag för att stärka barnets status 

och minska problemet med motstridiga tolkningar av juridiska termer som relaterade till 

barnfrågor. 
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5. Juridiska utgångspunkter 

5. 1 Ansvar för barnskydd 

Regeringen bär ansvaret över att fördela ansvarsområden till Sveriges olika myndigheter, 

med särskilda bestämmelser för vård och omsorg. Varje kommun ska enligt SoL (SFS 

2001:453) ansvara för sitt område som utför funktioner genom socialnämnden. Ansvaret 

över barns rättigheter i allmänhet fördelas mellan myndigheter, kommuner, 

familjeomsorg, socialtjänsten och individuellt ansvar hos vårdnadshavare. 

Vårdnadshavare har det rättsliga ansvaret till att tillgodose en utvecklande fostran i en 

trygg och säker miljö för barnet. Socialtjänsten kliver in när föräldrarna inte lyckas 

tillgodose barnets behov eller där barnet av andra anledningar farit illa, eller riskerar att 

skada sin hälsa. Socialtjänsten ska då med hänsyn till barnets bästa genomföra ett 

skyddsarbete för att se till att barnet får det stöd som behövs. Här kan det beslutas om 

olika insatser och hjälpberoende på barnets situation och möjligheter. När föräldrarna har 

misslyckats att säkerställa barnets utvecklingsmöjligheter kan Socialtjänsten genom olika 

insatser ta över ansvaret för att se till att barnet får goda förutsättningar för psykisk och 

fysisk hälsa, samt en god social utveckling (ibid.). 

5. 2 Processen för sociala utredningar 

Myndighetsutövning är en central uppgift för socialtjänsten. Det är socialnämnden som 

fattar avgörande beslut rörande social barnavård. När det gäller placeringar utanför 

hemmet är det socialtjänsten som bär ansvaret att inleda utredning och exempelvis att 

besluta om omedelbart tvångsomhändertagande. Enligt SoL (SFS 2001:453) är 

socialtjänsten skyldiga att inleda en barnavårdsutredning när det inkommit en 

orosanmälan eller kännedom om att barn far illa eller riskerar att fara illa. Först måste 

socialtjänsten inleda en utredningsplan gemensamt med föräldrar och barnet i fråga. Det 

är socialhandläggarens ansvar att skapa en tydlig bild över hur barnets situation ser ut för 

att kunna bedöma när ett ingripande är nödvändigt. Processen inkluderar generellt 

kontroller av hemmiljö, beteende, ekonomisk situation, framtidsutsikt, personer i barnets 

omgivning, samt en kartläggning av vilka riskfaktorer som finns för att kunna skapa en 

helhetsbild. Efter att en utredning verkställts och socialhandläggaren har utvärderat en 

tydlig bedömning av barnets situation, utses en lämplig åtgärd eller insats, där LVU alltid 
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ska ses som det sista alternativet. Om socialtjänsten bedömer att det finns en påtaglig risk 

för barnets hälsa och att det finns ett behov för att skydda barnet från att fara illa kan 

socialhandläggaren ingripa utan att vare sig barnet eller vårdnadshavarnas samtycke 

enligt LVU (ibid.). 

Om föräldrar eller barn i dessa lägen motsätter sig beslutet så skickar socialtjänsten in en 

ansökan till förvaltningsrätten, som får bedöma fallet juridiskt och komma med ett beslut 

i domstol. Detta enligt (SFS 1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU). I enlighet med LVU måste dock insatsen avbrytas när det bedöms att behovet inte 

kvarstår längre. Då socialnämnden bör låta barnet återförenas med sina föräldrar eller 

ansvarig vuxen. Om utredningen istället visar att det inte finns några brister av allvarlig 

grad i barnets livssituation, så avslutas ärendet istället. Socialtjänsten avslutar då fallet, 

såvida föräldrar och barnet som fyllt 15 år inte vidhåller att en insats är nödvändig 

5. 3 Närmare om brister i omhändertagande av barn 

Barn som har behov av vård enligt LVU hamnar i en genomgripande process med 

avgörande beslut för dess framtid. Leviner och Lundström (2017) förklarar att barnet 

självt har begränsade möjligheter att visa sitt intresse och uttrycka sin åsikt. Trots att 

rådande lagstiftningar har som syfte att skydda och främja barnets integritet, samt rätt till 

inkludering, är det sällan som barn faktiskt får vara delaktiga i beslut som rör deras 

personliga frågor. Problemet som har påvisats vara återkommande är att ansvariga vuxna 

såsom socialsekreterare och arbetsledare men även andra vuxna i barnets omgivning 

definierar barnets behov utifrån ett vuxet perspektiv, utan att ta hänsyn till 

barnperspektivet (ibid.). 

Leviner (2011) menar att detta kan innebära att begreppet barnets bästa kan komma att 

användas i olika fall som motstrider varandra. Däribland när barn omhändertas enligt 

LVU med syfte att skydda barnets hälsa, så kränks rätten till ett privatliv. Författaren 

menar att det finns en gråzon mellan vad som anses vara vård av frivillighet och tvång, 

på grund av det stora tolkningsutrymmet av lagens utformning om när tvångsvård ska 

tillämpas. Vidare lyfter författaren problematiken i att fokuset ofta hamnar på föräldrarnas 

oförmåga att fostra sina barn på rätt sätt (ibid.). 
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I en rapport redogör Inspektionen för Vård och Omsorg [IVO] (2018) om bristfälliga 

genomförandeplaner vid tvångsvård. Då målen för insatserna sällan är tillräckligt tydliga 

så riskerar barnet att inte få det stödet som krävs utifrån barnets behov. Dels med 

anledning av otydlighet, dels för att insatsen riskerar att bli antingen för lång eller 

kortvarig. IVO:s granskning visar även att hela 43 procent av barnen inte har en 

genomförandeplan, när det egentligen är en grundläggande del av tvångsvårdens process. 

Vidare visar granskningen att en tredjedel av placerade barn inte får möjligheten till 

enskilda samtal med socialtjänsten under placeringstiden. Hälften av barnen har heller 

inte fått regelbundna besök av socialtjänsten under placering på exempelvis hem för vård 

eller boende (HVB) eller familjehem (ibid.). 
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6. Diskussion 

6.1 Orsaker till barnets utsatthet. 

När det finns misstankar om ett barn farit illa eller riskerar att fara illa ska socialtjänsten 

utreda barnets behov av hjälp enligt SoL (SFS 2001:453) samt bedöma vilken form av 

skydd eller stöd barnet skulle behöva. Varje fall ska bedömas individuellt och utifrån 

barnets bästa såsom det fastställts enligt 2 §, kap. 1, i SFS 2001:453. 

Det finns en psykologisk teori som bekräftar att olika orsaker för barnets utsatthets 

relateras till att människor kan påverkas av olika faktorer i samhället, exempelvis 

problematik som förs över från föräldrar till barn. Trots det är det en bedömningsfråga att 

avgöra termen ¨barn som far illa¨, och således svårt att bedöma vad det innebär när någon 

far illa. 

Enligt Leviner (2011, s. 59) påverkas socialtjänstens arbetsmetoder av denna teori om 

orsaken till barns utsatthet, som då påverkar valet av hur barnskyddsarbete ska gå till. 

Forskningen visar att osäkerheten av dessa termers definition skapar en obalans mellan 

andelen minskade anmälningar och överflödet av anmälningar om misstankar om att barn 

far illa. Följaktligen kan bristen på ett specifikt begrepp av terminologi inom 

lagstiftningen orsaka felbedömningar i vissa ärenden då är det oklart vad vissa termer 

innebär. 

Om socialarbetare visar brister på kunskap och förståelse för dessa definitioner lika 

ordentligt som det definieras av psykologer eller sociologer så blir det skillnad i tolkning 

av terminologin. Forskning visar att bristen på tydlighet i definitioner kan leda till dåliga 

utvärderingar som i sin tur orsakar skador för arbetssystemet. Särskilt inom barnavården 

där bedömning och beslut av barn situationer görs utifrån socialsekreterarens perspektiv, 

som arbetar utifrån att ha tillräckliga kunskaper i dessa frågor (Leviner, 2011, s. 56–58).  

6.2 Haverier i 2000-talet 

För att ge en djupare bild av socialtjänst arbete under 2000-talet har gått till lyfter 

författaren fram några kända fall där brister på barnvården tydligt påvisas och har 

påverkat lagändringar i Sverige. Det grundas på felbedömda beslut om omhändertagande, 
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eller ett för tidigt beslut om att avsluta en utredning utan insats när det egentligen behövts. 

Även där orosanmälningar inte skötts på rätt sätt kan resultera i konsekvenser och där 

barn påverkas långsiktigt.  Det är av stort intresse att ta reda på hur utredningar går till 

och om socialtjänsten använder sig av BBIC system. Kritik har riktats mot socialtjänsten 

både i fall där ingripanden har skett på vaga grunder och därmed kränkt både föräldrar 

och barn. Andra fall har uppmärksammats där ingripanden inte har skett, trots bevis för 

missförhållanden och att barn varit i behov av skydd varit tydliga.  

6. 3 Fallet Bobby. (Lex Bobby) och Louise fallet 

Samhället riktade hård kritik mot socialtjänsten efter att flera fall uppmärksammats, där 

grymheter och skrämmande händelser upptäckts. Ett exempel på de fall som 

uppmärksammades under 2000-talet var den 10 åriga pojken Bobby som misshandlades 

till döds av sin mamma och styvpappa år 2006. Bobby vars diagnos var 

funktionsnedsättning utsattes för tortyr och misshandel av sin mamma och styvpappa som 

tidigare varit dömda för bland annat av två fall av grova våldtäkter. En lärare 

uppmärksammade att pojken talade om märkbara saker. Men trots lärarens tvivel valde 

hon endast att ha ett samtal med mamman utan att rapportera sina observationer vidare. 

Mamman och styvpappans tortyr ledde till att Bobby avled av tortyrskador. Bobbys död 

väckte starka reaktioner som ledde fram till en ny lag om utredningar för att förebygga 

vissa skador och dödsfall. Lagen heter ”Lex Bobby” (SFS 2018:1375). 

Louise fallet som också uppmärksammades 2006, handlade om en flicka som levde under 

missförhållanden och blev sexuellt utnyttjad av sin pappa. Flickan fick ingen hjälp trots 

ett flertal orosanmälningar. Louise levde under dessa förhållanden i fem år utan att 

socialtjänsten eller annan myndighet ingrep. Hennes fall uppmärksammades först när hon 

lyckades fly från pappan och själv be om hjälp. Det framkom fem olika orosanmälningar 

om allvarliga missförhållanden från bland annat skola, grannar samt två poliser gällande 

Louise till socialtjänsten, trots det ingrep ingen. När ingen ställdes till svars efter 

utredning om tjänstefel i fallet kom en ny lagstiftning som idag är ett grundläggande 

skyddsarbete, för att säkerställa att det som hände Louise inte händer fler barn. 

¨Barnskyddsutredning¨ (SOU 2009:68) tillämpades i december 2007 och trädde i kraft i 

juli 2009 med syftet att ompröva bestämmelserna rörande socialtjänstens barn 
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skyddsansvar samt barnskyddsutredningar. Även att förena bestämmelserna gällande 

LVU (SFS 1990:52) och Sol (SFS 2001:453) i en och samma ny särskild lag, alltså lag 

om stöd och skydd för barn och unga LBU (SOU 2009:68). 

6. 4 Socialtjänstens brister i barnavårdsutredningar 

SOU 2009:68, visar att socialtjänsten inte har använt sig av rättsliga rutiner och 

arbetsplaner som finns och att brister i handläggning har existerat i många fall. 

Socialarbetares svaromål har varit att det under handläggningen funnits besvärande 

arbetsförhållanden med knapp tidsbrist, samt höga krav på lösning av akuta situationer. 

Det har även visat sig att varken det externa eller interna arbetet lyckats, och det inte finns 

ett tillräckligt starkt samarbete mellan politiker, arbetsledare och anställda (ibid.). 

6. 5 Barns delaktighet 

Enligt 36 §, kap. 1, SOSFS 1990:52 fastställs att det är viktigt att barn som inte fyllt 15 

ska få ta del av information i sina egna fall och att barnet ska få möjligheten att komma 

till tal och få vara delaktigt där det är möjligt.  Barnets åsikt ska ges beroende på dennes 

mognad och ålder. Om det inte är möjligt att barnet ger sin åsikt ska detta få föras fram 

på annat sätt. Hänsyn ska tas och barnet ska vara delaktig i alla frågor som rör barnet även 

i frågor om vårdnadstvist och barnets rätt till umgänge med båda föräldrar. När ett avtal 

om vårdnad, boende eller umgänge ska tecknas med föräldrar behövs det att barn ska 

höras, då ska socialsekreterare först bedöma om det är lämpligt att tala med barnet och att 

bedömningen ska utgå från barnets behov om att tala och få information om sin situation.  

 6. 6 Psykologiska forskningar och teorier om familjeliv 

I både Europakonventionen och nationell rätt betonas vårdnadshavarens rätt som stark   

befogenhet gällande deras bestämmelse för sina barns frågor. Denna rätt har även funnits 

i både LVU (SFS 1990: 52) och SoL (SFS 2001:435) samt i barnkonventionen som lägger 

vikt vid att det är bästa för barnet är att växa upp med sina föräldrar. Detta har även 

bevisats genom psykologiska forskningar som exempelvis i Doktor John Bowlbys 

anknytningsteori. Dessa forskningar används än idag som grundläggande teori om barns 

anknytning och om relationen till sina föräldrar. Teorin understryker hur viktigt det är för 

ett barns utveckling med att få omvårdnad av sina föräldrar, vilket har en stor betydelse 
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för individens identitet och är avgörande för barnets personlighet och utveckling. Bowlby 

finner att det mest destruktiva för barnets anknytning är att barnen upplever hur en 

förälder kan försvinna ur sitt liv, vilket ger barnet en känsla av instabilitet och leder ofta 

till ett otryggt liv (Nordenfors & Landmér, 2013). 

6. 7 Barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrar 

I artikel 3 i barnkonventionen formuleras det att barnets bästa alltid ska komma i främsta 

rum. Även i Föräldrabalken (SFS 1949: 381, kap. 6, 2 §) framkommer att barnets bästa 

ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. 

Barnet har rätt till umgänge med båda föräldrar enligt lagen (SFS 1949:381, kap. 6, 5 §) 

om det finns lämpliga förhållanden mellan barn och föräldrar.  Det har även betonats i 

artikel 18 i barnkonventionen att det yttersta ska göras för att säkerställa det gemensamma 

ansvaret för uppfostran där det finns två föräldrar. När föräldrarna inte bor tillsammans 

är det viktigt att barn får närheten och god relation till sina föräldrar, att föräldrarna ska 

vara delaktiga i barnets förhållanden samt att ett gemensamt ansvar över barnets 

utveckling finns (Cederborg & Warnling Conradson, 2014). Gemensam vårdnad 

prioriteras i domstolarna utifrån barnets bästa genom att ge mer hänsyn till föräldrarnas 

förmåga att samverka för vad som berör barn.  Enligt regeringens uppfattning spelar den 

gemensamma vårdnaden stor roll för att främja en önskvärd utveckling (prop. 

2005/06:99).  

Detta gäller även när barnet blir omhändertagen. Enligt (SFS 1990:52, 14 §) har barnet 

rätt att hålla kontakten med föräldrar. Barnet och föräldrarna ska under placeringens gång 

ha en regelbunden kontakt för att underlätta återförening och därmed undvika en 

försämrad relation. Lagen betonar hur betydelsen av kontakten mellan placerade barn och 

sina föräldrar är viktig för barnets utveckling. Grundregeln är att barn ska få återförenas 

med sina föräldrar när vården upphör eller när syftet med vården har uppnåtts 

(Socialstyrelsen, 2019).  Enligt LVU (SFS 1990:52, 14 §) är det socialtjänstens ansvar att 

se till att barnet upprätthåller kontakt med föräldrarna och andra viktiga vuxna i barnets 

liv, om barnet vill det. Kontakt med närstående utanför placeringen är viktigt för att barnet 

inte ska hamna i isolering efter placeringstiden eller i vuxen ålder.  
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Det förekommer att omhändertagna barn förlorar kontakt med sina anhöriga, exempelvis 

syskon och andra närstående, vilket som orsakar familjesplittring som i sin tur vållar till 

psykiska hälsoskador för både barnet och familjemedlemmar. Vilket som strider mot 

lagar och rekommendationer som betonar att barnets bästa ska komma i främsta rum och 

att hänsyn ska tas till barnets vilja samt rätten till familjeliv.  
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7. Analys 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att studera hur socialsekreterare hanterar 

frågor rörande barn som far illa och på vilka grunder riskerna bedöms. Det är också av 

intresse att förstå vilka orsaker som påverkar socialtjänstens arbete och bedömningen. 

Samtlig litteratur som använts i denna uppsats har utgått från olika infallsvinklar men 

har alla framlagt bevis för att barn drabbas av utsatthet trots samhällets alla insatser för 

att motverka just detta. Uppsatsen har visat att samhället har svikit barn när vuxna haft 

som ansvar att förse barn med trygghet.  

Det har getts flera exempel på när barn utsätts för fara, även där barn mist livet, när 

dessa tragiska öden kunde ha motverkats om föreskrifterna som finns för att skydda 

barn hade följts. Två exempel om fall som nämnts är Bobby och Louise, vars 

fruktansvärda missöden kunde ha undvikits om varningarna tagits på allvar av vuxna i 

barnens omgivning. Just i detta fall ledde dessa avskyvärda händelser till starka 

upprörda känslor över hela Sverige, vilket till slut ledde till flera nya lagändringar vars 

syfte är att säkerställa barns rätt till trygghet. Ett stort antal åtgärder i arbetet för barns 

trygghet har gjorts som används och fungerar än idag, bland annat BBIC-systemet, som 

gett positiv utveckling och förstärkning av skydd i barnavårdsutredningar.  

Enligt Leviner (2011) är dilemmat med barnavårdsutredningar är konflikten om när ett 

beslut är lämpligt. Att använda sig utav LVU eller SoL för att ingripa i barns liv innebär 

lite av ett etiskt dilemma och en konflikt mellan tvång och frivillighet. Detta skapar en 

stor tveksamhet hos beslutsfattare om att bestämma om barnet behöver skydd eller inte. 

Tveksamheten gör att besluter inte vågar tas om omhändertagande när det enligt 

regelverket ska göras ett omhändertagande. Däremot gör det inte bedömningen lättare 

att det måste ha gått för långt i ett barns utsatta situation innan det fattas beslut om 

omhändertagande. Här handlar det om osäkerhet gällande riskbedömning, vilket som 

har bekräftats av forskaren Friis som tycker att utredningar formas på ett sätt som ofta 

leder till fel bedömning. Dessa problem handlar om att de utsatta barnen går miste om 

sina rättigheter för stöd som dem är i behov av. Viljan att agera från myndigheter har 

visat sig bli starkare när allmänheten reagerar på enskilda fall där misstag har gjorts. 
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Sådana händelser visar att barn och ungdomsvården fortfarande innehåller gråzoner med 

systemfel som resulterar i att socialtjänsten i många fall inte klarar av att skydda barn 

och ungdomar på det sätt som är menat.  

Socialsekreterares brist på ingripande sätts under debatt när uppmärksammas fall där 

barn far illa och där socialtjänsten inte vidtagit tillräckliga åtgärder eller när 

socialtjänsten gör insatser utan tillräcklig grund och kränker familjelivet. Detta leder till 

en allmän kritisk våg där samhället begär ökat ansvar och hårdare krav som ska ställs på 

socialsekreterares professionella kompetens eftersom det är dem som bär det 

övergripande ansvaret över att riskbedömningar ska skötas på rätt sätt. I sin tur är det 

Socialnämnden i egenskap som myndighet som bär ansvaret över att socialsekreterare 

utför sitt arbete på rätt sätt. Dessa fall bevisar bristerna i arbetsledningen i 

socialtjänstens arbete till följd av den utmanande riskbedömning som påverkar 

barnskyddsutredningar, vilket slutligen resulterar i att barn far illa. 

Myndigheter och experter inom nämnda områden är överens om att bristerna är 

allvarliga och behöver åtgärdas för att säkerställa barns säkerhet. Att socialtjänstens 

balansgång mellan att ingripa för mycket när det inte nödvändigt, kontra att agera för 

lite vid behov av skydd speglar brister i kontroll av arbetsrutiner och att 

riskbedömningen genomförs utefter socialhandläggarens egna åsikter. Följaktligen anser 

Nordenfor att socialsekreterare ska vid utredningar hålla hög kvalité, med professionellt 

bemötande och hög rättssäkerhet så att framförallt barn inte ska råka ut för slarv och där 

konsekvenserna kan påverka ens liv. Även anser Barnombudsmannen att relationen 

mellan barn och socialsekreteraren är viktig. Det är avgörande för lyckad socialvård 

arbete att socialsekreterarna är kompetenta och har den rätta kunskapen att kunna 

bemöta och leda samtalet med barn på ett pålitligt sätt genom att erbjuda tillräckligt 

utrymme för samtal med dessa barn, där ska socialsekreterare vara lyhörd och vissa 

intressen för vad barn säger. För att lyckas med det borde man ordna och förbereda för 

ett lämpligt och effektivt samtal samt att fördela resurser i hela socialt arbete. Forskning 

har visat att mycket av de bristfälligheterna inom Socialtjänstens viktiga sektioner 

förekommer inom den sociala barnavården. 

Min uppsats har med stöd av forskning visat att LVU-lagstiftningen som helhet skapar 

en förvirring i arbetet när socialtjänsten och andra aktörer ska tolka lagen i enskilda fall. 
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Kritik riktad mot socialsekreterare har inte enbart inneburit kritik mot kompetensbrist 

inom LVU, utan även bland många fall som rör vårdnadstvist mellan föräldrar, vilket 

nämnts av Nordenfors, Leviner och Friis. Forskning från ovanstående författare har 

visat fall där socialsekreterare agerat utifrån personliga resonemang, där den ena 

föräldern favoriseras och den andra uteslutits, där könstillhörighet spelat stor roll. 

Det material som använts i studien visar att barn inte fått komma till tals rörande sina 

egna intressen i utredningar som rör de själva. Uppsatsens resultat visar vikten av att 

barn i utredningar får komma till tals och att deras åsikter ska spela roll precis som 

andra åsikter i utredningen. Det är avgörande faktorer som avgör varför barn inte får 

sina rätt tillgodosedda. Dessa faktorer menar experter är i lagen vaga och att 

socialtjänsten arbetar efter de regelverk som utformats åt dem. Även fel tolkning av 

enstaka ord i LVU-lagen där exempelvis ordet mognad, barn som far illa eller utsatta 

barn kan innebära olika betydelse och variera beroende på sammanhang. Att ett ords 

innebörd är så komplicerad att det skapar missbedömningar i utredningar som rör barns 

liv är ett av uppsatsens argument för att en förändring måste ske (SFS 2001:453, kap.11, 

10 §). 

Det har länge kommit förslag för lagändring och nya arbetsmetoder som skulle stödja 

och förbättra arbetssystemen inom myndigheters arbete med barn. Under 2000-talet har 

det framkommit ett flertal fall där barn utnyttjas, far illa eller riskerar far illa samt 

utsättas för olika typer av våld och hot i tysthet och långt ifrån samhällets hjälp. 

Barnombudsmannen har genom en rapport “Vem bryr sig- när samhället blir föräldrar” 

(2019) visat stora brister vid omhändertaganden av barn. Det har visat sig att en stor del 

placerade barn har upplevt rättighetskränkningar och utsatts för sexuellt utnyttjande, 

våld, hot samt brist av omsorg och umgänge med sina anhöriga. Många har upplevt 

kränkningar redan under utredning när socialtjänsten eller föräldrar inte gjort tillräckligt 

eller visat tillräckligt med stöd. Det brukar talas om att barn slängs in i en vårdkarusell 

under många år och har hamnat mellan stolarna istället för att barnets bästa ska beaktas i 

situationen. Trots många lagändringar med syftet att förbättra barnavårdsarbete och 

stärka barnets inställning i åtgärder som rör barn, har forskningar och rapporter visat att 

allvarliga brister genom sociala barnavården fortfarande existerar. Många lagändringar 

har inte uppnått de resultaten som förväntats och forskning kring systemet BBIC har 
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visat att det gjort alldeles för få statistikmätning i ämnet. Detta stämmer ihop med 

Leviner, Friis och Nordenfors samt Barnombudsmannens forskning som visar att 

formaliserad socialt arbete och fel i utredningsmetodik kan vara ett hinder för att uppnå 

det rättssäkra barnavårdsutredning.   

7.1 Slutsatsen 

Min uppsats visar att socialsekreterarnas egen observation och bedömningar tar det 

omfattande utrymmet i utredningar om barn. Den utredningsmetod som tjänstemän 

använder i frågor rörande barn påverkar i högre grad hur beslutet fattas. Att barn i 

utredningar inte får komma till tals samt att barnet inte får möjligheten att vara tillräckligt 

delaktiga genom frågor som berör dem. 
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