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ABSTRACT Begreppen barnperspektiv och barnets bästa 
infördes i svensk lagstiftning sedan Sverige ratificerade FN:s 
konvention om barns rättigheter. En diskursanalytisk metod 
studerar kritiskt hur fenomen beskrivs, hur diskursordningar 
skapas, vem som äger talet och dominerar i en diskurs. Makt är 
en aspekt som analysmetoden betonar i mellanmänskliga 
relationer. Barn kan sägas befinna sig i en underordnad position 
på såväl individ nivå som på grupp- och samhällsnivå. Hur 
kommer barns bästa fram? Hur kommer barn till tals? Begreppet 
barnperspektiv beskrevs som vagt i offentlig litteratur och 
kopplades till ett helhetsperspektiv i en gruppintervju med 
socialsekreterare, verksamma inom socialt barnavårdsarbete. 
Begreppet barnets bästa överskuggades av en dominerande 
tolkning av barnperspektivet som vagt. En tolkning som tycks 
legitimera att brister på tid och resurser åsidosätter barnets rätt 
att komma till tals. Barnets bästa som begrepp tenderar att lösa 
upp sig vilket avspeglas i det ringa utrymme som barnets röst 
ges. Uppsatsen visade att det finns risk för att redan 
marginaliserade barn inte syns, kommer till tals eller blir 
lyssnade på i sociala barnavårdsutredningar. Att sätta barnets 
bästa i främsta rummet löper istället risk att sättas i ett väntrum 
på att bli vuxen. 
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1 Inledning 

Bakgrund 
 
Barnets bästa och barnperspektiv ska vara en ledstjärna i allt arbete som rör barn inom 
skilda områden och på alla samhällsnivåer (Statens Offentliga Utredning 1997:116).  
Barns utsatthet är primär från födseln då vi människor är beroende av vård, närhet och 
omsorg för vår överlevnad (Havnesköld & Mothander, 2002). Utsattheten och 
beroendet är två sidor av samma mynt som också kan bygga in konflikter och 
svårigheter i familjens relationer. Detta får en särskild betydelse att beakta för barn som 
vi benämner som utsatta barn. Barn som lever i knappa ekonomiska omständigheter. 
Barn till föräldrar som har missbruksproblem, psykiska sjukdomar, depressioner eller 
utvecklingsstörning. Föräldrarnas problem kan innebära en utsatthet för barnet. Risker 
för barnet kan vara att växa upp med fysiska, psykiska och sexuella övergrepp (Killén, 
1983, 1991, Statens Offentliga Utredning 2001:72, Lundberg 2005). Samhället äger 
skyldighet att ingripa i familjer där barn riskerar att fara illa. Socialtjänsten har en 
skyddsfunktion för barn. Ingripanden från samhället kan ytterst innebära 
omhändertaganden, och att barnet placeras i familjehem eller annat hem för vård och 
boende. Socialtjänstens bedömningar och beslut ska basera sig på begreppen 
barnperspektiv och barnets bästa ( SFS 2001:453, Statens Offentliga Utredning 
2000:77, Cederborg & Karlsson, 2001).  
 
I barnavårdsutredningar skall således hänsyn tas till barnets bästa och barnets rätt att 
höras skall tryggas. För att säkerställa barns rättigheter har svensk lagstiftning 
implementerat FN:s konvention om barns rättigheter. Enligt artikel tre skall barnets 
bästa sättas i främsta rummet och vara vägledande vid tolkningar och bedömningar av 
barns situationer. Artikel tolv betonar barnets rätt att komma till tals i frågor som rör det 
själv.Vid bedömningar skall vuxna tillämpa ett barnperspektiv. 
Vilka innebörder och meningar ges då begreppen barnperspektiv och barnets bästa ? 
Vad menar man med begreppen?  Våra samlade innebörder av ett begrepp ger en 
gemensam tolkning av fenomenet. De gemensamma tolkningar som ett begrepp laddas 
med ges innebörder av både uttalade och ibland av mera underförstådda slag. Det 
outtalade kan vara färgat moraliska värderingar eller förutfattade meningar (Hamreby 
2004).  
 
Trots att det i princip finns ett oändligt antal sätt att tala om företeelser uppstår en 
tendens att våra olika repertoarer för att tala om olika företeelser formas och repeteras 
till ett mycket begränsat sätt att tala om fenomen, detta begränsade sätt kan beskrivas 
som en diskursordning (Winther Jörgensen & Phillips 2000). Vilka uttalade och 
underförstådda betydelser lägger vi i begreppen barnperspektiv och barnets bästa? Det 
vill jag undersöka genom att studera innebörder i texter som styr socialtjänstens 
verksamhet och genom en gruppintervju med tre socialsekreterare som arbetar med 
barnavårdsärenden. 
 
Barn är i händerna på andra, på vuxna som har till uppgift att uttolka vad som är deras  
bästa och se till att barnets röster blir hörda och kommer fram i ett utredningsarbete.

 



Syfte 
 

Att undersöka innebörder som ges begreppen, barnperspektiv och barnets bästa. Hur 
framställs begreppens innebörder i offentliga texter? Hur tolkar en grupp 
socialsekreterare begreppens innebörd?  
 
 

Problemformulering 
 
Sverige ratificerade konventionen om barns rättigheter 1990. Konventionens artiklar 
skall således enligt svensk lagstiftning beaktas i allt socialt arbete som rör barn. 
Lagstiftaren betonar att en målsättning med ett införande av Barnperspektivet i 
Socialtjänstlagen är att trygga barnets bästa och stärka barnets ställning(SFS 2001:453). 
Begreppen barnperspektiv och barnets bästa sägs inte ha några entydiga innebörder. 
Ofta beskrivs begreppen som vaga, både i litteratur och av professionella som ska 
uttolka innebörderna i begreppen (Rasmusson, 2001, Schiratzki, 2005).  
 
Vad kan denna vaghet innebära när begreppen ska tolkas i specifika ärenden? När olika 
tolkningar uppstår, vilka problem medför det ? Kan olika tolkningar innebära att barnets 
bästa riskerar att åsidosättas? Kan det vara så när begreppen tillämpas, att uttolkningar 
av barnets bästa och barnperspektiv i sociala barnavårdsärenden hamnar i konflikt med 
varandra? Kan det innebära att bedömningar och beslut kan bli kontraproduktiva för 
barnets bästa? Ur dessa frågor väcktes mitt intresse för vilka innebörder som ges de 
valda begreppen i texter och när de tillämpas i sociala barnavårdsärenden. 
 
 

2 Metod 

Kvalitativ metod 
 
Ett val av metod innebär ett val av väg för att nå ett visst mål, metodvalet representerar 
ett sätt att tänka, om hur man kan se på och förstå världen. Hur definieras kunskap ? 
Vad som ska produceras, hur det ska göras och vem som ska producera och definiera 
denna kunskap är frågor som genom historien har givits olika svar. Med hjälp av 
kvantitativa metoder kan man mäta och registrera förekomst av antal och frekvens av 
fenomen. Medan kvalitativ metod beskriver egenskaper och innebörder hos fenomen 
(Widerberg, 2002). Ett kvalitativt perspektiv innebär att man ingår i den värld som man 
studerar, varför ett traditionellt objektivt perspektiv inte är möjligt att genomföra när 
man deltar i en subjektiv omvärld (Backman 1998). Kvalitativa forskningsfrågor är; 
Vad betyder fenomenet ? Vad handlar det om? 
När man söker kunskap om fenomen i en kvalitativ forskningstradition förutsätter man 
att subjektet har motiv och intentioner (Widerberg 2002). 
 
De samhällsvetenskapliga metoderna där socialt arbete ingår kan välja och kombinera 
metoder ur flera olika skolor. Sociala processer kan beskrivas som delar av livsförlopp 

 



och livsprocesser, vilka inte kan plockas ur sitt sammanhang för att studeras En 
postmodern inriktning kan karaktäriseras som en misstro mot tidigare universella 
tankesystems legitimerande metaberättelser. Denna utveckling har ersatt föreställningen 
om kunskap som en spegel av verkligheten med en föreställning att verkligheten utgörs 
av sociala konstruktioner. Ett postmodernt tänkande har präglat den humanistiska 
forskningstraditionen sen länge, och dessa synsätt har nu börjat spilla över även på 
samhällsvetenskapen. I fokus ligger hur man tolkar och hur man förhandlar om 
innebörder och mening i olika sociala världar. Den postmoderna teorin innehåller fem 
aspekter på hur kunskapsproduktion byggs upp. Dessa är samtalsmässiga, 
narrativa,språkliga, kontextuella och relationella (Kvale, 1997). 
Den diskursiva analysmetoden omfattar både teori och metod. Metoden vilar på 
filosofisk, psykologisk och politisk grund som kan appliceras på såväl indivuduella som 
strukturella fenomen.Metoden definieras som ett modernt filosofiskt angreppssätt 
(Widerberg 2002). 

 

 

Val av metod 
 

Uppsatsen är en kvalitativ diskursanalytisk studie av olika innebörder som begreppen 
barnperspektiv och barnets bästa ges. Dels hur begreppen framställs i offentliga texter , 
Statens offentliga utredningar, Social rapport och Svensk författningsamling. Dels 
genom att belysa hur tre socialsekreterare som arbetar med barnavårdsärenden 
framställer begreppen i en semistrukturerad gruppintervju.  
Uppsatsen är ett försök att ur rådande diskursordning kring de valda begreppen, 
illustrera några av de meningar och innebörder som läggs i begreppen barnperspektiv 
och barnets bästa. Förhoppningsvis kan denna bild av kontext, tid, och relationer där  
begreppen ingår, i någon mån belysa några effekter som tolkningarna av begreppen  kan 
ha för utsatta barns sociala sammanhang. 
Metodologiskt innebär tillvägagångsättet i det diskursiva tankesättet att begreppen inte 
är ett problem i sig. Först i ett möte med en tillämpning i verkligheten sker en 
problematisering (Stigendahl, 2002). Angreppssättet uppfyller därmed på ett relevant 
sätt syftet att belysa innebörder och mening i begreppens framställning. 
Metodvalet diskursanalys innebär ett kritiskt granskande av innebörder och meningar 
som begreppen barnperspektiv och barnets bästa laddas med både i de offentliga 
dokumenten, som i intervjugruppens tolkning av begreppen. För att kunna 
problematisera kring barnkonventionens begrepp barnperspektiv och barnets bästa 
konstruerar uppsatsen ett möte mellan texternas och gruppintervjuns framställning och 
tolkning av begreppen. 

 

Urval 
 

De framställningar och de texter som jag subjektivt har valt ut är ett litet urval ur en rik 
flora. Begreppen barnperspektiv och barnets bästa är implementerade i svensk 

 



lagstiftning från FN:s barnkonvention och äger därmed giltighet i den textmässiga 
beskrivningen av begreppen liksom i intervjuerna där begreppen uttolkas av 
socialsekreterare i kraft av deras myndighetsansvar. Jag skickade en skriftlig förfrågan 
till Socialförvaltningens avdelning för barn och unga i Östersund som arbetar med barn 
upp till sexton år. Tre personer svarade och var intresserade av att göra en 
gruppintervju. Vissa kompletteringar har skett efter intervjutillfället via e-post. Gruppen 
var alla bekanta med varandra sedan tidigare, de tre intervjupersonerna har relationer till 
varandra som arbetskamrater, och jag hade träffat samtliga i gruppen under min 
praktidperiod på deras arbetsplats. 
 
 

Reliabilitet och validitet  
 

Jag strävar efter att så grundligt och öppet som möjligt redovisa det som studerats 
liksom tillvägagångsätten för att uppfylla uppsatsens syfte. De dokument jag valt och 
intervjupersonernas utsagor äger giltighet genom sammanhanget, tolkningen påverkas 
av både min egen förförståelse i ämnet och valet av metod. En gruppintervju är ett 
samtal om ett samtal, vilket är relevant i förhållande till syftet att undersöka diskursen 
omkring barnperspektiv och barnets bästa. Huruvida mätningen är valid, alltså om jag 
mäter det jag avser, ligger i avgränsningen av diskursen omkring begreppen. Hur stor 
kan diskursen om de valda begreppen sägas vara?  
Jag liknar uppsatsen vid ett slags borrprov med en väldigt liten och tunn nål. Tiden och 
formatet medger inget för brett eller djupt borrprov. Borren går igenom olika lager av 
här och nu och ner i ett begränsat, historiskt dåtidsperspektiv från 1900-talet. Vissa 
lagers material har egenskaper som gör att de av sig självt expanderar och vidgar sig. 
Precisionen i urvalet av texter och hur väl intervjupersonernas beskrivningar återger 
begreppens mening och innebörd och hur stringent jag sedan i min tolkning av detta har 
förmått vara, motsvaras av vad kvantitativa metoder benämner som noggrannhet och 
exakthet i mätmetod (Kvale, 1997). 
 
 

Intervjumetod 
 

En kvalitativ forskningsintervju bygger upp kunskap, genom att en bit läggs till en 
annan, som ett pusssel som växer fram omkring det som man vill studera. En intervju är 
en situation där kunskap frambringas mellan två samtalande parter. Kvale (1997) 
betonar att samtalet är en del av den sociala världen, den kulturella värld vi samtalar 
om, är en samtalsvärld i vilken meningen och innebörder i fenomen konstitueras genom 
våra förhandlingar om tolkningar. 
Det som kommer fram i intervjun kan i viss mån, spegla de relationer som 
gruppmedlemmarna har till varandra. Hur djup en intervju blir beror enligt Kylén 
(1994) på hur trygga gruppens deltagare är med varandra. Både intervjuare och 
intervjupersoner ansvarar för intervjun kvalité.  
 
Begreppen barnperspektiv och barnets bästa ingår i en för intervjugruppen etablerad och 
välkänd diskurs. Gruppintervjun blev ett samtal kring hur de valda begreppen tolkas och 

 



tillämpas. Analysen av intervjun blir därmed en slags tolkning av samtalet om samtalet 
av dessa begrepp. Gruppintervjun avspeglar således hur en grupp bestående av tre  
socialsekreterare talar om barnperspektiv och barnets bästa med varandra. Samtalet 
styrs också utifrån andra diskursordningar, till exempel synen på barn i allmänhet och 
synen på utsatta barn, hur man ser på myndighetsutövning och lagtexter. 
När detta tal uttrycks i gruppen ges begreppen vissa innebörder som konstituerar 
begreppens mening, vilket sker genom förhandlingar, om hur begreppen tolkas i 
specifika situationer (Kvale 1997).  
 
Intervjun ägde rum i ett samtalsrum på socialförvaltningen, vilket gruppen valde. Det 
innebar en för gruppen känd och trygg miljö. En intervjus sex steg är enligt Kylén 
(1994) öppning, fri berättelse, precisering, kontroll, information, avslutning, vilket han  
åskådliggör i form av en tratt. Intervjun börjar öppet för att bli mer inträngande i mitten. 
Inledningen är en informativ del till intervjugruppen om studiens avsikt. I den öppna 
delen kommer gruppens berättelser, i den preciserande och kontrollerande delen av 
intervjun, är det intervjuarens uppgift att få med nyanser och preciseringar, samt att 
kontrollera att det som intervjun syftar till verkligen ingår. I det femte steget ges 
utrymme för de intervjuade att ställa eventuella frågor och intervjun övergår sedan i en 
avslutande del, där intervjuaren kan ge mer ingående information om sitt arbete. 
Intervjun fick utifrån dessa steg, mera formen av vad författaren beskriver som en 
sågtandad tratt, eftersom samtalet pendlade både emellan intervjuguidens punkter samt 
intervjustegens olika faser av berättande och preciseringar (Kylén 1994). 
 
Gruppintervjun som varade under 90 minuter, spelades in på band. Efter intervjun skrev 
jag ned en sammanfattning av mina intryck och tankar. Samtalet skrevs sedan ut 
ordagrannt. Utifrån denna textmassa ringade jag in beskrivningar som återkom av 
begreppen och barnavårdsarbetet. I analysen kunde dessa beskrivningar samlas under 
fem rubriker. Utifrån dessa rubrikers relationer till begreppen framträder en bild av 
innebörder och meningar som begreppen ges i barnavårdsarbetet.En gruppintervju har 
karaktären av samtal därför har jag i presentationen inte följt intervjuguidens 
frågenumreringar utan dessa frågor var ett stöd för att hålla studiens tema, och samtalet 
flöt sedan fritt mellan de olika frågorna. I presentationen har jag samlat in de svar som 
överensstämt med temat 
 
 

Intervjuguide 
 

Intervjuguiden utggjorde en ram för mig som intervjuare och för gruppen (Kylén 1994). 
Utifrån intervjuguidens två övergripande temata formulerade jag underliggande öppna 
frågor som kunde uppmuntra intervjupersonerna till att tala om erfarenheter av att tolka 
och tillämpa begreppen. Dessa temata utgår ifrån vad som i Socialtjänstlagen (SFS 
2001:453) beskrivs som centrala punkter i ärenden som rör barn; (se bil. 1). 
 

• Att trygga barnets bästa. 
• Att se till att barnet kommer till tals och blir hört. 

 
Innan intervjutillfället skickade jag dessa övergripande temata med e-post till 
intervjugruppen, för att ge deltagarna möjlighet att reflektera omkring temat innan 

 



intervjutillfället. Temavalet innebar också en öppning till att få igång samtalet mellan 
deltagarna om begreppen. I en gruppintervju kan intervjuguiden liknas vid en 
dagordning (Kylén,1994).Den fullständiga intervjuguiden presenterade jag vid 
intervjutillfället och ett exemplar av intervjuguiden låg öppet på bordet under intervjun  
Gruppdeltagarna kopierade intervjuguiden för att behålla varsitt exemplar (se bil. 2). 
 
 

Avgränsningar 
 
Texturvalet avgränsade jag till sådana offentliga dokument som har implementerat FN:s 
barnkonvention, och som som är representativa för uppsatsens syfte. Utifrån mina givna 
förutsättningar gör jag inga anspråk på att presentera någon fullödig tolkning av 
begreppens innebörder. Uppsatsen är en belysning från en vinkel av många på hur 
begreppens innebörder kan tolkas. Eftersom begreppen är starkt kopplade till barnets 
rättssäkerhet, barnkonventionen betraktas som en del av den internationella folkrätten, 
är det oundvikligt att inte ta med beskrivningar av begreppen från lagtexter och 
juridiska tolkningar, men uppsatsen har inget direkt rättsvetenskapligt syfte. 
 
 

Metodproblem 
 

Ett inneboende problem i metoden är att jag själv ingår i den tidsanda och kultur som 
skapar diskursen. Det är inte möjligt att inta en utanförstående position eller att 
definiera ut en överblickbar diskursordning. En diskursordning omskapas och förändras 
ständigt. Hur stor kan diskursen om de valda begreppen sägas vara? Hur mycket kan 
man avtäcka av en diskursordning? Hur påverkar val och uteslutningar resultatet? Är 
mitt val representativt för den diskurs jag säger mig vilja studera närmare? Enligt 
diskursanalys kan man inte nå fram till en objektiv sanning. Att studera verkliga 
fenomen är att studera förändringar som har ägt rum. I samma stund som man avspeglar 
verkligheten har man förmodligen förändrat och påverkat den genom det avtryck som 
denna handling innebär (Börjesson 2003, Kvale,1997, Widerberg 2000). 
 
Jag kände höga krav på mig själv i intervjusituationen att få till stånd ett dynamiskt 
samtal. Dessa krav kan ha förstärkts av att jag sedan tidigare var bekant med 
intervjugruppen. Det är möjligt att den stressen bidrog till att jag inte ställde följdfrågor 
på ställen som jag sedan har uppmärksammat under genomlyssningen av bandet. I 
efterhand har jag även uppmärksammat att vissa frågor gavs mera utrymme än andra. 
Kanske gruppen upplevde vissa frågor som svårare att svara på, vilket påverkade hur 
stort utrymme desa frågor gavs. Vilket förmodligen påverkar både resultatet liksom 
tolkning och analys av materialet. 
I en gruppintervju påverkas samtalet mer av de som ingår i gruppen och deras inbördes 
relationer än av intervjuaren, vilket skiljer sig från en par-intervju där intervjuaren kan 
ha stort inflytande över intervjupersonens förväntan och uppfattning om vad som ska 
presteras, så kallad intervjuarbias (Kylén, 1994). Hur tolkade gruppen mig och mina 
aviskter? Hur påverkade jag de intervjuade? Hur påverkade de intervjuade varandra och 
mig? Med vilken förförståelse av varandras inställing, intresse och erfarenheter gick 

 



gruppens individer in i intervjusituationen? Vågade var och en ärligt säga sin mening? 
Olika faktorer påverkade intervjusituationen vilket i sin tur bidrar till tolkningar av  
både materialet och analysen. Eftersom analysmetoden ingår i en metodskola av kritisk 
granskning vill jag framhålla att angreppssättet att granska texter och intervjua 
socialsekreterare inte syftar till att kritiskt granska enskilda socialsekreterares sätt att 
arbeta, utan att belysa hur olika tolkningar och innebörder i begreppen barnperspektiv 
och barnens bästa skapas.  
 
 
 

3 Teoretiska utgångspunkter 

Begreppen barnperspektiv och barnets bästa 

 
Barnets bästa som begrepp har funnits med sedan 1924 års deklaration om de mänskliga 
rättigheterna i Nationernas förbund. Utgångspunkten är respekten för barns fulla 
människovärde och integritet, som är detsamma som alla människors lika värde. I 
originaltexten står: "the best interest of the child shall be a primary consideration".(SOU 
1997:116 s.125) Till svenska har det översatts med att sätta barnets bästa i främsta 
rummet. Begreppet barn avser enligt både barnkonventionen och svensk lagstiftning, 
alla människor under 18 år. Barnkonventionen trädde i kraft den 2 september 1990. 
Barnkonventionen är en del av den internationella folkrätten. Konventionen består av en 
inledning och 54 artiklar. Den ska ses som en hel och odelbar enhet där varje artikel är 
lika viktig. Fyra av dessa artiklar har definierats som huvudprinciper och skall i denna 
egenskap användas som hjälp att tolka konventionens övriga artiklar. Barnkonventionen 
gör inte och kan inte heller göra några definitiva uttalanden om vad som är barnets bästa 
i varje given situation. Barnets bästa är överordnat föräldrarnas behov. 
Barnkonventionens huvudprinciper är : 
 
Artikel 2: Barnets rätt till likvärdiga villkor, förbud mot diskriminering. 
Artikel 3: Barnets bästa i främsta rummet. 
Artikel 6: Barnets rätt till liv och utveckling. 
Artikel 12: Barnets rätt att komma till tals.(SOU 1997116) 
 

 
Barnkonventionen har implementerats i svensk lagstiftning. Erinringar om barnets bästa 
har införts i FB, SoL, LVU och Utlänningslagen (Schiratzki, 2005) 
Funktioner av principen om barnets bästa innebär att det ska vara: 
 

● Vägledande i alla beslut 
● Ett utvärderingsinstrument 
● En medlande princip när konflikter mellan olika rättigheter uppstår. 
● Begreppet ska belysa innebörder av andra artiklar.(1997:s.116) 

 
Begreppet Barnets bästa ska vara vägledande i det innehåll och de tolkningar som 
konventionens sakartiklar ges. Med detta menas att konventionens sakartiklar ska 

 



kopplas samman med principen om barnets bästa i främsta rummet. När konflikter 
mellan olika rättigheter uppstår är det barnets bästa som ska vara vägledande. 
Kommitteén betonar att begreppet inte är statiskt utan att variationer uppstår över tid 
och i olika kulturella och sociala sammnhang, liksom individuella variationer (SOU 
1997:116). 
 
Begreppet barnperspektiv betonar vikten av vuxnas förmåga att kunna se saker ur 
barnets synvinkel. Vid till exempel en beslutsprocess ska olika beslutsalternativ ses ur 
barnets perspektiv. Det innebär att de vuxna ska försöka se med barnets ögon på 
situationen och vilka konsekvenser eventuella förändringar medför. 
Barnperspektivet förutsätter därför ett visst mått av empati, inlevelse, och en förmåga 
att kunna identifiera sig med barnets situation från den vuxne. Barnperspektivet ska 
vara ledstjärna i sådant som rör barn, till exempel i barnavårdsutredningar. Principen 
om barnets bästa ska ses som en etisk grundregel i förverkligandet av barns rättigheter 
(Rasmusson, 2001,SOU 1997.116). 
 
Begreppen barnperspektiv och barnets bästa beskrivs som vaga  och svårtolkade 
(Cederborg & Karlsson 2001, SOU 1997:116,Rasmusson 2001, Schiratzki 2005). 
 
Tolkningen kompliceras av att barnet bästa inte enbart är en norm utan också en princip 
för tolkning.När domstolar gör bedömningar på barnets bästa innebär det att en 
helhetsbedömning av barnets situation ska göras. Den bästa möjliga lösningen ska 
tillämpas i varje enskilt fall (Schiratzki, 2005) 
 
Den svenska barnkommitten förordar att två perspektiv ska finnas med i bedömningar 
på barnets bästa dels genom den kunskap som finns om barn i allmänhet som ger ett 
objektivt perspektiv, dels ett subjektivt perspektiv som innebär att höra barnet självt och 
bygga in barnets synpunkter i beslutsfattandet Barnet kan själv inte ha ett 
barnperspektiv men barnet kan tillfrågas som en expert på sin egen situation (SOU 
1997:116). 
 
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) pekar på att barnets bästa som vägledande för beslutet 
inte alltid är det mest avgörande för vilket beslut som fattas. Barnets bästa ska alltid 
beaktas, utredas och redovisas. Enligt Socialtjänstlagens (SFS 2001:453) kap.1 § 2, 
kräver inte konventionen att barnets bästa alltid ska vara utslagsgivande. 
Då andra intressen tillåts väga tyngre ska en sammanvägning av relevanta intressen 
visas och så långt möjligt ska barnets bästa ha kommit med och redovisats i 
beslutsprocessen av myndigheter. Besluten måste med andra ord innefatta ett 
barnperspektiv. Barn över 15 har rätt att själva föra sin talan medan yngre barn enligt 
(SFS 2001:453) Socialtjänstlagens kap.11 § 10, säger att barnet "bör höras om , om det 
kan vara till nytta för utredningen och barnet inte kan antas ta skada av det". 
Lagstiftaren markerar att detta kräver omdöme vid tillämpning och avgörs med ledning 
av barnets av ålder och mognad, samt vilken betydelse ärendet kan antas ha för barnet. 
Man ska också beakta barnets ställföreträdares inställnig till att barnets hörs. (Norström 
& Thunved, 2003). 
 
Rädda barnen betonar att barnkonventionen inte handlar om barns rätt att fatta beslut 
utan om rätten att uttrycka sina åsikter. Hur mycket ansvar ett barn kan bära måste 
därför ses ur principen om barnets bästa. Att ta reda på och samtala med barn om deras 
åsikter kräver en kommunikation med barnen på deras villkor. Rädda barnen påtalar att 

 



utsatta och marginaliserade barn ofta framställs som hjälplösa i sina situationer. Barn 
söker alltid mänskliga både yttre och inre strategier för sin överlevnad. Strategier som 
kan vara destruktiva eller konstruktiva. Därför betonas vikten av att de professionella 
som ska hjälpa barn är införstådda med hur dessa strategier kan yttra sig och att dessa 
behöver vara lyhörda för barns individuella strategier.Ur detta kan man finna alternativ 
och möjligheter till förändring. Dialogen mellan barnet och den professionelle ska 
innebära att barn ges verktyg till att förändra sina liv. Ett sådant redskap kan vara 
kunskap om sina rättigheter för att se möjliga alternativ.(Modigh, 2003.) 
 
Begreppet barnets bästa poängterar barndomens egenvärde i sig. Att barnet ska  
betraktas barnet som subjekt och aktiv deltagare och inte som ett bihang till föräldrar 
eller vårdnadshavare, eller som passiva mottagare av föräldrars och andra vuxnas 
påverkan. Barn är egna unika individer med egna behov (Rasmusson, 2001, SOU 
1997:116, SOU 2001:72).  
Demokratiutredningen" Gör barnen till fullvärdiga medborgare" visar att barn har ett 
socialt medborgarskap medan deras omognad och oförstånd sätter dem i en slags 
vänthall för att erövra också ett politiskt och samhälleligt medborgarskap. 
Barnets rättigheter förstås som något som komma skall, när barnet blivit vuxen och inte 
som något som tillerkänns barnet redan under de uppväxande åren (Statens Offentliga 
Utredning 1998:97). 
 
Barnperspektivet är inte enkelt att konkret definiera. Det beskrivs som som mångtydigt 
och komplext. Både barns och vuxnas beskrivningar är indivuduella utifrån olika 
förutsättningar, sammanhang och postitioner. Faktorer som ålder, kön, och social klass 
inverkar också. Begreppet barnperspektiv kan utgå från en respekt för barnets fulla 
människovärde och integritet och rätt att betraktas som expert på sin egen situation. Det 
kan också beskrivas som det sätt som barnet beskriver hur världen ser ut, vad barnet ser, 
hör, upplever och känner. Huvudprincipen är att försöka förstå hur barn uppfattar och 
upplever sig själva och sin relation till andra. Man kan tolka kravet på barnperspektiv 
som att socialtjänsten ska fokusera utredningen med utgångspunkt från barnets 
beskrivning av sin situation även om det i slutändan är vuxna som tolkar och tar ansvar 
för vad som framstår som det rätta för barnet.(Cederborg & Karlsson, 2001.) 
 
 
 

Diskursanalys 
Diskurs är ursprungligen ett uttryck från franska språket, vars bokstavliga betydelse är 
kringlöpande, men ordet har flera betydelser som samtal, yttrande och uttryck ( 
Nationalencyklopedin). Hermeneutik betyder ordagrannt tolkningslära, de tolkningar 
som görs utgår från vissa grundläggande förutsättningar, vilket Widerberg (2002) 
benämner som en metods ryggrad. En sådan grundläggande del av ryggraden i diskursiv 
analys är att vårt förhållande till verkligheten,uttrycks i språket, sättet att tala om 
företeelser avspeglas i hur olika diskurser formas om företeelser. 
Diskursanalys beskriver företeelser som delar av relationer som ingår i olika slags 
kontext. En diskurs konstituerar sig alltid i relation till det som utesluts ur diskursen 
(Winther Jörgensen & Phillips, 2000). det normala konstituerar sig i förhållande till det 
som kategoriseras som onormalt. Enligt diskursteori är meningens betydelse central. 
Empirism fokuserar på det som synes vara medan diskursteorin intresserar sig för våra 
beskrivningar av vad som synes vara. Vid tolkningar av texter är det centrala i analysen 

 



hur begreppen skapas, tolkas och vilka effekter detta får.Stiegendahl (2002) uttrycker 
att rent fysiskt föreligger ingen skillnad vid tillvägagångssättet i tolkningar, skillnaden 
ligger i hur vi gör världen meningsfull, skillnaden kan sägas vara diskursiv (Stigendahl, 
2002). 
Diskursanalys som metod kan inte skiljas ur från teorin. I den diskursiva teoribildningen 
ingår ett gemensamt lagrande av procedurer som bildar ett medvetandets arkeologi, där 
olika fenomen kan klarläggas genom att studera de omkringliggande faktorerna 
tidsepok kontext, och relationer som det studerade fenomenet ingår i. Michel Foucault 
(1993) menade att det intressanta är att klarlägga vilka regler som blir accepterade som 
meningsfulla och sanna i en bestämd historisk epok. Den gemensamma acceptansen 
eller tolkningen urskiljer vilka diskursordningar som ska vara rådande. Genom dessa 
diskurssordningar styrs förhållandena kring vad som i ett samhälle konstitueras och 
uppfattas som rätt och fel, sant och falskt . Maktförhållanden konstitueras också på detta 
sätt genom diskursordningar.Inom en diskursordning skapas vad Foucault benämner 
som sanningseffekter genom procedurer som lagras in i maktsystem. Istället för att 
fråga efter om något är sant eller falskt ska man lägga fokus på att se vilka 
sanningseffekter som skapas, inom varken sanna eller falska diskurser (Winther 
Jörgensen & Phillips. 2000). 
 
Det diskursiva fältet innefattar flera fenomen som så att säga rör sig inom samma 
terräng. Diskursen kring barnperspektiv och barnets bästa konstituerar sig genom att 
olika företeelser som är delar av relationer till begreppen kan uppträda i flera olika 
kontext. Barnperspektiv tillämpas inom ett flertal olika områden som i viss grad kan 
hamna inom samma terräng som relaterar till utsatta barn. Talet om utsatta barn kan 
ingå i flera terränger samtidigt, liksom begreppen barnperspektiv och barnets bästa då 
kan sägas bilda en diskursordning, som betecknar ett avgränsat antal diskurser som 
strider inom samma terräng. Summan av de diskurstyper, de olika sätt att tolka och att 
tala om fenomenet, i det här fallet barnperspektiv och barnets bästa, som används inom 
en social institution eller en social domän kallas diskursordning. Det yttre som utgör 
avgränsningen av diskursen riskerar alltid att detta yttres entydigheter undergrävs av 
andra definitioner av tecknen, begreppen. En diskurs försöker reducera mångtydighet 
till entydighet vilket då kan bilda en slags tillslutning av betydelsernas glidningar. Detta 
stopp, closure, är aldrig fullständigt (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 
 
Michel Foucault studerade bland annat vansinnets historia. “ I vårt samhälle finns en 
annan utestängningsprincip... en uppdelning och ett förkastande. Jag tänker på 
motsättningen mellan förnuft och vansinne. Ända sedan djupaste medeltid är dåren den 
vars diskurs inte får cirkulera som andras”. (Foucault, 1993.s.8)  
Beskrivningen av denna uppdelning i samhället av hur man talar och förhåller sig till 
det förnuftiga kontra de oförnuftiga konstituerar en gränslinje mot de oförnuftiga; 
mentalsjuka, labila, psykiskt sjuka och utvecklingsstörda i samhället. De oförnuftiga är 
utstängda som de Andra (Foucault 1993, Börjesson, 2003).  
 
Det västerländska tänkandet tycks ha försökt få diskurserandet (i betydelsen att tala vitt 
och brett om något) att endast framstå som ett speciellt förhållande mellan att tänka och 
tala: antingen en tanke iklädd sina tecken och synliggjord av orden elller, omvänt, spelet 
hos språkets egna strukturer som producerande en meningseffekt (Foucault, 1993). 
 
Hur diskursordningen ser ut om barnperspektiv och barnets bästa blir metodologiskt en 
fråga efter vilka sanningseffekter som har skapats kring begreppen, för att kunna 

 



konkretisera och ringa in hur talet om barnperspektiv och barnets bästa ser ut när dessa 
begrepp tillämpas i situationer som innebär en utsatthet för barn. Genom att analysera 
hur man talar om företeelsen barnperspektiv och barnets bästa, kan repertoaren  
åskådliggöras för hur man talar om begreppen. Dessa repertoarer åskådliggör relationer 
där begreppen ingår. Relationerna berättar om olika styrkeförhållanden. Vem som äger 
eller dominerar en diskurs, vem som äger rätten att tala vem, vem som styr relationerna. 
Vem som tillåter respektive förbjuder hur en diskursordning ska se ut (Börjesson, 2003, 
Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Diskurser styr våra subjektiva 
verklighetsuppfattningar så starkt att vi kan sägas vara fångade i diskursen (Widerberg, 
2002). 
 
 
 

Makt 
"... mellan varje punkt i samhällskroppen löper maktrelationer, mellan en man och en 
kvinna, inom en familj, mellan en lärare och en elev, mellan den som vet och den som 
inte vet". (Hörnqvist: 1996, s.30 ) 
 
Diskurser formas enligt Foucault till en arkeologi av den tidsepok och den kultur som 
diskursen ingår i relationer till. De sanningseffekter som dominerar inom en diskurs 
tecknar vilka som är i positioner med makt respektive utan. (Winther Jörgensen & 
Phillips,2000). "...makt är inte någonting som förvärvas, fråntas eller delas, någonting 
som man behåller eller låter sig gå ur händerna, makt utövas från oräkneliga håll och i 
ett växelspel av ojämlika och rörliga relationer." (Hörnqvist:1996, s.28) 
 
Foucalt ser makt varken som någon substans eller någon egenskap hos substans. Man 
kan inte förstå makt som individers eller sociala gruppers privilegier, egenskaper eller 
resurser. Makt är en relation mellan människor. Människor ingår därmed i en mångfald 
maktrelationer. I första hand är relationen ett styrkeförhållande, mellan en människa och 
en annan eller mellan en grupp och en annan. Maktbegreppet ges ett vitt 
användningsområde varför man måste precisera i vilket avseende ett överläge ett 
överläge. Focault syftar med maktbegreppet till att beskriva enskilda maktrelationer 
men också hur dessa förbinder sig med varandra. Styrkeförhållanden tar sig olika 
uttryck, vilket inverkar på människors beteende. Varje styrkeförhållande återfinns i en 
särskild kontext. En aspekt i maktanalysen är att varje mellanmänsklig relation är ett 
styrkeförhållande som beror av skillnader; i samhällelig position, etnicitet, kön, ålder, 
kunskap och erfarenhet (Hörnqvist, 1996). 
 

Diskurser genomsyras av makt och kunskap. Diskurserna påverkar hur makt och 
kunskap i sin tur producerar nätverk som genom tid, kontext och relationer så att säga 
genomtränger kroppen. Makt och vetande är således sammantvinnade. Dessa maktnät 
av relationer som avspeglas i våra synsätt, attityder och beteenden genomtränger 
kroppen, sexualiteten, familjen, vårt förhållningssätt, vetandet och teknologin. Staten 
utgör en överbyggnad till dessa flerfaldiga maktnät. Foucault återkommer till 
uttryckssättet att det genomtränger kroppen, vilket speglar hur människan,också rent 
fysiskt hålls och håller sig, intrasslad i dessa olika nät av maktrelationer (Hörnqvist, 
1996).

 



4 Tidigare forskning 

Historisk bakgrund 
 

"Om det nu överhuvudtaget bör finnas någon forskning som studerar just avvikelse så 
bör rimligen kärnan i detta forskningsområde utgöras just av de sociala avvikarna så 
som dessa här har definierats. Prostituerade, narkomaner, lösdrivare, brottslingar, ... 
samt städernas opåverkbara fattiga... De har namn om sig att inte kunna ta vara på de 
tillgängliga möjligheterna till avancemang längs någon av de godkända banor som 
samhället ställer till förfogande. De visar öppet sitt förakt för de 'välanpassade'; de 
saknar pietet; de är representanter för den bristande funktionsförmågan hos samhällets 
motivationsmekanismer".(Goffman, 1972 s.148) 
 
Familjebegreppet etablerades under 1800-talet och trängde därmed ut det tidigare 
begreppet hushåll. Från att ha definierat mer ståndsmässiga medelklassfamiljer kom 
begreppet att avse en modernare syn på familjen. Den goda barndomen som idé och 
ideal betonades och spreds framförallt från Storbritannien under 1800-talet senare hälft. 
Barndomen började särskiljas från vuxenlivet. Barns egna behov började 
uppmärksammas och inom högre samhällsklasser var barnets plats i hemmet eller 
utomhus i naturen (Sundkvist, 1994). Barn och ungdomar som växte upp i det som 
benämndes sedlig försummelse levde utan tillsyn och omsorg på städernas bakgårdar 
och gator, på grund av "förälders lastbarhet, vårdslöshet eller oförmåga att ägna barnen 
nödig tillsyn" (Sundkvist 1994, s.56). 
  
Fattiga, smutsiga, hungriga, lusiga, fria, tjuvaktiga, rökandes, vagabonderande, är 
beskrivningar av hur dessa barn och ungdomar framställdes under slutet av 1800-talet 
och 1900-talets början, men en samlande beteckning var begreppet vanart. Barnen på 
gatorna drog försorg om sig själva genom att arbeta, tigga eller stjäla. Problemet med 
dessa horder av vanartiga barn som drog omkring och stal äpplen, eller vad de kunde 
komma åt, krävde sin lösning, samhället behövde kontrollera och stävja dessa horder av 
vanartiga barn och kriminella ligor (Sundkvist, 1994, Swärd, 1993). 
 
Begreppet vanart har historiskt haft en vid betydelse, som har omfattat även andra 
grupper av män och kvinnor i samhället med oönskat beteende. 1902 års barnavårdslag 
använde begreppet vanart och gjorde ett försök till att ringa in vilka beteenden som 
begreppet avsåg. Vanartsbegreppet skiljde mellan grövre och lättare vanart.  
" Ehuru ordet har så allmän betydelse har det ansetts bättre att använda detsamma än att 
inlåta sig på ett angivande av de olika former i vilka den kan uppträda.” (Swärd, 
1993.s.23.) 
 
Vanartsbegreppet gjorde ingen skillnad på allmän kriminalitet och kriminalitet av svält 
eller nöd, som att stjäla på grund av hunger. Vanartsbegreppet är inte könsneutralt utan 
avser ofta pojkars beteende. Historiskt talar man om pojkars farliga beteende som riktar 
sig mot samhället, som stöld, våld, ligistfasoner vilket åtgärdades med 
disciplinering,övervakning och kontroll. Flickors farlighet utgjorde inte samma direkta 
hot mot samhället även om det opinionsmässigt fanns personer som utmålade också 
flickor som farliga. Men denna farlighet låg mera åt det osedliga och omoraliska 
leverne som man kopplade ihop med lastbara flickor på glid med. Flickors 
samhällsvärde låg i deras blivande roller som hustrur och mödrar och de ansågs därför 

 



behöva skydd mot förförelse och sexuellt utnyttjande.Trots skillnaderna i synsättet på 
flickors och pojkars beteende så var åtgärderna de samma oavsett kön. Det skydd som 
flickorna bestods med i praktiken var straff och kontroll (Swärd, 1993). 
 
Swärd (1993) skildrar hur talet om ungdomar som ett samhällsproblem sett ut genom 
olika fenomen under tre skilda tidsepoker. Under 1800-talet och in på 1900-talets början 
fick ett kriminellt gäng, Ligapojkarna stor uppmärksamhet, under 1930-talet var det 
unga lösdrivande, vagabonderande pojkar som var i fokus och under 1950-talet var det 
raggare som fick uppmärksamhet som ett socialt problem. Fenomenet återkommer 
under olika namn i olika sammanhang av tidsepoker och kulturer  
 
Den offentliga makten uttryckte sig i en rätt att definiera och värdera barns och 
föräldrars handlingar, ingripa i deras liv och förändra dera levnadsförhållanden för kort 
eller lång tid. 
Barnavårdslagen 1902 gav nämnderna makt att avskilja barnen från sina hem och man 
kom också att använda sig av detta medel i högre utsträckning än lagstiftningens 
intentioner ursprungligen egentligen var. Det vanligaste åtgärderna var att placera 
barnen i fosterhem, barnhus och upptagningshem, men barn även på fattigvårdens 
anstalter (Sundkvist,1994). 
 
 

Hygien 

 
Genom historien har idéerna om orsakerna och åtgärderna för att motverka sociala 
problem växlat. Under 1800-talet härskade en idé om att dåliga beteenden, tankar och 
ideér moraliskt kunde spridas som en social smitta. Moral flätades samman med sociala 
problem och åtgärderna i socialt barnavårdsarbete karaktäriserades av moralism och 
disciplin. Under 1900-talets början spreds tankegångar om att orsakerna berodde på 
biologisk grund. Vilket avspeglades i talet om samhällskroppen Hamreby (2004) delar 
in idéerna och de socialpolitiska åtgärderna i två linjer. En hygienisk, medicinsk linje 
som såg de biologiska orsakerna som grundläggande och en socialpedagogisk som 
menade att en undermålig uppfostran orsakade barn och ungdomsproblemen. Det 
medikaliserade synsättet betonade psykopatologiska orsaker till alkoholism och vanart. 
Socialpolitiska åtgärder av olika karaktär riktades mot individerna såsom, miljöhygien, 
mentalhygien, socialhygien och rashygien. Exempel på sexualhygien var att sterilisera 
osedliga flickor och kvinnor (Hamreby, 2004).  
 

Tidigare diskurser om barn och föräldrar 

 
Det moraliska perspektivet på sociala problem definierade vanartiga barn som falska 
och lögnaktiga. Vilket kan ses som ett resultat av den smitta av moralisk försummelse 
som dessa barn hade vuxit upp med. Barn ansågs som ondo från födseln, varför en 
moralisk uppfostran skulle ta det onda ur barnet. (Sundkvist1994, Hamreby 2004). 
Hamreby (2004) identifierar i sin avhandling vad hon kallar för diskursen om den 
respektabala modern och den skötsamme fadern som föräldraideal som dominerande 
under 1900-talet. Föräldraförmågan bedömdes i sociala barnavårdsärenden utifrån 

 



förälderns arbetsliv, om föräldern var skötsam, och moralisk livsföring, om föräldern 
var respektabel. Kön och klass knöts ihop i förmågan att försörja sina barn och 
moraliskt fostra dem till respektabla och skötsamma samhällsmedborgare. Moralisk 
fattigdom kunde leda till moralisk försummelse (Hamreby, 2004). 
 
 

Barn och familj idag  
Största riskfaktorn till social utsatthet bland uppväxande barn idag är växa upp i 
familjer som är långtidsberoende av socialbidrag. Ytterligare riskfaktorer inom denna 
grupp är att vara barn till utlandsfödda föräldrar och till ensamföräldrar, vilket i 
praktiken innebär ensamstående mammor (Social rapport 2006). 
 
Barn och familj hör samman och familjebegreppet har gått från att vara en social och 
kulturell instution i samhällslivet till att idag vara ett kontrakt mellan individer, oavsett 
biologiska band (Qvortrop, 1994 Bäck,Wiklund & Johansson et al.2003 ). 
Familjens uppdrag kan sägas vara att utveckla varaktiga relationer, därmed antas 
familjen erbjuda en stabil och varaktig miljö för barn att utvecklas i. Förutom ett 
fungerande familj och hemliv ska föräldrarna se till att barnen träffar andra barn och 
vuxna som de kan bilda relationer till. Föräldrarna ska möjliggöra att intressen och 
kamratrelationer organiseras.Författaren menar att den moderna definitionen av 
familjen skapar ett dubbelt beroende hos barnen av sina föräldrar, vilket knyter barnet 
hårdare till föräldrarna. Samtidigt som föräldrarna tillgodoser barnets behov i den 
närmaste miljön, öppnar föräldrarna vägarna ut ur familjen till lämpliga miljöer för 
barnen utanför familjen. Författaren menar att när  man reser frågan om barnspecifika 
strukturer så inställer sig frågan; För vilka familjer kan detta innebära problem? En 
familj behöver resurser , ekonomiska, sociala, vetskap, kompetens och tillgång till 
tjänster etc.för att fullfölja alla dessa sina uppdrag.(Engelbart, ur Qvartrop et al.1994.) 
 
Det karatäristiska för nutidens barn och barndom, är en hög grad av organisation och 
institution, vilket  binder barnet starkare till familjen. Samtidigt har föräldrars och 
familjers behov av att barn tidigt ska bli självständiga ökat i takt med individualisering 
och demokratisering. Detta har skapat en paradox i samhället där de vuxnas kontroll 
över barnen skärpts, samtidig som barnen lever stora delar av sin barndom i miljöer, 
som endast barnen själva känner riktigt väl. Effekten av detta blir en generell 
marginalisering och ett slags osynliggörande av barn som grupp. Författaren menar att 
det är rimligt att betrakta barn som en minoritetsgrupp. De vuxnas förhållningssätt till 
barn präglas av paternalism. I likhet med andra minorietsgrupper har barnet lägre status, 
färre privilegier och är avskurna från att fullt ut kunna delta i samhällslivet. (Qvartrop 
1994.) 
 

 

Olika barnavårdsdiskurser 
 
“De flesta barn som behöver socialtjänstens insatser kommer från familjer som har det 
svårt, både socialt och ekonomiskt, så svårt att det ibland hindrar föräldrar från att ge 
barnen kärlek och en god uppfostran." (Prop. 2002/03:53, s.43.) 

 



Historiskt har talet om barn som far illa, och vad som orsakar detta varierat. Olika 
synsätt framträder ur vilka man kan urskilja tre stora perspektiv; det medicinska, det 
sociologiska och det ekologiska. Det medicinska synsättet var framträdande under 
1960-talet då omsorgssvikt och misshandel mot barn, förklarades bero på 
psykopatologiska orsaker hos föräldrarna. Det fanns också en optimistisk tro på att 
kunna identifiera en psykopatologisk defekt hos föräldern som orsakade detta, för att 
hitta ett botemedel. 
Delvis annorlunda till dessa tre stora synsätt framstår definitionerna, medicinsk-social 
och socio-legal diskurs.Det medicinsk-sociala motsvarar till stor del det medicinska 
synsättet att fokusera på föräldrars psykopatologi. Där en ensidig betoning av de 
individuella avvikelserna har dominerat bilden av övergrepp mot barn och bristande 
omsorg i så hög grad att faktorer som fattigdom, social isolering och diskriminering helt 
har uteslutits. 
Sociologiska förklaringar betonar sambandet mellan ekonomiska problem och utsatthet 
hos barn. Man ser samband mellan dåliga ekonomiska förutsättningar och andra 
faktorer som ohälsoproblem, beteendestörningar och skolprestationer. Sambanden 
bildar en multifaktoriell förklaringsmodell (Sundell & Englund 2002). 
Den socio-legala diskursen tillfogar ett juridiskt fokus där barnets skydd och föräldrars 
rättssäkerhet är centralt. Kritiken mot detta arbetssätt menar att när det sociala 
barnavårdsarbetet legitimerar omhändertaganden som starkt nödvändiga minskar  
resurserna för att bedriva ett strukturellt förebyggande arbete. 
Genom en feministisk forskning har en tredje diskurs utformats som fokuserar på 
föräldrars och barns kontextuella upplevelser av sin situation, vilket dessa företrädare 
menar inte ges tillräckligt utrymme i utredningsarbete. Denna nyare diskursordning 
hävdar att det viktigaste redskapet i bedömningar av barn som far illa, är barnens egna 
och föräldrarnas beskrivningar av deras komplexa vardagsliv (Sundell & 
Englund.2002). 
  
Det mest dominerande synsättet idag är det ekologiska. Utgångspunkten är Urie 
Bronfenbrenners teori om samspelen mellan olika ekosystem där människan ingår. 
Centralt inom det ekologiska systemet är att identifiera de sårbarheter och risker i barns 
vistelsemiljöer som kan utlösa utsatthet hos barn. De multifaktoriella orsakerna till 
problemen samspelar på olika nivåer. Närmast barnet är barnets familj, i ett mikro-
system, familjen ingår i ett samspel med personer i den närmaste miljön, till exempel 
kamrater skolpersonal,som  utgör mesonivån, mikro och mesosystemet samspelar med 
exo-systemet som utgörs av närmiljöns förskolor, skolor etc.och ytterst med 
samhällssystemets makronivå. (Sundell & Englund, 2002.) 
 
Motståndskraft, resilience, hos barn har i forskningen väckt stort intresse och 
uppmärksamhet, menar Engle (1996). Kan det vara så att denna fokusering på 
resilience, förblindar oss att se vilka risker som barn utsätts för, frågar sig författaren. 
Har en tidigare oro och fokusering på barns sårbarhet nu ersatts av en övertro på barns 
återhämtningsförmåga? Vad vet man om hur dessa psykologiska 
återhämtningsprocesser verkar, vad händer över tid ? Kan detta fokus på återhämtning 
leda till att man undervärderar den stress som uppstår i sammanhang där våld ingår för 
barn. Till Engles (1996) fråga om man undervärderar den stress som orsakas av våld 
skulle man kunna tillfoga andra faktorer till stress hos utsatta barn som bristande 
omsorg och psykisk misshandel. 
 

 



Barnets rätt att yttra sig 
 
I barnavårdsutredningar finns det en tendens att fokus oftast hamnar på de vuxnas 
problem vid utredningar och åtgärder. Socialstyrelsen har noterat att när socialnämnden 
ansökt om omhändertaganden av barn i länsrätten enligt Lagen om vård av unga (SFS 
1990: ) § 2 så kallade miljöfall, så beskrivs barnet i det skriftliga underlaget till största 
del av andra professionella istället för att själv komma till tals. Statens utredare skriver 
att om barnen själva kommer till tals kan kunskapen om vad barn behöver komma att 
ändras (SOU 2000:77 ). 
 
Orsakerna till att barnets röst så lite kommer till tals kan vara barns låga juridiska status. 
Att vuxna inte sätter tilltro till på barns betydelse och kompetens att berätta, vilket 
försvårar arbetet med att förstärka betydelsen av de utsatta barnens egna 
röster.(Hollander, 1998). 
 
Vad som saknas är de omhändertagna barnens egna detaljerade synvinklar. Deras 
rättigheter att delta är ofta passiviserade genom att rättigheterna till detta ska 
ombesörjas av andra eller av att åldersgränser exkluderar yngre barn från ett aktivt 
deltagande. Författaren menar att det outforskade område som omhändertagande av små 
barn (under 8 år) är ,och denna grupps hälsoutveckling hänger samman med ett allmänt 
ointresse för denna grupp av barn(Winter, 2006). 
 
En undersökning som genomfördes av Cederborg & Karlsson (2001) där tjugo barn 
intervjuades som hade haft insatser av socialtjänsten eller varit omhändertagna, visade 
att de flesta av barnen förstod att de hade levat i så kallade riskmiljöer. Deras berättelser 
handlar om barnmisshandel, föräldrars missbruk, psykisk sjukdom eller att föräldrar av 
andra orsaker inte hade orkat med sina barn. Några barn skildrade svåra känslor i 
samband med att nära anhöriga hade dött eller vid föräldrars skilsmässor. Några barn 
hade berättelser om eget missbruk, skolbekymmer och kriminalitet. Berättelserna 
legitimerade socialtjänstens utredningsarbete, men visade också att barnen uppfattade 
sin deltagande status som låg,under både utredningstiden och tiden efter. 
  
Barnen menade att de inte hade blivit lyssnade på och att deras perspektiv därmed inte 
hade tillvaratagits. Tre fjärdedelar av de tillfrågade tjugo barnen säger att de inte hade 
blivit samtalade med under utredningstiden. Så gott som samtliga menade att de inte 
hade fått information om socialtjänstens planerade åtgärder. Barnen beskrev att de till 
exempel inte hade fått vetskap om beslut enligt LVU och tvångsplaceringar i 
familjehem. De hade varit osäkra på hur länge placeringen skulle vara och hade saknat 
samtalskontakter med en ansvarig socialsekreterare för att få besked om vad som skulle 
hända i framtiden.  
 
Några barn sade att de inte hade fått möjlighet att prata med socialsekreteraren enskilt 
utan att andra personer också hade varit närvarande under boendeplaceringen. Olika 
orsaker som lojalitetskänslor, finkänslighet och en rädsla att avslöja sina innersta tankar 
och känslor inför olika konstellationer av vuxna, medförde att barnets möjligheter att 
kunna berätta om sin situation och sina behov, förminskades eller saknades helt. 
Forskarnas slutsater var att insatserna skedde över barnens huvuden istället för att de 
uppmuntrades till att medagera. Som åskådare kunde barnen inte uppfatta vilka 
rättigheter och möjligheter de hade att agera och påverka socialtjänsten. Åtgärderna 
förändrade och påverkade i allra högsta grad livsituationen. Källor till oro hos barnet 

 



var oron för den biologiska familjen, egna problem och situationen i det nya 
familjehemmet. Socialsekreteraren underskattade sin betydelse som samtalspartner och 
att vara ett stöd för det utsatta barnet (Cederborg & Karlsson, 2001). 
 
I barnavårdsärenden finns det inslag av rädsla hos de professionella att hantera att barn 
inte vill flytta ifrån sina föräldrar. Det kan uppstå lojalitetskonflikter mellan socialtjänst 
och föräldrar. Ett undvikande av att lyfta fram barnets underlag i beslutsprocessen 
bidrar till att barnet inte känner sig hjälpt av socialtjänstens insatser. Fokus borde ligga 
på att inte förstärka barnets utanförskap i en så genomgripande process som ett 
omhändertagande är (Hollander,1998, Cederborg & Karlsson 2001). 
 

 

 



5 Presentation av intervjusamtal 
 
Intervjugruppen bestod av tre kvinnor, som är socionomer och socialsekreterare och 
arbetar med barnavårdsärenden, en av dem har en arbetsledande position. 
Syftet med en gruppintervju är att få en samtalsbild av det man studerar, därför har jag 
försökt att bibehålla samtalskaraktären, även i presentationen. Samtalet utgick från 
intervjuguidens teman, men följer inte frågeordningen. Med begreppet barn avses 
minderåriga personer, under 18 år. Det görs ytterligare en skillnad på 
socialförvaltningen där intervjupersonerna är verksamma. Man tar där emot ärenden 
med barn mellan 0-16 år och en annan avdelning handlägger ärenden för unga vuxna, 
mellan 16-24 år.  
I presentationen har jag försökt bibehålla samtalskaraktären. När en intervjuperson har 
betonat ett ord eller en mening, är detta markerat med fetstil. 
 
IP A, 59 år, A har arbetat med barnavårdsärenden sedan 1984, i samma kommun. Hon 
har arbetat med området barn och familj sedan hon examinerades och betonar att hon 
fortfarande trivs bra med arbetet.  
 
IP B, 47 år,socionom sedan 1982. B har arbetat med området Barn och Familj på olika 
sätt sedan 1993.  
 
IP C, 42 år, har arbetat på Avdelningen för Barn och Unga sedan hon blev socionom år 
2000.  
 

Hur gruppen beskrev innebörden i begreppen barnperspektiv och 
barnets bästa 
 
Intervjuperson A påpekade att barns utsatthet i allmänhet hänger samman med barnets 
totala beroende av förälderns förmågor. Barns allmänna utsatthet blir uppenbar när 
omsorgen brister på grund av förälderns oförmåga eller nedsatta förmåga, vilket 
gruppen beskrev ofta berodde på missbruk eller psykisk sjukdom.  
 
A: Alltså, barn kommer ju till och barn väljer inte sina föräldrar, barn är 
överhuvudtaget väldigt utsatta .Jag tänker mycket på den här utsattheten hos barn, när 
jag tänker på barnperspektiv. Vad innebär det att få ett barn? Barn kan inte välja sina 
föräldrar...man har barnen till låns tills de är myndiga...Vad ska man göra under den 
tiden? Vad är det för bra saker man kan göra? Vad är mindre bra.? Vi försöker ju hela 
tiden hjälpa föräldrarna att göra rätt mot barnen, det är ju utgångsläget att man 
försöker hjälpa de vuxna; att som jag säger, att göra rätt. 
 
 
Man utgår i barnvårdsärenden ifrån barnets totala familjesituation för att säkra barnets 
bästa. 
A betonade vikten av föräldrautbildning. Föräldrars behov att få kunskap, för att kunna 
utveckla sina förmågor och växa med föräldrarollens olika uppgifter. 
 
A: ...ska våra barn må bra, måste våra föräldrar må bra. 
Jag känner det i många ärenden, det här att om den här föräldern hade förstått det här 

 



på ett annat sätt så kanske inte det här skulle ha hänt, och det är ju så med 
föräldrautbildnig i alla dess former.Vad händer med barnet när du dricker? Det är inte 
så att barnet vet om du har druckit tre eller tio öl, men just det här, din förändring och 
vad det innebär, vad sätter det för spår i barnet? 
Alla förändringar som sker i hemmen när dom bråkar , eller dom slåss, eller dricker, 
och föräldrar som än idag säger att ' jamen det hörde inte du, du var ju i rummet, 
jamen det såg inte han' Många föräldrar är väldigt okunniga på såna saker och vilka 
situationer de utsätter barnen för gång på gång.  
 
Gruppen betonade vikten av att socialsekreteraren ska nå föräldrarna. 
 
A: Att få föräldrar att förstå och ta konsekvenserna av sitt handlande, och det kan man 
ju inte som, det måste man ju jobba parallellt med, att ge föräldrarna kunskap.Den här 
föräldrautbildningen, ska inte sluta bara för att man fått barnet, det ska fortsätta. 
 
 
Gruppen beskrev att begreppet barnperspektiv inte har en innebörd utan att det beror på 
situation. 
 
B: Vi har inte det absoluta svaret vad som är barnets bästa i alla lägen, det måste vi ta 
med barnet och dess familj och kanske även ett nätverk. Är det ett barn med 
missbrukande föräldrar så kanske det är den närmaste omgivningen, som ser vad som 
är det bästa för barnet. 
 
 
Intervjuperson B betonade att barnet inte själv kan avgöra vad som är det bästa, utan att 
detta måste ses över tid. Det kan till exempel innebära att man arbetar med den vuxnes 
problematik för att på sikt förändra situationen för barnet. Konsekvenser av olika 
handlingar vägs mot varandra när man gör en bedömning. Avvägningarna kan vara att 
det är bättre för barnet att stanna kvar i sin ursprungsfamilj, än att barnet omhändertas, 
och att den vuxne får stöd och hjälp med att bearbeta sina problem. 
 
B: Vi utsätts för tyckanden utifrån som är påfrestande, och där vi ju kanske ibland kan 
känna oss rätt så obekväma, det kan ju se ut som att det bästa för det här barnet, är att 
lyfta ut det från familjen, men det kanske ändå är så att vi behöver fylla på och 
förstärka, det kanske är den vuxne som måste jobba med sitt för barnets bästa.Utifrån 
kan det se ut som om vi jobbar för den vuxne, men på sikt är det det som gagnar barnet, 
för det är barnets familj.  
Det vet vi ju av erfarenhet och forskning att det ger barnen väldigt stor betydelse, det 
går liksom inte att bara byta. 
 
 
Gruppen beskrev att besluten ska leda till situationer som är hållbara på sikt. Att det 
som i stunden kan verka inkonsekvent för barnet, ändå kan vara det som är det mest 
hållbara, och därmed blir barnets bästa på sikt. Barnets bästa beskrivs med ett 
tidsperspektiv. Vilket anknyter till B:s resonemang ovan att det som kan se ut som att 
socialtjänsten gagnar den vuxne, ändå är beslut som på sikt gagnar barnet. 
 
C: Jag tänker på vad besluten kan få för konsekvenser för barnen...Tänker mycket på 
hur det var när jag när jag arbetade med ekonomiskt bistånd, det är inte bara att 
bevilja,  det är hela tiden en problematik som återkommer och som får konsekvenser för 

 



barnet, så att dom får leva i  ständig oro, exempelvis för det här med hyror och såna 
saker, och om det inte betalas och ... då kanske det blir på ett annat sätt,  att man får 
vända på sakerna ibland. Eller om det blir en inkonsekvens för barnet just då tänker 
jag. 
 
Barnperspektivet beaktas på ett sätt som inte är direkt relaterat till problemet med dålig 
ekonomi. Barnet kanske beviljas andra insatser. Om det i situationer som man har 
bedömt på ett visst sätt sedan uppkommer att barnet far illa, är detta en ny situation att 
ta ställning till. 
 
B: Det måste vara hållbart för en längre tid.Men för den skull kanske vi ändå måste gå 
in och fatta beslut som är obekväma, både för barnet och familjen och omgivningen, 
därför att det kan vara uppenbart att barnet inte kan ha det som det har, man kanske 
kan hitta lösningar som gör att barnet kan leva med sin familj på sikt, men situationen 
måste kanske förändras här och nu, då måste vi ta initiativ till att beslut fattas! 
 
Intervjuperson C beskrev att begreppet barnperspektiv också ges en förväxlad innebörd. 
Förväxlingen innebär att man tolkar begreppet till att de vuxna gör precis det som 
barnet vill. 
 
C: Ibland upplever man att det här med barnperspektiv förväxlas, att vissa tror att det 
innebär att som B sa, att det är vad barnet vill. Att det är barnets önskan, medan 
barnen inte ska belastas med att avgöra det, utan att det är, hur det kan bli gott på lång 
sikt. 
 
 
Här uttrycktes gruppens konsensus i uppfattningen att barnets bästa inte är synonymt 
med vad barnet vill. Gruppen betonade att det som är det väsentliga är att 
socialsekreteraren kan se barnets bästa i ett längre perspektiv än vad barnet själv förmår. 
Barnets bästa ses i ett långt tidsperspektiv, besluten ska gynna att barnet har det bra i ett 
hållbart perspektiv. 
 
B: Lyssna, alltså, visst ska man lyssna, men jag menar att blir beslut grundade på vad 
ett barn tycker, jag menar, att det är kanske inte moget att se vad som är det bästa och 
så går man på det, det är inte barnperspektivet. 
 
Gruppen förmodade att det som ett barn önskar sig kan vara konkreta förändringar som 
är relaterade till föräldrarna och familjens förmågor och resurser. 
 
B: ...Jag tänker på om man skulle ställa mirakelfrågan till barnet så... 
" -  det lilla barnet kanske önskar att mamma kunde vara nykter, eller inte ligga och 
sova när jag kommer hem från skolan och önskar att jag och mamma kunde göra det 
och det... 
 
 
B uttryckte reflektioner kring om man verkligen arbetar med ett barnperspektiv eller om 
man tror att man gör det. Att man därför behöver diskutera frågor som har med 
tolkningar av begreppen att göra. 
 
B: Vi har det så tydligt ålagt i det som är vår primära uppgift, att vi ska göra 
utredningar och att det ska vara för barnets bästa och barnperspektiv och allt det där. 

 



Sen hindrar inte det att det kan gå slentrian i grejer och så gör vi saker som vi tror är 
med ett barnperspektiv, jag menar vi behöver ju ifrågasätta - är vi där? Det är nånting 
som arbetsgruppen aktivt behöver diskutera. 
 
 

Om barns livsvärldar, relationer och familjebegrepp 
 
Intervjuperson C tog upp att ekonomiska problem är en källa till utsatthet och oro hos 
barn. En oro som kan påverka grundläggande behov som att vara trygg i sin bostad och 
i bostadsområdet med skola och kamrater. Detta påverkar både relationer och 
sammanhang som barnet har möjlighet att delta i utanför familjen. Samtalet återkom 
därmed till att barns utsatthet hör ihop med deras beroende av de vuxna. 
 
C: Det är både relationer, tid och sammanhang. 
I vilket sammanhang befinner sig barnet? Som B sa med missbrukande föräldrar eller 
det här exemplet med barn med dålig ekonomi som jag sa, om det ständigt finns en 
sådan oro kring..att inte alltid veta om man kan bo kvar och ha de saker du har, utan 
det hänger på uteblivna hyror eller störningar, det blir också en sorts oro som barn 
känner av, vet de om de kommer att kunna bo kvar och ha kvar sina kamrater, vet de 
om de kommer kunna gå kvar i just den skolan... 
 
 
Gruppen beskrev att familjer idag har utvidgats till större konstellationer än, mamma-
pappa-barn. Familjerna omfattar fler personer, både vuxna och andra barn. Att flera 
personer ingår i barnets livsvärld innebär för barnet flera relationer och flera 
sammanhang att ingå i. Att ingå i flera sammanhang kan vara berikande men det kan 
också vara mer krävande. Intervjuperson A betonar att det kan vara mera komplicerat 
att vara barn i familjerna idag. 
 
A: En familj är idag är mestadels väldigt stor, det innebär att man knyter till kontakter 
med vuxna som egentligen inte fanns i ursprungsfamiljerna. Barnet har många vuxna 
som det ska finna sig till rätta med... Så på det sättet är det mera komplicerat idag... att 
vara barn... vem ska man lyssna till? 
 
Gruppen beskrev att det är mer komplexa familjeproblem, som behöver lösas för att 
man ska kunna arbeta för barns bästa. Barnets svårigheter beror kanske av hur de vuxna 
hanterar sina inbördes relationer. De flerfaldiga relationerna kan ytterligare komma att 
komplicera världen för barnet om det redan finns störningar eller problem i relationerna 
inom nätverket. A påpekade att dessa förmågor inte är relaterade till social klass eller 
inkomst utan att förmåga att hantera relationer beror på kunskap och inre resurser. Ett 
nätverk kan i sig erbjuda lösningar på problem för barnet. 
 
 
B: Det är som du sa ( till A) att det är så pass komplext idag, när jag var klar 1982 då , 
då fick man ett problem och så satt man tillsammans med föräldern och kanske 
skolkuratorn, men nu är det på nåt sätt en hel bild, skolan är inblandad och kanske är 
det hela familjesituationen på nåt sätt, vilket ju egentligen är bra, för det betyder ju att 
det är fler människor som ser, som ser barnen idag. Det blir ju fler vuxna som är 
inkopplade idag.Det bidrar ju till att det kan vara svårt men samtidigt, bidrar det till att 

 



det är där som man kan hitta fler lösningar, för att det ska kunna bli bra för barnet med 
nån i nätverket. 
 
Fler vuxna ingår naturligt i barnets livsvärld både i hemmet och på instituioner. 
Gruppen talade om att flera vuxna i förskolor och skolor har möjlighet att se barnen. 
För ett barn som far illa kan det innebära fler möjligheter att någon vuxen ser och kan 
ingripa för att hjälpa barnet. 
A: Samtidigt är det ju fler vuxna som ser, flera vuxna som man kan... jaa, det är ju 
också en del rika barn i de här familjerna... 
 
Barnet kan också hamna i känslomässiga konflikter när det är flera relationer att ta 
hänsyn till. 
 
C:...hur dåligt det än är i en familj så har barnet lojaliteter till sina föräldrar, både 
mamma och pappa, de kan ju bo på skilda ställen och det är ju också ett val som inte 
barnet ska behöva ta, ska jag bo hos mamma eller pappa. 
 
 
Att flera vuxna finns omkring barnen leder till att barnavårdsarbetet har blivit mer 
omfattande i ett samverkansperspektiv. Skolan togs upp som en särskilt viktig 
samverkanspartner.  
 
 B: Vi hade inte insatser då som innefattade grupper på den tiden, det var väldigt 
individuellt och när man samarbetade som socialsekreterare så var det " i det här mötet 
pratar vi om skolfrågorna" och då var det med skolkuratorn allt som handlade om , det 
tog man med skolkuratorn, så ser det ju inte ut idag nu är det ju handledare från 
skolan, och nån från elevvårdsteamet, men det var mera uppdelat då,  
Kan man få till nån öppenhet omkring det så skolan vet om "att den här problematiken 
finns på hemmaplan", så är mycket vunnet, och att de kan veta "att okej nu är det en 
svacka och.." 
 
Gruppen beskrev en generell utveckling av att många familjer är mer isolerade. 
Människor flyttar oftare mot tidigare för att studera eller arbeta, många familjer kan 
därför sakna ett naturligt nätverk med flera generationer omkring sig där de bor, vilket 
kan vara ett problem i sig för familjen. 
 
 

Om hur barn kan komma till tals 
 
I samtalet om hur barn kan komma till tals, lades tonvikten på vilka redskap och 
metoder som socialtjänsten har för att möta och tala med barn.  
 
B: Under de senaste åren har vi jobbat med vilka redskap man kan hjälpa barn att 
komma till tals, jag menar hur ska vi kunna hjälpa de här barnen att komma till tals och 
beskriva ... utan att få dem att beskriva, det här är rätt eller fel för mig, det tycker jag 
är att begära för mycket, men att få dom att komma till tals t ex i ett familjehem. 
 
Samtalet kom sedan in på hur man hade upplevt att arbetet förändrats, sedan A och B 
började arbeta på 1980-talet. B beskrev hur det då inte alltid var aktuellt att träffa små 
barn vid till exempel kontaktfamiljsansökningar. Förändringar som ändå vittnar om en 

 



annan syn på framförallt små barn. 
 
A: Man kan väl säga det att barnet blir väldigt mycket mer synliggjort hos oss idag, 
väldigt mer medvetet idag .... men det är ju en balansgång det där också , barnen ska ju 
känna att det är de vuxna ändå som pratar om det här... man får ju inte lägga över nåt 
ansvar på barnen, att de ska sitta och välja eller att de ska bestämma, det finns ju 
faktiskt barn som säger att det där måste mamma eller pappa bestämma om. Det är ju 
en grannlaga uppgift, det finns barn som tycker och med all rätt att det är ett 
föräldraansvar...det är en balansgång att se och kunna lyssna, vad är det med den här 
pojken och vad vill han, det är inget enkelt. 

Om utrymme för barnet att komma till tals 
 
Utrymmet beror på vilket syfte samtalet har.En skillnad som gruppen beskriver är vid 
utredningssamtal och vid familjehemsbesök. När ett barn är placerat ger tiden utrymme 
att skapa en relation till barnet. Under en utredning kanske man träffar barnet under ett 
par tre tillfällen, varav ett är vikt för barnets berättelse. 
 
B: Det skiljer lite mellan barnsamtalen i utredningarna när barnen ska komma till tals 
och att följa upp olika insatser, under en utredningsperiod, det kanske är flera olika 
utredningar som håller på med många olika saker där blir ju tidsutrymmet mer 
begränsat. Sen har vi egentligen aldrig diskuterat hur många samtal det ska vara med 
ett barn under en utredning. 
 
C: oftast är det egentligen, ett samtal vi har... 
 
B: ...men det är väl ändå så att att man träffar barnet i början av utredningen, att man 
är presenterade för barnet, att barnet vet att man finns med, och varför vi finns med och 
sen träffar vi barnet i slutet av utredningen. 
 
För utredningssyftet ska man få till en kommunikation med barnet för att få 
information. 
 
 C: Vi har en del vertyg som vi kan använda oss av, formulär man kan ha som underlag 
för att prata med barn, rita, skriva, använda dockor... just det att använda dom sakerna 
så att man själv blir trygg med det, där brister tiden tycker jag...just det här med våran 
egen förberedelse och när vi blir bättre på det, det handlar både om tidsbrist men 
kanske också att vi inte tar oss den tiden som vi bör. För att vi får ju en del saker 
serverade så på det sättet kan vi ju få barnet att, mera att hitta vägar , att få ett barn 
som inte är så talbart kanske att börja prata. Att få den här kommunikationen så att 
dom säger saker och så, en del är ju inte alls svårflörtade, utan tycker att det är 
spännande och börjar på en gång, då kanske man inte behöver det här , men man 
behöver det ju verkligen för strukturen och för det som vi behöver veta till utredningen. 
 
Intervjuperson C menade att dessa arbetsmetoder skulle behöva fördjupas, för att 
socialsekreteraren skulle känna sig mera trygg och förberedd i barnsamtalen. Metoderna 
utgår från konkreta föreställande bilder och beskrivningar. Till exempel olika slags 
känslokort eller självskattningsformulär. Beskrivningarna kan ge en bild av hur ett 
mindre barn, till exempel upplever och beskriver sin familj,(glas, snäll arg) sig själv, 
dagsrutiner,(vem väcker dig? vem gör frukost? ) sina känslor etc.(vilket kort stämmer 
bäst överens med hur du är när du är glad, ledsen busig etc) Dessa hjälpmedel hjälper 

 



socialsekreteraren att strukturera områden som man behöver information om till 
utredningen. 
 
B: ...men om det finns tillräckligt utrymme för barnets röst det vet jag inte , vi försöker 
lyfta fram det , men det är klart det går alltid att förbättra, annars kan man stagnera 
och tro att nu är det tillräckligt bra, alltså visst kan det vara det, men det hindrar ju inte 
att man måste utveckla det. 
 
Intervjuperson A påpekade att barnavårdsärenden är mer tidskrävande än andra 
ärenden. Denna aspekt är genomgående i utredningar och vid placeringar. 
 
A:Barnavårdsärenden tar mera tid överhuvudtaget, det är ju inte så enkelt att man är 
hos en familj och bara går in och sätter sig i ett rum och börjar prata, utan det är så 
mycket som kommer upp, och att ha barnets väl och ve för ögonen hela tiden det tar på 
en på olika sätt. Man ska vara lyhörd och man ska se och... 
 
Intervjuperson A menade att det viktigaste är att skapa en relation för att få till ett 
samtal med barnet. 
 
 A: ... det går ju inte om man inte har fått till en relation med barnet, och det tar ju så 
olika lång tid, har man inte det då är det inte mycket värt med orden man säger, det är 
ju utifrån den situation som barnet befinner sig i så kan man ju få olika svar och då är 
det ju så där jätteviktigt med det här barnet, att barnet känner att det här är mitt 
språkrör, det här är så att säga nån som står upp för mig oavsett hur det är 
runtomkring... och det tar ju som sagt olika lång tid. 
 
För att åstadkomma detta krävs ett förtroende från barnet till socialsekreteraren, vilket 
är en allians som kräver tid att åstadkomma.A kommer även in på att det är svårt och 
krävande att se barnets bästa. Hon tar upp att det kan vara nära till hands att se 
situationer ur de vuxnas perspektiv och att det ligger en risk i att de vuxnas situation 
kan ta över.  
 
 

Om möjligheter för barnet att träffa socialsekreteraren på egen hand 
 
Intervjuperson B påtalade den kritik som Socialstyrelsen har riktat mot hur 
socialtjänsten har organiserat samtal med barn som är placerade i familjehem.(SOS 
rapport 1995:21) Bland annat kritiserades socialtjänsten för att de placerade barnen inte 
kände att det finns tid och utrymme att tala med socialsekreteraren på egen hand. 
Intervjugruppen menade att om barnet är placerat finns det andra möjligheter som inte 
är tidstyrda på samma sätt som i utredningsarbetet. B talade om att rutinerna vid besök i 
familjehem har förändrats och att man försöker skapa en relation till barnet.  
 
B: Förut kanske vi hade besök en gång per halvår var det väl, det var ett besök när man 
träffades, idag försöker vi ändå få till en relation och man pratar om barnets historia 
och man träffar barnet i olika sammanhang, både i familjehemmet, i biologisk familj 
och enskilt.... sen kan det vara att det här barnet utifrån ålder eller vad det kan vara, 
inte är så himla intresserad av att prata om sin situation, jamen då får man respektera 
det också. 

 



Om att hålla barnet informerat  
 
Tonvikten lades här på barnsamtalen som numera oftast sker tillsammans med barnets 
vårdnadshavare.Enskilda barnsamtal kräver också mandat från föräldrarna. Genom att 
föräldern är med tydliggörs ansvaret för samtalssituationen för barnet som inte ska 
belastas med att känna sig ansvarig. C betonade att man får viktig information om 
relationen mellan barn och föräldrar genom deras samspel i samtalssituationen. 
 
B: Men det är viktigt att man har föräldrarnas mandat, annars kommer inte barnet att 
vilja prata med socialsekreteraren, det spelar ingen roll. 
 
C: Det ser vi ju i utbildningar som vi har haft , förut kanske vi hade barnsamtalen mera 
enskilt men nu, det som vi fått till oss nu är mera det är inget problem om föräldern 
sitter med i rummet, vi får verkligen använda samtalen och få ut saker av det också, för 
samspelet med föräldern får man ju då med, som man annars inte hade fått. 
 
 

Om barns medverkan, vad och hur kan barnet påverka? 
 
Precis som gruppen beskrev har synen på barn och barns medverkan förändrats de 
senaste tjugo åren. B menade att barnet kan påverka hur en insats blir vid till exempel 
en ansökan om en kontaktfamilj och hur barnet "svarar på" en tilltänkt familj. B påpekar 
att det är små saker som barnet påverkar, men som ändå påverkar.  
 
C: Nu har vi pratat mycket om det med placeringar och barn i familjehem och hur barn 
medverkar i beslutsprocessen, tidigare, även om jag inte arbetat lika länge som de 
andra, så aldrig hade man väl barnet med när man träffade kontaktfamiljer från början. 
Utan då var det ju de vuxna och och föräldrarna och vi som myndighet. Där tar vi 
oftare med barnet direkt, kanske redan vid första besöket, 'när de ska känna på 
varandra,' och se om det här är ett uppdrag för vår familj som vi kan ta eller ... det är 
ju ändå barnet eller barnen som ska vara där, det märks ganska väl på dom i det 
skedet, för annars är det processer som dras ut och så  man ska leta nåt nytt... alltså det 
är små saker som man kanske inte ens tänker på förrän man sitter så här. 
 
Barnets medverkan sätts också i samband med att barnets rättsäkerhet är kopplat till den 
vuxne som företräder barnet vid LVU ärenden.  
 
B: Men hur barnet kan medverka i beslutsprocessen...mycket är lagstadgat, handlar det 
om ett omhändertagande får barnet ett juridiskt ombud, och föräldrarna har sitt... 
 
C: ...det juridiska ombudet ska träffa barnet och lyssna på det i den situationen, det 
åligger dom, men samtidigt ska vi ha med det i vår utredning.  
 
B: Ombudet har det juridiska för barnet att bevaka, barnets rättssäkerhet, men har ju 
socialsekreterarens omdöme med sig... 
 
Gruppen beskrev att när barnet kommer upp i tonåren kan det på ett annat sätt säga ifrån 
och göra sin röst hörd. Det är vanligt att tonåringar kommer själva eller tillsammans 
med någon annan, för att be om hjälp.  

 



B: Det är många gånger som tonåringar kommer direkt till oss eller går till nån annan 
vuxen och ber om hjälp.Ofta är det tonåringar som reagerar och vill ha en förändring, 
då börjar de väl mer kunna prata om förändringar utifrån egna önskemål, jag vill inte 
att det ska vara så här,  
'Jag kan inte ha det så här, jag kan inte bo hemma eftersom mamma super så här, jag 
vill fixa skolan,' vi har många såna exempel. 

Om hur det kan påverka för utsatta barn att det förekommer ett 
allmänt demokratiseringsarbete för barn i samhället. 
 
Att betrakta barn som subjekt ställer krav på föräldrarollen och föräldrars kompetens att 
organisera hem och familjeliv och ett liv utanför familjen. Barnet blir i detta både mera 
beroende av sina föräldrar samtidigt som det tidigt förväntas kunna uppträda som en 
självständig och socialt kompetent individ. Hur kan man tänka sig att det kan påverka 
för barn som lever med resurssvaga familjer? 
   
A: Rent allmänt kan man väl säga att de barn som har en trygghet omkring sig med 
trygg stabilitet och trygga föräldrar för de är det lättare överhuvudtaget att veta var 
man passar in och helt klart... 
men det är många som ändå, som inte har den här stabiliteten hos sina biologiska 
föräldrar, så har dom kanske ett kontaktnät som ställer upp. Det är klart att det behöver 
inte vara så ,men visst märker man skillnader.. 
 
B: .. nog tror jag att det många gånger... jag menar i skolan man kanske har tema om 
Barnkonventionen och så ska man sitta och prata om -att barn ska inte bli kränkta -de 
ska inte bli slagna -så sitter det ett eller två barn i klassen och man ska ha 
diskussionsgrupper och så och nån sitter där och vet att. 'Ja, hur såg ut det ut hemma 
hos mig då? Vad kommer jag hem till ?' 
Alltså det barnet blir ju väldigt utsatt,men om man inte har det sättet, att jobba att man 
ska stärka barn att våga ta för sig och hävda sin rätt. Det blir ju inte lättare för de här 
barnen för det. 
Det kan ju komma nåt gott ur det- och i bästa fall finns det någon på skolan som barnet 
kan vända sig till som kan vara öppningen till att barnet får hjälp att förändra 
situationen.. 
 
Samtalet omkring detta tema med demokratiseringsprocesser krävde ett förtydligande:  
Utgångspunkten i frågan var om man kan tänka att när redan resursstarka föräldrar 
införlivar detta sätt att tänka med sina föräldraroller så har de tillgång till verktyg och 
instrument som en resurssvag förälder inte har på samma vis, att detta kan påverka så 
att klyftan ytterligare ökar mellan de barn som lever i utsatta situationer och barn som 
lever i resursstarka familjer? 
 
B: nää, de barnen befinner sig ju i olika sammanhang, ja visst kan det vara så men, vad 
skulle motsatsen innebära då?  Det skulle ju ändå inte förändra nåt för de här barnen. 
 
C: Jag tänker på exemplet du (till B) tog med barnkonventionen i skolan, alltså barnet 
är ju utsatt just i den stunden, den timmen man pratar om det här, men det kan ju också 
väcka något 'att det är inte okej, som jag har det,' barnet kanske har relationer med nån 
annan, vaktmästaren i skolan eller någon...men i vissa situationer är man utsatt, men 
att det kan ge nåt på sikt. Skulle man tänka så kan man ju tänka att det är en utsatt 

 



situation när man träffar oss för samtalen, att kanske sitta och vara lojal med mamma 
och pappa, dom kanske slår mig hemma eller kanske barnet förstår att föräldern inte 
räcker till riktigt med omsorgen och lite svagbegåvade föräldrar som inte vet riktigt hur 
man ska göra och barnet kanske ser på kamrater eller andra hur de har det eller vad de 
får ...och att börja berätta om såna saker är väl också en utsatthet. 
 
Intervjuperson A menade att det generellt sett finns hos alla familjer, men att det inte är 
förknippat med en viss kategori som klyftan kan ökas till. 
 
A: Såna problem finns ju i alla familjer det är ingen speciell kategori. Det finns överallt 
de som har det lite krångligare hemma. 
 
C: Sen kan det vara olika inom samma familj också... 

Om frustrationer och konflikter vid bedömning och beslut och hur 
man hanterar det? 
 
Socialtjänsten ska göra helhetsbedömningar och motivera insatser med sina 
bedömningar.Här beskrev gruppen en frustration över att föräldrar då kan tacka nej till 
föreslagna insatser trots att handläggaren kan se att barnets bästa motiveras. 
Handläggaren kan i det läget inte påverka så mycket, vilket beskrevs som frustrerande.  
 
B:Det ingår i socialtjänsten att vi ska ha en helhetssyn. Det man gör i bedömningen det 
kan vi skriva där också, vi måste motivera vår bedömning, och ibland skriver vi att 
bedömningen grundar sig på barnets bästa och att om inte insatsen ges barnet kan det 
ge dom och dom konsekvenserna, men är det inte ett LVU läge så, kanske familjen 
tycker att det skulle ta för mycket ork,  energi eller inte vill, är dom inte med på tåget, 
då har den insatsen ändå inte den verkan som vi avsett. Dom kanske inte tar verktyget 
vi erbjuder. Men man kan starta en process ändå, i och med utredningen...  
 
B: Det kan vara frustrerande för en att motivera  de vuxna 'men låt barnen vara lite 
mer i kontaktfamiljen, vi ser att du som förälder skulle må bra av att få mer kraft och 
ork för dina barn och dig själv. 'Det kan vara frustrerande att man kan se en enkel 
lösning, som inte handlar om omhändertagande, vi får ägna mycket tid åt att motivera, 
men tackar dom nej, då har vi ju inte nått nånstans, 
 
C beskrev att hon kan ifrågasätta sin rätt att gå in i människors liv och göra 
bedömningar och fatta beslut över andra. För att hantera det konfererar man inom 
arbetsgruppen om detta. 
 
C:...sen hamnar man till och från i det här vad ger mig rätt att... vad ger mig rätt att ta 
beslut i såna frågor? Öch gå in i den här familjens integritet, det är saker som man hela 
tiden rannsakar sig själv med, till och  från och mer och mindre, sen kan vi konferera 
med varandra... 
  
A tyckte att man kan ha olika uppfattningar i ärenden men inte att det ledde till 
konflikter mellan kollegorna. C påpekade att man också kan uppleva olika saker och ha 
olika uppfattningar om situationer efter att ha deltagit i samma möte. 
 
B: ...man kan ha sett eller upplevt olika saker i en och samma familj, det kanske är 
föräldrar som är väldigt olika, kanske jag tycker att mannen i en familj  verkar mera 

 



trovärdig och kollegan säger att jag tyckte tvärt om. Då kan man få boka in en ny träff 
för att märka, 'vad är det vi ska förhålla oss till'? 
 

Hur vet man att man gör rätt bedömning ? 
 
B: vet man det nånsin...det kan vara rätt bedömning fast alla är jättearga på mig som 
socialsekreterare. 
...vi har utrett och kommit fram till en bedömning och föreslår insatser som skulle 
kunna vara till hjälp, men familjen tackar nej! Så är det då inte ett barn som far illa så 
att det är ett LVU, då måste vi respektera det, även om vi tycker att det utifrån barnets 
bästa så skulle det vara väldigt bra om dom tackade ja, men dom har rätt att tacka nej, 
och då skulle det inte hjälpa med att säga att -jamen barnen vill det här! 
 
A: ...det får tiden utvisa om man gör rätt! Men hur vet man om man gör rätt bedömning 
om det t ex är en pojke som inte varit i skolan senaste halvåret...och man provar på 
flera olika åtgärder...  och helt plötsligt går han i skolan igen och föräldrarna är nöjda, 
jag menar då vet man ju att man gjort rätt, jag menar att det är många såna ärenden 
också, men däremot kan man ofta tänka; Har man gjort tillräckligt för den här 
familjen?...innan man tog steget att placera ett barn, det är sånt man funderar på, 
kanske hade vi kunnat gjort nånting mer, det är sånt man får leva med,... hade vi kunnat 
gjort nånting mer? 
 
B: samtidigt kan man inte hålla på och låta barnet leva i nåt som det far illa av... 
 
A: ...då tar man det beslutet och kan inte hålla på och känna nån beslutsångest där på 
nåt sätt, sen får man gå vidare och det kommer nya saker... 
 
C: det är hela tiden en balansgång där mellan barnets tid som går iväg och den här 
motivationsprocessen till de vuxna, och nånstans kanske det korsar varandra, så man 
måste göra nånting av det... 
 
B: just det här med missbruk alltså, barn omhändertas och placeras i familjehem, där 
kan ju föräldrar tycka att det var ett felaktigt beslut, men missbruket accelererar, där 
kan omgivningen tycka att det trots allt var ett riktigt beslut, barnet är inte till för att 
den vuxne ska hålla sig nykter. 
 

Om behov av att kunna göra på andra sätt  
 
Intervjuperson C tog upp tiden som en önskan att kunna arbeta annorlunda, återigen att 
det kan vara frustrerande att en utredningsprocess tar mycket tid, men att man också i 
detta kan se en positiv verkan av att det tar lång tid, vilket hindrar förhastade 
bedömningar. C tog som exempel att man inte ska fara iväg och göra nåt drastiskt i en 
situation, utan att verka för en hållbarhet på sikt.

 



C:Missbruk där barn är inblandade, då kan det bli konsekvenser för barnet om vi far 
iväg och gör nånting drastiskt då får vi se till att det blir hållbart på sikt, istället för att 
vi går in och gör ett omedelbart omhändertagande Det kanske inte är en mer akut 
situation den dagen, den veckan, än vad det har varit de sista tre åren. 
 
C: Sakta, sakta på väg...men det är många som har skygglappar och de vet inte vad de 
ska göra av det eller vågar inte, för det är så många fantasier om vad det blir för 
konsekvenser för barnet om de anmäler eller hör av sig hit.  
 
En önskan hos gruppen är att socialtjänsten tydligare skulle profilera, vad man kan kan 
göra, för att slå hål på föreställningar och förutfattade meningar om hur man arbetar.  
Tydliggöra att man arbetar för att barn ska få det bättre. 
 
C:Hur kan vi bli tydligare, hur kan vi profilera oss... att det är utifrån barnet, att barn 
kan få det bättre. Profilera bättre vad det är socialtjänsten kan göra.  
 
Människor som har bra erfarenheter och som har blivit hjälpta av socialtjänsten sprider 
inte ut det till vänner och bekanta. 
 
B: ...andra saker sprider sig, men har man fått hjälp av socialtjänsten så berättar man 
inte om det. 
 
B påtalade att man skulle kunna få kunskap om hur man kan möta barn, från till 
exempel BRIS:  
 
B:Vi har fortfarande myndighetsansvaret, vi ser det från vårat håll, men kan andra 
utifrån se hur man skulle kunna möta barnen och familjerna på ett annat sätt så... 
 
A berättade att arbetsgruppen hade diskuterat möjligheten att i ärenden med två 
handläggare koncentrera barnets perspektiv till den ena handläggaren för att tydliggöra 
barnperspektivet, barnets behov och ställning för alla parter i ärendet. 
 
A:Vi pratade för ett tag sen om just det här att vi skulle småningom göra så att när vi är 
två i ett barnavårdsärende att en skulle vara språkrör för barnet i alla sammanhang, 
jag tror att det skulle vara väldigt bra, det är lätt till att föräldrarnas problem, att de 
vuxna tar överhanden ibland. 
 
Många smänniskor som har varit placerade som barn söker i vuxen ålder upp 
socialtjänsten. Många vet inte själva hela sin historia därför kan socialsekreteraren vara 
en viktig länk, i vissa fall kanske den enda. 
 
B: ... ‘det var den personen som var med,när jag bodde hemma och det var mycket 
missbruk i min familj.'.. 
 
A: De brukar komma om inte förr så när de är myndiga.När de känner att de verkligen 
vill ta reda på hur det har varit ,‘ vad det står skrivet om mig’det känns bra när de 
kommer och vill se den här röda tråden. 

 



6 Analys  

Analys av textdokument 
Det som kommer att ses som sanningseffekter inom ett diskursområde är det som 
hjälper oss att kunna se vad som är sant, men detta sätter samtidigt gränserna för vad 
som är det tänkbara (Börjesson, 2003). 
 
Genom historien och i in i nutiden har övergivna barn vandrat på sidovägor av det 
diskursivt allmänna, familj och samhällslivet. Olika tidsepoker och kulturer ger de 
skilda sammanhangen fenomenet olika benämningar som vittnar om olika sätt att se på 
och definiera barn och sociala problem (Goffman 1972, Hamreby 2004, Sundqvist 
1994, Swärd,1993). Barnen har beskrivits med moraliska värderingar som vanartiga, 
sedeslösa, värstingar, slampor, eller med psykiatriska diagnoser som ADHD, Damp, 
Aspenberger. Dessa barn befinner sig diskursivt i positioner av oförnuft och maktlöshet. 
Genom att kategorisera avvikande beteenden med begrepp som att vara vanartig, 
värsting, utvecklingsstörd, autistisk, missbrukare kategoriseras också ett visst tänkande 
omkring sociala problem genom dessa sanningseffekter (Börjesson, 2003). Genom 
kategoriseringar över avvikelser, stigmatiseras både människor och deras livsmiljöer 
(Goffman, 1972). 
I konstruerandet av sådana sanningseffekter hindras också andra tänkbara berättelser att 
komma till tals. Diskursen om socialt utsatta barn beskriver kategorier av olika slags 
tillstånd vilket motsägs av att mänskligt och socialt liv utmärks av processer. 
 
Två stora huvudlinjer kan urskiljas i dessa spår som följer med in i nutidens syn på 
utsatta barn, som sedan förgrenar sig i ytterligare linjer .Dels det sociologiska sättet att 
förstå och åtgärda problemen och dels det medicinska. Den sociologiska diskursen 
betonar sambanden mellan individ och yttre faktorer i samhället och den medicinska 
betonar inre indiviudella faktorer hos individen (Sundell & Englund 2002). Det som 
förenar dessa diskurser är det kategoriska tänkandet kring norm och avvikelser från 
norm.  
Senare diskurser med det ekosystemiska synsättet och och en feministisk 
diskursordning drar in aspekter som inte utgår från att definiera människor efter 
kategorier utan att människor ska definiera sig själva. Vilket kan anses vara en 
diskursordning där talet om barn som subjekt, aktör och med rättigheter att deltaga på 
sina villkor ingår ( Rasmusson 2001,SOU 1998:97, Sundell & Englund,2002). 
 
Maktpositionerna mellan barn och vuxna bygger på vuxnas överordning och barnets 
underordning. Positionen är genomgående på alla nivåer, i alla relationer och i alla 
kontext där barn ingår. Vuxna äger legitimitet att utöva makt över barn i sin egenskap 
av att vara vuxna (Foucault, 1993, Börjesson, 2003, Hörnqvist, 1996). 
 
Barn är en minoritetsgrupp och därmed utsatt för liknande förtyck som andra 
minoritetsgrupper (Qvartrup,1994). Rätten att komma till tals står i relation till hur de 
vuxna låter barnet komma till tals.Barnets underordnade position i relation till de vuxna 
innehåller en slags egen paradox genom att underordningen jämnas ut om de vuxna styr 
relationerna till detta. Att vuxna uppifrån strävar nedåt till jämlikhet vittnar om en 
paternalistisk hållning inför barnet. Detta avspeglar sig på både individnivå och när man 
betraktar barn som grupp.(Cederborg & Karlsson,2001, Socialstyrelsen rapport 2005:21 
SOU 1998:97) 

 



Foucault (1993) beskriver att det centrala i styrkeförhållanden är relationen mellan makt 
och vetande.Den vuxne har i förhållandet till barnet monopol på både makten och 
vetandet, på alla nivåer samtidigt. Vilket positionerar barnet som underordnat på alla 
nivåer. Barnet betraktas särskilt utifrån sin ålder som ovetande, och maktlös. Ju lägre 
ålder desto mindre makt och vetande tillskrivs barnet. Detta sätt att betrakta barnet 
lägger också hinder för den vuxne att se barnets verkliga potentiella makt och vetande. 
Sätten man ser på barnet konstruerar hindren för att se barnet på andra sätt. Den vuxne  
fångas på så sätt i en begränsad diskurs som säger hurudana barn är (Börjesson, 2003 
Widerberg,2001). Vilket begränsar möjligheterna att se hur ett bestämt barn verkligen 
är och vad barnet behöver. Den vuxne äger diskursivt sett legitimitet att tolka vad som 
är att betrakta som sant eller falskt, förnuftigt eller oförnuftigt från barnet. Den vuxnes 
tolkning, huruvida det barnet säger ska tolkas som sant eller falskt,grundar sig ofta på 
barnets ålder. Denna tolkning avgör om ett barn kommer att betraktas som ett omoget 
eller moget barn i betydelsen ett förnuftigt eller oförnuftigt barn, ett barn värt eller inte 
värt att lyssna till. Barnets underordnade position kan ytterligare förstärkas genom de 
sätt som de vuxna ser och tolkar barnet. Vilket påverkar möjligheterna för barnet att 
yttra sig och vilket faktiskt utrymme barnet ges till detta. (Foucault,1993, Hörnqvist, 
1996, Cederborg & karlsson 2001) 
 
Vid LVU -ärenden företräds barnet av jurist.Men barnet självt har ingen eller ringa 
möjlighet att komma till tals. Barnets rättssäkerhet garanteras av andra vuxna som 
känner barnet ofta genom hörsägen alltså genom socialarbetares beskrivningar av barnet 
(SOU 200:77).I beslut som rör barn kan det uppstå konflikter mellan begreppet barnets 
bästa och barnets rätt att yttra sig. Begreppen barnperspektiv och särskilt barnets bästa, 
beskrivs återkommande som vagt och svårtolkat (Schiratzki,2005, SoU 1997:116).  
 
Barndomen har i modern tid blivit alltmer organiserad och institutionaliserad Trots den 
ökade organiseringen av barn livsvärldar så lever barn och och vuxna alltmer isolerade 
från varandra, där barnet vet mest om sin egen livsvärld men kommer minst till tals om 
detta (Engelbart, Qvartrop et al 1994) 
 
Beroende på hur de vuxna hanterar sina föräldraroller och uppgifter uppstår barnets 
utsatthet på andra nivåer. (Killén 1983, 2001, Sundell & Englund, 2002) Barns utsatthet 
som så totalt sammanlänkat med beroendet av de vuxnas omvårdnad, skydd, omdöme 
erfarenheter skapar en grundläggande paradoxal relation mellan barn och vuxna. 
Relationerna mellan barn och vuxna präglas av inneboende motsättningar. Talet om 
barns självständighet motsägs av deras beroendeställning. Talet om deras beroende 
motsägs av deras självständighet. Talet om deras kompetens motsägs av deras 
omognad. Talet om deras rätt att yttra sig motsägs av deras ålder eller omognad.  
 
Behovet av att reducera de valda begreppens mångtydighet till en entydig repertoar har 
skapat en tolkning som betonar begreppens vaghet. Enligt diskursanalytisk metod 
strävar förhandlingar om begrepp som kan vara mångtydiga efter entydighet, så kallad 
closure. Man kan tänka sig att en sådan vaghetsdiskurs omkring begreppen flyttar fokus 
från begreppens verkliga innebörder och legitimerar att inte eftersträva en verklig 
tolkning och tillämpning av barns mänskliga rättigheter att komma till tals.  

 

 



Analys av gruppintervju 
Intervjuperson B belyste att det inte finns något absolut svar på vad som är barnets 
bästa, att man helt enkelt inte alltid vet vad som är bäst för ett barn, utan att det växer 
fram vartefter i en utredning, genom kontakter, inte främst med barnet själv, utan med 
familjen och med barnets nätverk när det finns. Vilket leder socialsekreteraren fram till 
ett helhetsperspektiv, som också beskrivs som en central hållning vid tolkningen av 
begreppen. Dessa olika perspektiv kan leda till bedömningar som även kan framstå som 
inkonsekventa för barnets bästa. Intervjuperson A beskrev innebörden av begreppet 
barnperspektiv genom att belysa barns utsatthet i beroendeförhållandet till föräldrar och 
andra vuxna vårdare. Intervjugruppens samtal gav inte några direkta exempel på 
faktiska situationer vilket inte heller gav några entydiga eller konkreta tolkningar av 
begreppen. 

 
Intervjuperson C beskrev begreppet genom ett motsatsförhållande, vad begreppet inte 
är, vilket uttrycktes som att "vissa tror att det är att göra som barnet vill" 
(intervjupresentation s.21)  
När temat beskrevs med motsatser till vad barnperspektiv inte är exemplifierades detta 
med att om man skulle fatta beslut efter ett barns vilja, har man inte beaktat 
barnperspektivet, eftersom barnet inte anses kunna förutse sitt bästa i ett längre 
tidsperspektiv. Denna tolkning kan sägas vara konsisent med hur Barnkonventionen 
framställer att det är de vuxna som är ansvariga att fatta besluten. Konventionen betonar 
att barnets röst ska komma fram och beaktas i beslutsprocessen. Helhetsperspektivet 
som gruppen framhöll är också överensstämmande med barnkonventionens princip om 
att tolkningen av barnkonventionen ska ske inte enbart utifrån enskilda artiklar utan 
som en hel och odelbar enhet.  
Men att beakta barnets rätt att yttra sig tenderar att minska ju mindre barnet är och att 
överskuggas av den vikt som läggs vid helhetsperspektivet. 
 
Trots att artiklarna ska tolkas som en hel och odelbar enhet för barnets bästa uppstår 
situationer av inkonsekvens för barnet när barnets bästa bedöms i ett 
hållbarhetsperspektiv. Bedömningen motsäger då denna tolkning av artiklarna som en 
hel och odelbar enhet. Att se barndomen som ett egenvärde i sig och att sätta barnets 
bästa i främsta rummet innebär att föräldrarna också ska sätta barnets bästa före sina 
egna behov. När dessa egna behov kolliderar med barnets ska enligt barnkonventionen 
föräldrarnas behov underordnas barnets bästa. Med motiveringen att familjen ska hållas 
samman för barnets bästa kan en inkonsekvens accepteras för en tid genom att olika 
stödinsatser ska förbättra situationen på sikt.  
 
Återkommande beskrivningar av hur begreppen tillämpas i barnavårdsarbetet är: 
 

● Resurser 
● Tid 
● Balansgång 
● Helhetsperspektiv 
● Makt  

 

 

 



Resurser 
 
Gruppen beskrev hur barnets utsatthet är helt avhängigt dess beroende av föräldrarna. 
Talet om barnets utsatthet beskrevs i relation till förälderns nedsatta förmåga. Det 
tydliggörs att den nedsatta föräldraförmågan är kopplad till vad som kategoriseras som 
sociala problem hos föräldern; missbruk, utvecklingsstörning och psykisk sjukdom. När 
dessa kategoriseringar av social problematik förenas med att vara förälder, uppstår olika 
former av deprivation, brister, som drabbar barnet.  
 
Gruppen beskrev att barnets bästa är avhängigt föräldrarnas resurser att göra rätt. Dessa 
resurser kan enligt de medicinska och socio-psykiatriska barnavårdsdiskurserna vara 
nedsatta på grund av psykopatologiska problem. Den socio-ekonomiska diskursen 
definierar fattigdom och avvikande beteenden med orsakssamband till bristande 
resurser. Det ekosystemiska synsättet ser orsakerna i komplexa samspelande 
sammanhang, där orsaker och verkningar inte kan urskiljas men att relationerna inom 
systemets alla nivåer samspelar med varandra (Sundell & Englund, 2000 ). 
  
Intervjuperson A beskrev hur arbetet går ut på att nå föräldrarna, att lära föräldrarna att 
göra rätt och vara en bra föräldrar. Att göra rätt hamnar inom en slags moralisk diskurs 
om föräldraförmåga. Vad som är rätt bedöms olika utifrån vilken kategori föräldern 
tillhör och hur det påverkar barnets situation och vad som i situationen bedöms som 
barnets bästa. Man försöker alltså nå föräldern för att förändra och korrigera förälderns 
beteende genom råd och information.A beskrev att många föräldrar är okunniga om vad 
de utsätter barn för. "Det hörde inte han! Han var i ett annat rum" ( intervjupresentation 
s.19 ). Socialsekreterarna utgick från att föräldern vill barnets bästa. Genom att 
förmedla stöd och kunskap försöker man få föräldrarna att inse vad de utsätter barnet 
för. Utifrån tanken att föräldern har en vilja att förändras försöker man bryta ner 
begreppet barnets bästa, i små bitar, som kan vara hanterbara för föräldern att omsätta i 
handlingar som kan gynna barnet. 
 
 

Tid 
 
Barnavårdsärenden tar överhuvudtaget mycket tid. Gruppen beskrev att det viktigaste är 
att skapa en relation vilket hamnar i ett motsatsförhållande till vad man faktiskt har tid 
till och hur man verkligen hinner med det. Tiden inverkar på kvaliten på samtalet med 
barnet, både i förberedelsefasen för socialsekreteraren och under själva samtalet. 
Samtalen med barn beskrevs ske som en presentation i utredningens början, ett 
barnsamtal.och en avslutning på utredningen, vilket innebär att socialsekreteraren  
träffar barnet vid tre tillfällen. Någon diskussion om hur många samtal med barn som är 
relevant hade inte förts enligt gruppen. För den grupp barn som är placerade i 
familjehem beskrev gruppen att man hade mera tid för att skapa en relation till barnet 
och att tidsförutsättningarna också främjade det under långtidsplaceringar. Gruppen 
beskrev att många som har varit placerade som barn söker upp socialtjänsten" om inte 
förr så när de är myndiga" (intervjupresentation s.29 ), för att få klarhet i saker och få 
veta historien om sin bakgrund. 
 

 



Balansgång 
 
Barnets sårbarhet ligger i dess totala beroende av föräldrarnas förmåga att hantera sin 
uppgift som vårdare och omsorgsgivare. En återkommande beskrivning av situationer i 
barnavårdsarbetet är balansgång. Socialsekreteraren balanserar mellan flera olika 
punkter samtidigt i barnavårdsärendet för att kunna bilda sig en helhetsuppfattning och 
ett helhetsperspektiv där barnets bästa och ett barnperspektiv ska ingå. Mellan vilka 
punkter sker då denna balansgång?  
Balansakten sker inte bara mellan två punkter eller ett dilemma utan mellan ett oändligt 
antal punkter, som bildar oräkneliga relationer med oräkneliga komplikationer, som 
bildar ett oöverblickbart nät för socialsekreteraren att söka balansera i. Balansgångarna 
förhåller sig till mångtydiga situationer och relationer som ska vägas in för att ett 
helhetsperspektiv ska kunna utgöra underlag vid bedömningen. Balansgången kräver att 
socialsekreteraren ingår i flera olika men samtidiga samförståndsrelationer. Med barnet, 
med olika familjemedlemmar, med personer i nätverket, med kollegor, med chefer och  
med andra professionella yrkesgrupper. Vad innebär denna mångfald av  
konsensusrelationer för barnets bästa? 
 
 

Helhetsperspektiv 
 
Gruppen var mycket tydlig och enig om att det inte är barns sak att säga hur de vill ha 
det, eller beskriva vad som är rätt och fel för dem. De vuxna ska fatta beslut ,vilket ska 
göras utifrån en helhetsbedömning och ett helhetsperspektiv som barnet inte är moget 
att ha. Det beskrevs som en sak för de professionella. Helhetsperspektivet grundar sig 
på utsagor från andra vuxna i familjen och i nätverket när ett sådant finns. 
 
Gruppen beskrev en inkonsekvens av att i situationens nu arbeta på ett sätt som syftade 
till en framtida hållbarhet. Man arbetade med den vuxnes problematik och förstärkte 
med insatser, för att säkra en framtida hållbarhet i familjen. För omgivningen kan det 
framstå som en obegriplig situation. Gruppen beskrev att bedömningen som hade sin 
grund i att vara mest hållbar för framtiden kunde uppfattas som en inkonsekvens för 
barnet som B framhåller. Men konsekvensen ligger i att man har gjort en 
helhetsbedömning för barnets bästa på sikt. Om situationen sedan skulle uppenbara 
risker för barnet att fara illa, får ny bedömning göras. 
Vilka konsekvenser får besluten för ett enskilt barnet? Särskilda konsekvensanalyser 
kan göras genom att man beskriver hur besluten motiverar barnets bästa, vilket då kan 
skrivas in i utredningen. Detta tänkande med ett helhetsperspektiv är överensstämmande 
med konventionens rekommendationer. Men konventionen säger också att man ska 
beakta barndomens egenvärde i sig. "Barndomen tickar iväg och en motivationsprocess 
hos föräldern som dras ut " (intervjupresentationen s.29) Gruppen säger att man ska 
lyssna på barnet men, fatta ett beslut som är lämpligt utifrån helhetsituationen, vilket 
kan innebära att vad barnet upplever, känner eller yttrar har uteslutits.

 



Makt 
 
Myndighetsutövningen för med sig mandatet att agera och bestämma formerna för 
agerandet, vilket kan leda till konsekvenser för familjen. Familjen och barnets roller är 
underordnade i positioner där mindre vetande och mindre makt ingår. 
Det centrala som lyftes fram i samtalet om barnsamtal och barnens rätt att komma till 
tals är vilka metoder socialtjänsten har för att intervjua barn för information till 
utredningarEn skillnad beskrevs i ärenden med placerade barn där man menade att en 
relation byggs upp över tid. Gruppen beskrev hur man lade stor vikt vid hur 
barnsamtalen förbereds och med vilka metoder man genomför samtal med barn. Detta 
lägger fokus vid samtalens struktur och syfte. Det beskrevs som problematiskt att man 
inte hinner förbereda eller fördjupa sina kunskaper om barnsamtalen. Detta kan till viss 
del påvarkas av socialsekreteraren själv, menade B. " Vi kanske inte tar oss den tiden". 
Hur många samtal med barnet som skulle vara relevant hade inte diskuterats. Vid 
samtalet får man information till utredningen dels genom själva samtalet och dels 
genom observationen av samspelet mellan barnet och föräldrar.  
 
Barnkonventionen menar att barnet ska ses som en expert på sin egen situation.Vilka 
förhållningssätt eller intentioner man har i mötet eller för att skapa utrymmen för barn 
att få komma till tals avspeglades mest i beskrivningarna av samtalens olika syften, till 
exempel att samla information vid utredningar och uppföljningskontakter med barn som 
är placerade i familjehem. Tonvikten är tydlig på socialtjänstens roll som myndighet. 
När anser man att barnet egentligen är tillräckligt vuxen att lyssnas på? Synonymt med 
förnuft används begreppet mognad för att uttrycka när man kan betrakta barnet som 
tillförlitligt. Man menar att barnet inte är moget att tänka igenom och se vilka 
konsekvenser som blir av ett beslut, och ta ansvar för detta. Till exempel ett barn med 
missbrukande förälder han uttrycka en vilja att bo med föräldern. Med vetskap om hur 
föräldern har det och av lojalitetskänslor kan barnet vilja vara den som tar hand om 
föräldern.I en sådan situation ska de vuxna förutse vilka konsekvenser detta kan 
innebära för barnets behov och utveckling. "Barnet är inte till för att den vuxne ska 
hålla sig nykter," sas det i gruppen. 
 

 

 

 



Sammanfattning av analys 
Tolkningar av begreppen barnperspektiv och barnets bästa är beronde av omgivande tid, 
kontext och relationer. Intervjugruppens beskrivningar som ringar in både möjligheter 
och begränsningar i det sociala barnavårsarbetet är resurser, tid, balansgång, 
helhetsperspektiv och makt. De vuxna innehar maktpositionen att styra över samtliga av 
dessa faktorer, som ställer upp villkoren för hur vuxna ser på situationer ur barns 
perspektiv och hur bedömningar av barns bästa bedöms .Barnet är underordnat som 
individ och genom sitt beroende av vuxnas omvårdnad. Barnet kan betraktas som en 
minoritet enligt Qvartrop,(1994). Begreppet barnperspektiv som innefattar de vuxnas 
perspektiv tenderar attt dominera över barnets rätt att komma till tals. Begreppen om 
Barnets bästa och barnets rätt att komma till tals riskerar att lösas upp och osynliggöra 
barnet. Detta försvårar för redan utsatta barn att komma till tals i sina situationer. 
Intervjugruppen påpekar att många barn söker upp socialtjänsten när de har blivit 
myndiga och äger rätt att föra sin egen talan, för att se den röda tråden i sina liv. Det 
visar att barns upplevelser ofta inte tas på allvar och att kommunikationen inte når 
barnet, vilket Cederborg& Karlsson(2001) bekräftar i sin studie. Tolkningarna av 
begreppen barnperpsektiv och barnets bästa bär arkeologiskt spår av flera diskurser. 
Samtliga diskurser, det medicinska, sociologiska, socio-ekonomiska, socio-legala, 
ekologiska och feministiska avspeglar sig både i analysen av texterna och intervjuerna. 
Samtliga diskursers förklaringsmodeller orsaker till sociala problem motsvaras inte av 
åtgärdsprogram ur samma teoriram. De åtgärder som socialtjänsten förfogar över är 
inriktade på individ nivå, kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem. Den 
vaghetsdiskurs som konstrueras omkring begreppen legitimerar outtalade 
förhållningssätt till begreppens innebörder och meningar. När det enskilda barnets rätt 
att komma till tals inte tryggas är det risk att barnet osynliggörs i bedömnings- och 
besluts processerna. Det bygger in en risk för att åtgärder som syftar till att vara för 
barnets bästa får kontraproduktiva effekter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Diskussion 
Syftet att med en diskursanalytisk metod undersöka hur begreppen barnperspektiv och 
barnets bästa framställs handlade om att undersöka tolkningar av dessa begrepp. När 
begreppen tolkas i mötet med verkliga situationer uppstår en problematisering av vilka 
innebörder som begreppen ges. Problematiseringen av de valda begreppen ger inte 
något direkt entydigt svar på deras meningar och innebörder. Den enda slutsats som kan 
dras är att vi egentligen inte vet vad som är barnperspektiv och barnets bästa. Varje 
situation där begreppen tolkas och tillämpas kan ses som en ny specifik fråga som ställs 
och som kräver sitt svar. Vilket bekräftades av intervjugruppens samtal om begreppet 
barnperspektiv mångtydiga innebörder. En skillnad visade sig mellan tolkningarna av 
begreppen barnperspektiv och barnets bästa. Begreppet barnperspektiv tycks hållas  
entydigt i beskrivningen som vagt medan begreppet barnets bästa tenderar att lösa upp 
sig och osynliggöras. Om begreppet helt upplöses sätts barnets bästa istället för i 
främsta rummet i ett väntrum på att bli vuxen 

Om man ur det diskursanalytiska tankesättet utgår från att våra gemensamma skapade 
diskurser konstruerar en entydighet å ena sidan och upplösning å andra sidan av 
begrepp, hamnar man i ett läge där barns utsatthet är så beroende av sammanhang och 
omkringliggande villkor att utsattheten egentligen inte finns i sig, utan skapas som en 
effekt av konstruerade villkor. Begreppen barnperspektiv och barnets bästa är därmed 
också begreppsliga konstruktioner som inte finns i sig utan skapas som effekter av 
konstruerade villkor. Drar man ut begreppens innebörder i sina extremer hamnar man å 
ena sidan i en entydighet som begränsar tolkningsutrymmet, och å andra sidan i en 
mångtydighet som hotar att att lösa upp alla begreppsliga innebörder.  

Mitt mål att belysa hur begreppen om barnperspektiv och barnets bästa framställs och 
tolkas genom en diskursanalytisk ansats uppfylls till viss del. Det som konstituerar en 
diskursordning, den begränsade repertoar som diskursen om barnperspektiv och barnets 
bästa visar upp i både de valda avsnitten ur texterna och i intervjuerna möjliggör mitt 
angreppssätt. Samtidigt begränsar samma diskursordningmöjligheterna att tolka 
begreppen då vi med Foucaults(1993) ord är fångna i diskursen. Det tydligt entydiga 
uppstår när man håller sig inom en avgränsad diskurs omkring begreppen men när man 
i problematiseringen av begreppen, i mötet med verkligheten släpper in andra 
diskursordningar om till exempel barn i allmänhet, utsatta barn, barn och ungdomars 
rätt att rösta, och så vidare släpps också en mängd mångtydigheter in. Dessa 
mångtydigheter belyser vikten av hur villkoren av tid, sammanhang och relationer vägs 
in  för hur barnperspektiv respektive barnets bästa tolkas för att inte begränsas av 
entydiga tolkningar eller helt upplösas.  

Talet om en gemensam tolkning av begreppet barnsperspektiv som vagt, avspeglas 
särskilt i offentliga texter och i litteraturen. Tidigare forskning bekräftar också denna 
beskrivning. Sanningseffekterna av begreppet barnperspektiv som vagt tenderar att 
överskugga en verklig uttolkning och tillämpning av barnperspektivets mening. När en 
slags vaghetsdiskurs kommer att dominera tolkningen av begreppet barnperspektiv, 
innebär det att de vuxnas perspektiv på barnets situation prioriteras och att barnets 
perspektiv endast godtyckligt synliggörs. Intervjusamtalet tydliggör att man i 
tolkningen av barnperspektivet utgår från de vuxnas syn på barnets situation vilket ska 
leda till en bedömning ur ett helhetsperpektiv. Eftersom de vuxna äger och dominerar 
diskursordningen med sin kompetens och professionalitet ifrågasätts inte denna obalans, 
mellan de vuxnas och barnets positioner och möjligheter att komma till tals. Detta 
helhetsperspektiv hotar att överskugga begreppet barnets bästa som syftar till att 

 



synliggöra barnet och barnets röst .I texterna beskrevs att barnets bästa ska vara en 
ledstjärna och att barnets bästa ska prioriteras vid konflikter med andra intressen som 
begreppsliga entydigheter. Vid en praktisk tillämpning i verkliga fall av sociala 
barnavårdsärenden, tenderade dessa begreppsliga entydiga tolkningar att lösa upp sig. 
Begreppet barnets bästa kolliderar i verkligheten med olika sammanhang och relationer 
vilket skapar konflikter mellan olika intressen och viljor. Både inom människor men 
också mellan människor. 

Att inspireras av det diskursanalytiska tänkandet innebär att försöka bryta sig ur ett 
normativt och kategoriserande tänkesätt. Ett kategoriskt tänkesätt uttrycker behovet av 
att skapa en förenklad ordning i en kaotisk värld, men det ställer också upp givna 
begränsningar och normeringar för hur tänkandet ska gå till. Det diskursiva tankesättet 
ställer detta på ända genom att betrakta vad som uttrycks, och vilka innebörder och 
meningar detta har, och vad betydelserna berättar om som i förstone inte är uppenbart. 
Dessa bakomliggande betydelser bildar en medvetandets historia och arkeologi som kan 
grävas ur för att förstå samband och sammanhang om vår tid här och nu i ljuset från 
tidigare tänkesätt och varande. De olika trådarna av tidsepoker, sammanhang och 
relationer tvinnas samman med nutidens som inte kan skiljas ur varandra. 

 

Olika begreppsliga innebörder färgar tänkandet kring utsatta barn. Att fara illa är också 
ett begrepp som tolkas utifrån omgivande tid, sammanhang och relationer. Tänkandet 
kring barns utsatthet är direkt kopplat till föräldrar och familjer. En slutsats av de 
kategoriserade föreställningar om föräldraskap som skapas är att man inte kan vara en 
normal förälder om man också kan kategoriseras in som avvikande.Genom att definiera 
och kategorisera avvikande beteenden upprätthålls gränserna mellan det normala och 
det avvikande. De Andra definierar och representerar det som det normala inte är. 
Tidigare forskning visar tydligt hur tidigare diskurser omkring utsatta barn och föräldrar 
har tagit fasta på att urskilja det avvikande från det normala. En stor grupp som har 
kallats avvikande har sedan kategoriserats in i olika undergrupper. Gruppen vanartiga 
barn har sedan 1900-talets början givits nya differentierade namn. Namn som kan 
spåras till både en medicinsk, som en sociologisk diskurs. Dessa olika diskurser söker 
svar på orsaken till sociala problem vilka inom den medicinska spåret förlägger orsaken 
till inom individen och den sociologiska diskursen betonar sambanden mellan indivien 
och det omgivande samhället. I diskursen om sambanden mellan mänskliga problem 
som påverkas av samhälleliga problem ses orsakerna till fattiga eller avvikande 
människors resursproblem som sammanhängande med samhällsproblem medan 
åtgärderna för att möta detta läggs på individnivå med individuella program och 
åtgärder.  

Syftet i barnavårdsutredningar kan sägas vara att trygga barnets bästa, eftersom man ska 
skydda barn från att fara illa.Men man ska också säkra att barnets röst blir hörd. För att 
skydda barn och verkligen arbeta med ledstjärnan barnets bästa krävs att varje situation 
tolkas utifrån sina förutsättningar och villkor, för att möjliggöra detta krävs att man 
försöker möta barnen och lyssna på dem för att säkerställa att deras röster blir hörda 
som experter på sina egna situationer. Ett sådant förhållningssätt kräver att vuxna i 
relation till barn har en ödmjuk förmåga att ställa åt sidan sina egna kunskaper och 
tolkningar för att öppningar ska uppstå där barn kan synliggöras och deras röst kan 
komma till tals. Det lilla utrymmet som utsatta barn verkligen ges i 
barnavårdsutredingar avspeglar tidigare diskursers bakomliggande värderingar och 
människosyner. 
Idén att uppfostran och disciplin kan korrigera människors avvikande beteenden lever 

 



fortfarande i dagens diskurs om orsaker och åtgärder till sociala problem. Steget från 
1900-talets moraliska syn på avvikande beteende till år 2006 är inte så stort. I ett svårt 
arbete som det sociala barnavårdsarbetet är framstår det därför som oerhört viktigt att 
vara medveten om bakomliggande diskursers historiska värderingar och synsätt. Detta 
för att kunna bilda sig en egen uppfattning och bedömning som kan hålla sig så fri som 
möjligt från kategoriska tankemönster och istället syfta till att upprätta en dialog och 
relation mellan klient och socialtjänst där barnets perspektiv och bästa kan tillvaratas 
och motiveras. Därför framstår det som oerhört viktigt att sådana frågeställningar 
diskuteras inom socialtjänsten och att det avsätts tid för att reflektera över både egna 
och omgivningens förhållningssätt. Vikten av arbeta med sin egen utveckling blir också 
tydlig i kopplingen till ett socialt arbete med barn. 
 
Jag har genom uppsatsarbetet sett hur oerhört stark samhället vilar på en 
familjenormativ grund. Hur kategoriska föreställningar om det normativa familjelivet 
påverkar våra entydiga bilder och föreställningar om hur ett gott familjeliv ska se ut. 
Hur våra förhållningssätt till barn påverkas av sådana kategoriska föreställningar. Vilket 
också påverkar möjligheterna att upptäcka barn som far illa, vi vet inte hur stort 
mörkertalet är av barn som far illa. 
En begränsning som ligger både i metodens och uppgiftens konstruktion är att man inte 
kan dra några entydiga slutsatser som visar vad som är rätt eller fel, sant eller falskt att 
tolka begreppen på. Mina egna svårigheter utgörs av att jag begränsas av att se andra 
sätt att tänka omkring det jag studerar: Konstruktionen av uppsatsen fångar mig i en 
diskurs där jag skapar ett slags sanningseffekter av det jag läser och tolkar i litteratur 
och i intervjumaterialet. Vilket samtidigt ställer upp hinder för att se andra sätt tänka 
och tolka. Ett samarbete med en annan person skulle öppna för nya möjligheter till 
tolkningar. Ytterligare intervjuer av andra aktörer inom socialt barnavårdsarbete skulle 
komplettera studien ytterligare, med flera dimensioner av tolkningar. Hur ser till 
exempel ansvariga politiker eller barn och föräldrar som berörs av utredningsarbete på 
hur socialt barnavårdsarbete bedrivs? 

 
Studien har för mig öppnat upp ett berikande sätt att tänka genom kontakten med de 
meta-berättelser som genom historien har format människor och samhällen. Våra 
vedertagna förhållningssätts attityder, värderingar och fördomar kommer någonstans 
ifrån. Kunskaper om dessa historiska bakgrunder kan skapa en medvetenhet och 
förståelse om vår egen kultur och tid där vi själva lever. Vilket kanske kan underlätta att 
hitta nya vägar att tänka som i bästa fall komma människor till nytta. Arbetet har väckt 
en mängd frågor hos mig som kanske kan ge uppslag till nya uppsatsämnen. Vilka olika 
teoriramar är det som styr synen på sociala problem och vilka åtgärdsmodeller finns det 
inom dessa? Hur påverkas våra föreställningar om föräldraskap och familjeliv synen på 
utsatta barn? Ser vi olika på utsatthet beroende på om det är modern eller fadern som 
genererar en social utsatthet för barn? Vad innebär diskursen om utsatta barn? Bemöter 
man utsatta barn olika beroende på om de är flickor eller pojkar? Vad innebär det 
egentligen att beakta barndomens egenvärde i sig? Hur kan man möta barn som experter 
på sin egen situation? Vilka erfarenheter har barn och ungdomar av socialtjänstens 
utredningar och åtgärder? Detta är frågor som ytterligare kan belysa vårt tänkande och 
våra attityder till sociala problem och hur man kan .möta och åtgärda problem som 
berör barn och ungdomar.
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