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Abstrakt  

Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att belysa normer och värderingar i 

socialtjänstens arbete med barn, detta genom att problematisera olika föreställningar om barns 

behov och föräldraskap samt utredarens roll i barnavårdsutredningar. Jag ställde mig frågan, 

hur ser egentligen barnavårdsutredningar ut i sken av rådande samhällsmoral och 

socialpolitik? Vilka föreställningar om barns behov, föräldraskap och inte minst utredarens 

roll bygger egentligen utredningarna på? Jag kan konstatera att det finns en speciell 

utredningskultur. Vidare har jag funnit att barnets behov avgörs av föräldraförmåga men även 

att föräldraförmåga bedöms utifrån barnets behov. Jag har också identifierat utredare som 

omedvetet eller medvetet framstår som neutrala. Neutral eller inte har utredaren ändå störst 

makt att påverka en barnavårdsutredning. Vid genomförandet av studien har jag använt mig 

av diskursanalys som metod. I studien ingår 14st barnavårdsutredningar som alla avslutats de 

senaste två åren och lett till åtgärd enligt SoL eller LVU. Jag har använt mig av kritisk social 

teori, genusteori och empowerment för att analysera resultatet. Samtliga teorier liksom den 

diskursteoretiska metoden har ett maktperspektiv såväl som ett generellt kritiskt perspektiv 

och utgår alla från förutsättningen att människan är en social konstruktion snarare än ett 

biologiskt och förutbestämt väsen.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  

Barn är alla personer under 18 och de har alla rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran 

från sina föräldrar enligt föräldrabalken (FB 1949:381, 6 kap). Men om föräldraansvaret 

brister så ska samhället och socialtjänsten ta över. I nära samarbete med hemmen ska 

socialtjänsten främja en social utveckling hos barn och ungdom samt förhindra att barnet 

utvecklas ogynnsamt, enligt socialtjänstlagen (SoL 2001:453, kap 5). Socialnämnden skall 

inleda en utredning vid misstanke om att ett barn far så illa att det kan föranleda någon åtgärd 

av socialnämnden (SoL 2001:453, kap 11). Men innebörden av att fara illa är inte helt klarlagt 

och sällan är det därför helt klarlagt när socialtjänsten ska gripa in (Sundell, Egelund, Andrée 

Löfholm, Kaunitz 2007, s.9). Bedömningar som görs inom socialtjänsten och därmed 

bedömningar i barnavårdsutredningar speglas av samhällets moral och socialpolitik. Detta är 

något som hela tiden ändrar sig både över tid och i olika samhällen (a.a, s.24). Verktyget för 

att utreda om barn far illa, barnets behov, och föräldrarnas förmåga till omsorg är det vi kallar 

barnavårdsutredning (a.a, s.9).  

 

Men hur ser egentligen dessa barnavårdsutredningar ut i sken av rådande samhällsmoral och 

socialpolitik? Vilka föreställningar om barns behov, föräldraskap och inte minst utredarens 

roll bygger egentligen utredningarna på? Med dessa funderingar har jag valt att titta närmare 

på just barnavårdsutredningar.  

 

1.2. Syfte  

Syftet är att belysa normer och värderingar i socialtjänstens arbete med barn, detta genom att 

problematisera olika föreställningar om barns behov och föräldraskap samt utredarens roll i 

barnavårdsutredningar.  
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2. Metod 

2.1. Metodens funktion 

Metoden är ett redskap för att uppnå de målsättningar man har med sin forskning och ska 

därför också motiveras utifrån studiens syfte och frågeställningar. Metoden måste 

överensstämma med den verklighet som undersöks. Man måste göra ett sytematiskt urval av 

information så att man kan utnyttja informationen på bästa sätt. Resultatet måste gå att 

kontrollera av andra och ska möjliggöra ny kunskap om förhållanden i samhället. Arbetet ska 

leda till fortsatt forskningsunderlag och till en ökad förståelse (Magne Holme, Krohn Solvang 

1991, s. 11ff). 

 

I kvalitativ forskning ligger oftast fokus på studiesubjektets perspektiv och forskningen har en 

stark betoning på forskarens närvaro och tolkningsarbete. Den kvalitativa forskningen är 

kontextbunden och tolkande med avsikt att försöka förstå fenomen utifrån den innebörd som 

människor ger dem. Med anledning av den kvalitativa forskningens kvalitéer har jag valt just 

denna metod (Alvesson, Sköldberg 2008, s. 17-18). Mer specifikt har jag valt diskursanalys, 

en form av reflekterande forskning vilket innebär att mitt arbete kommer att bygga på 

tolkning och reflektion. Metod måste också ställas i förhållande till teoretiska perspektiv, 

detta kommer vi till lite längre fram (a.a, s. 19-23). 

 

2.2. Diskursanalys  

Jag har valt att göra en diskursanalys på barnavårdsutredningar. Med diskursanalys som är en 

kvalitativ textanalysmetod analyserar man innehållet i en text och försöker fånga 

kombinationer av föreställningar som bildar en enhet. Man tittar på betydelser av olika 

språkliga symboler. Det är dock undersökaren som tvingas att skapa ett begreppsmässigt 

organiserat schema det vill säga diskursen och exakt vad som är specifikt för en diskurs finns 

det en rad olika uppfattningar om (Larsson, Lilja, Mannheimer 2005, s.272). En diskurs kan 

vara framställningen av ett visst sätt att tänka på, inom ett visst område som t.ex. socialtjänst, 

psykiatri eller polis. Detta gör också diskursanalysen till en teori, så kallad diskursteori. 

Denna teori har också många likheter med kritisk social teori och genusteori som jag 

återkommer till. Beroende på i vilken diskurs, inom vilket område vi befinner oss så kan 

”sanningen” se olika ut och olika teorier appliceras. Men en diskurs kan också vara det som vi 

ser som vardagligt språk och tal (Egidius 2000, s.43). Diskursanalys handlar om att analysera 

diskursiv information, det vill säga kommunikation som innefattar specialiserad kunskap av 
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olika sorter. En diskurs kan innehålla märkliga krafter som kan formulera outtalade sanningar 

som för omgivningen kan uppfattas som vansinniga ord. En diskurs handlar om makt, då den 

som kan förstå diskursen också besitter makten att delta och förändra (Foucault 1993, s.9ff). 

Därför kan inte diskursanalys utföras utan maktperspektiv. Förut användes diskurser som 

fristående system av vetenskapliga utsagor, idag ser man det mer som produkter av 

maktförhållanden och de krafter som formar dem (Howarth 2007, s.79). Språket i diskursen är 

summan av de enheter, den struktur, som skapar, bevarar och utgör begreppsbildning, insikt 

och normer, och därför är den en avgörande instans för mänsklig samvaro och olika 

maktförhållanden (Börjessons 2009, s.16ff). En diskurs är kontextburen det vill säga ger 

uttryck för olika bilder av verkligheten och kan därför också starkt kopplas till uppfattningar 

om maktförhållanden (Larsson, Lilja, Mannheimer 2005, s.272). 

 

2.2.1. Diskursanalys i socialt arbete 

Socialtjänstens arbete liksom allt myndighetsutövande innehåller alltid någon form av makt. 

Denna makt styrs av kulturella och sociala värderingar. Det mest tydliga tecknet på detta är 

socialtjänstens möjlighet att göra tvångsomhändertaganden. Socialarbetaren är då en 

samhällsrepresentant som i sin profession där lagar och förordningar styr, stiger in och gör en 

bedömning om vad som är normalt och önskvärt. Detta kan leda till tvångsvård, det vill säga 

vård mot någons vilja. Det finns därför alltid en ojämlik maktbalans mellan socialsekreteraren 

och klienten. I de flesta fall är maktutövande inte så tydligt utan tar sig snarare utryck i 

socialarbetarens sätt att tala eller sättet att ge olika förklaringar till olika problem. Makten 

framställs i retoriken och genom vad som lyfts fram eller döljs. Socialarbetaren presenterar en 

verklighet där deras ord framställs som det rätta.  Denna verklighet är det svårt som klient att 

skydda sig ifrån. Med diskursanalysen är det just denna makt som döljer sig i språket man vill 

fånga (Börjesson & Palmblad, 2007, s.79).  

Diskursanalysen gör det möjligt att se det märkvärdiga i något som framstår som naturligt. Ingen 
text kan uttrycka allt utan vilar på en rad outtalade förutsättningar, men i en diskursanalys läser 
man inte texterna för att undersöka vad författaren vill säga, utan man granskar dem för att 
undersöka vad de underförstår, omöjliggör, respektive implicerar (Börjessons 2009, s.23).  

 

2.3. Urval  

Jag har gjort ett icke slumpmässigt urval, närmare bestämt ett bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurval innebär att forskaren gör ett urval som är tillgängligt för forskaren. En av 

nackdelarna med bekvämlighetsurval är att det endast är det material som är tillgängligt som 
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kan ingå i urvalet. Studiens representativitet kan därmed ifrågasättas (Jacobsen 2007, s.223) 

(Ruane 2006, s. 142). I mitt fall har bekvämlighetsurvalet inneburit att jag har tagit del av 

material redan framtaget för forskning. Jag kontaktade ett 20-tal enhetschefer vid olika 

svenska socialkontor med en förfrågan om att få ta del av det underlag som min studie kräver.  

”Forskning på högskolenivå är att jämställa med annan forskning (RÅ 1988 ref 103), 

socialtjänsten ska därför i enlighet med 12 kap 6§ SoL, lämna ut uppgifter för 

forskningsändamål.” (RÅ 1988 ref 103). Trots utlämningskrav var det svårt att få tillgång till 

önskat material. Jag fick några få svar om att få tillgång till ett fåtal utredningar men när jag 

erbjöds ett stort antal, 14st utredningar nyligen framtagna för studenter vid en annan 

högskola accepterade jag detta erbjudande. Urvalet tidigare studenter vid socialpedagogiskt 

program hade gjort med syfte att titta på genusperspektivet i barnavårdsutredningar var, 14 

avslutade utredningar, som lett till insats enligt SoL eller LVU med barn i åldern 13-18 år. 

Urvalet var sju pojkar och sju flickor och utredningarna skulle vara avslutade de senaste två 

åren. Motiveringen till urvalet har jag inte lyckats få tillgång till. Utredningarna är utredda 

enligt BBIC i en mindre stad i södra Sverige utan någon koppling till min studieort eller 

högskola. Då mitt syfte är ”att belysa normer och värderingar i socialtjänstens arbete med 

barn, detta genom att problematisera olika föreställningar om barns behov och föräldraskap 

samt utredarens roll i en barnavårdsutredning” anser jag materialet vara relevant för min 

studie. Materialet kan också vara av ett bättre urval än om jag valt ut det själv enligt andra 

urvalskriterier, då materialet inte är framtaget med undersökningens syfte som utgångspunkt 

och därför inte heller med syfte att tillfredställa mina önskningar. Material är heller inte 

framtaget med socialtjänstens avsikt att bidra till enbart ett positivt resultat då mitt ändamål 

inte var känt vid berörda socialsekreterares utsorteringsprocess.   

 

2.4. Tillvägagångssätt och litteratursökning 

Jag har tagit del av 14 utredningar på ett socialkontor i södra Sverige och jag har gjort 

anteckningar på plats utifrån mitt syfte. Dessa anteckningar har jag sedan använt som 

underlag för resultat och analys. Jag har också gjort research på ämnet barnavårdsutredningar 

genom sökningar på google, Libris, SOCINDEX, Academic search Premier och i DIVA. Det 

omfattande material jag fann ledde mig hela tiden till forskning från ”Institutet för utveckling 

av metoder i socialt arbete” (IMS), Socialstyrelsen och Sveriges rikes lag, jag har därför gått 

direkt till dessa källor för underlag till rubriken tidigare forskning. Sökord jag använde var 

barnavårdsutredningar, socialtjänst barn, utvärdering socialtjänst, socialtjänst normer, barnets 

bästa, BBIC och socialtjänstlagen. 
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2.5. Etiska ställningstaganden  

2.5.1. Grundläggande ställningstaganden 

Det finns fyra grundläggande krav på etisk samhällsvetenskaplig forskning som jag har 

förhållit mig till, dessa är: Informationskravet, de som berörs av studien skall informeras om 

studiens syfte och konsekvenser samt att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet, deltagare 

har själva rätt att välja att delta eller inte, på vilka villkor de vill/kan delta och har även rätt att 

avbryta sin medverkan samt få resultatet raderat. Konfidentialitetskravet, uppgifter om 

enskilda skall ges konfidentialitet, uppgifterna skall förvaras utom räckhåll för obehöriga, 

forskarna bör underteckna avtal om tystnadsplikt och nedskrivet material skall avidentifieras 

på så sätt att det inte går att identifiera enskilda deltagare. Nyttjandekravet, information som 

tas fram för forskning får endast användas för detta ändamål. När undersökningsdeltagarna 

som i mitt fall inte deltar aktivt gäller vissa undantag. Om och hur information till deltagare 

skall lämnas får bedömas från fall till fall, men tillstånd från ansvarig myndighet krävs 

(Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 2002, s.8). 

 

2.5.2. Tillstånd från ansvarig myndighet med förbehåll 

Jag har fått tillstånd att ta del av materialet från socialtjänsten i en kommun i södra Sverige, 

med förbehåll att uppgifterna ska ha samma sekretess som hos socialtjänsten enligt 

offentlighets- och sekretesslagen (OSL 11 kap 3§) och uppgifter om den enskilde får endast 

användas för det ändamål som angivits av forskaren det vill säga jag. Jag får inte lämna 

sådana uppgifter från utlämnade handlingar som kan identifiera enskilda personer. Jag har 

tagit del av uppgifterna på berörda socialkontor med villkoret att jag inte kopierar eller på 

annat sätt för uppgifterna vidare. Inga uppgifter som kan identifiera personer får lämna 

kontoret. Enligt de forskningsetiska kraven och särskilda förbehåll, har utredningsmaterialet 

anonymiserats. I de fall direkta citat används i resultatredovisningen, kommer det inte gå att 

identifiera berörda personer. Enligt Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet (2002) 

skall individskyddskravet alltid vägas emot samhällets berättigade krav på forskning. Det kan 

vara rent oetiskt att avstå att bedriva forskning som kan komma att förbättra människors 

livsförhållanden på olika sätt. Jag har utifrån gällande krav och riktlinjer gjort bedömningen 

att studien inte kommer att innebära några risker för deltagarna eller att de på annat sätt ska 

utsättas för obehag eller kränkning.  Jag bedömer också att resultatet kan komma till nytta för 

andra människor, såväl professionella som brukare inom socialt arbete. 
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2.6. Metodproblem  
Att ta fram materialet har inte varit helt lätt då ett förbehåll var bland annat att jag inte fick ta 

med några uppgifter från socialkontoret som kunde identifiera enskild person. Detta visade sig 

vara svårare än jag hade trott då underlaget trots att det var avidentifierat beträffande namn 

innehöll en hel del material som kunde härledas till enskild person och i många fall även ett 

enskilt barn. Jag har därför valt att inte publicera vare sig namn på stad, förvaltningar, 

institutioner eller enskilda personer då dessa kan komma att leda till utredningarna. Exempel 

på uppgifter som kan leda till barnet är förälders yrke som kan vara känt av alla i en liten stad. 

En särskild geografisk plats kan också vara lätt att identifiera på en liten ort. Det har även 

förekommit problem som är av särskild karaktär på denna ort och därför varit 

uppmärksammade av medierna.  

 

En sammanställning av resultatet har inte heller varit helt lätt att göra då mycket information i 

utredningarna inte har varit helt klarlagd. Ett tydligt exempel på detta är t.ex. när det står i en 

utredning att barnet bor på LSS-boende men inte en enda gång i utredningen står det utifrån 

vilka kriterier barnet går under LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). 

I ett annat fall står det dokumenterat att pappan arbetar på Samhall som är ett företag vars 

uppgift är att ”skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med 

funktionsnedsättning” (Samhall 2011). Trots detta beskrivs ingen funktionsnedsättning hos 

pappan. Ord som suicid och vagabondera används utan ingående beskrivning och texten 

förutsätter att läsaren är väl införstådd med vad dessa ord betyder.  

 

I många fall beskrivs inte heller vilken typ av behandling eller insats barnet får utan man antas 

veta detta genom förkortningar som HVB, LVU, eller genom att namnet på en institution eller 

verksamhet anges. Jag har därför använt mycket tid till att googla alla namn då jag anser 

verksamheternas funktion vara av största relevans för att man ska förstå utredningarna. I fall 

där det förekommer enbart personnamn på professionella och sakkunniga har jag inte alltid 

kunnat utläsa personens befattning och därmed betydelse för barnet och utredningen. Det är 

också viktigt att ha lokalkännedom för att kunna läsa utredningarna då det vid ett flertal 

tillfällen refereras till lokala platser som varande problemområden för barnet. Jag har viss 

lokal kännedom i området och en del lokala företeelser har jag lyckats identifiera via artiklar i 

media. Lokal företeelse kan t.ex. vara viss typ av missbruksproblematik, religiös grupp eller 

särskilt tillhåll för kriminella och missbrukare.  
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I utredningarna saknas det ibland resonemang kring lagstiftning om de olika anvisningar som 

reglerar socialtjänstens arbete med barn. I ett fall skrivs det att barnet har rätt till en trygg och 

god uppfostran enligt SoL 6:1 och att barnet har rätt till utbildning enligt skollagen. Vidare 

refererar man till föräldrars skyldighet men utan att nämna föräldrabalken. Det förekommer i 

utredningar standardiserade referenser som utredning inleds med SoL 11:1 eller beslut tas 

med SoL 4:1 men utan ingående beskrivning eller förklaring. Ett flertal utredningar avslutas 

med: LVU föreligger ej. Detta utan att det har framgått någonstans i texten att LVU skulle 

föreligga eller annan tvångsvård skulle vara aktuell.  

 

Självklart ska jag som blivande socionom och uppsatsskrivare på C-nivå inom examen i 

socialt arbete känna till grundläggande lagar för socialtjänsten och hur dessa kan tillämpas i 

utredningar som rör barn. Jag tycker ändå att denna information är relevant att publicera då 

den också ger en bild av den verklighet som barnet som utreds och dess familj möts av.   

 

2.7. Validitet 

Validitet är ett mått på trovärdighet. Validitet är relevansen av den metod man valt och den 

kunskap man samlat in i sammanhanget i förhållande till studiens syfte. Validitet avser att 

man har mätt det man avsett att mäta (Neuman 2006, s.188ff) (Thurén 2004, s26). För att öka 

validiteten i min forskning har jag beskrivit diskursen utifrån ett sammanhang och utifrån 

detta gjort analytiska påståenden. Jag har utifrån vedertagna teorier analyserat resultatet och 

även ställt resultatet i förhållande till tidigare forskning. Med diskursanalys som metod har jag 

inte haft för avsikt att leta efter förklaringar till varför resultatet ser ut som det gör. Metoden 

har som syfte att belysa rådande normer inom en diskurs utifrån ett kritiskt perspektiv. Jag 

anser validiteten vara god då diskursanalysen som metod och genomförandet svarat mot mitt 

syfte.  

 
2.8. Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om forskningsresultatens pålitlighet och därmed också tillförlitligheten i 

de mätredskap jag använder mig av (Neuman 2006, s.188ff) (Thurén 2004, s26). 

Reliabiliteten kan anses god då resultatet och analysen gjorts i ett sammanhang. För att 

reliabiliteten ska vara hög ska en studie kunnas göras om av en annan forskare vilket inte är 

möjligt i en kvalitativ studie då man aldrig kan återskapa exakt samma förutsättningar men 

det faktum att jag haft ett relativt stort urval utredningar att tillgå och att resultatet stämmer 

med tidigare forskning vittnar ändå om en god reliabilitet. När man inte kan göra om en studie 
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på exakt samma sätt får man istället bedöma kvalitén på genomförande utifrån vald metod 

(Neuman 2006, s.188ff). 

 

Med diskursanalys som metod tolkar varje forskare utifrån sin egen inriktning, kunskap och 

förförståelse vilket av naturliga orsaker leder till subjektiva tolkningar. Men då jag klargjort 

det teoretiska perspektiv som styrt analysen och beskrivit hur studien genomfördes kan ändå 

reliabilitet anses som god. Detta tillsammans med att jag har redogjort för hur jag fått fram 

resultatet från det tillgängliga materialet, barnavårdsutredningarna. Genom att jag valt 

diskursanalys som metod behöver jag inte vara rädd för i vilken utsträckning som resultatet är 

sanningsenligt. För mig gäller det istället att redovisa mitt utgångsmaterial och försöka ge 

läsaren en förståelse av vilka diskurser som verkar.  En fördel har varit att jag studerat 

utredningar vilket ger en högre reliabilitet än att till exempel göra intervjuer. Intervjuer ändrar 

sig alltid från en studie till en annan men barnavårdsutredningar är inte utsatta för samma 

påverkan genom att de inte förändras från gång till gång på grund av sin skriftliga form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11 
 

3. Teori  

Teorier beskriver och visar samband mellan fenomen och fakta samt hur de tillsammans 

bildar en enhet. Teorier försöker såväl förklara något som att öka både förståelse och 

begriplighet. Människor skapar hela tiden nya teorier för att kunna tala om hur världen 

fungerar (Neuman 2006, s.50). En teori kan förklara något så enkelt som varför det är blött på 

golvet, med att det rinner vatten från taket till något så svårt som varför män och kvinnor 

tjänar olika trots samma förutsättningar och villkor (Mattson 2010, s.171). Jag har valt kritisk 

social teori, genusteori och empowerment som analysperspektiv i mitt arbete. Jag har valt 

dessa teorier då de är ett komplement till diskursanalys som metod utifrån ett såväl kritiskt 

maktperspektiv som synen på människan som en social konstruktion.  

 

3.1. Kritisk social teori 

Kritisk teori intresserar sig mer för det sociala än det personliga och kommer ur den 

postmoderna och poststrukturella filosofin. Kritisk teori föds ur en önskan om ett mer radikalt 

socialt arbete och ett mer kritiskt förhållningssätt (Payne 2005, s.345). Kritiska och 

postmoderna teorier har båda ambitionen att ifrågasätta och att göra motstånd mot etablerade 

ideologier och samhällsordning (Mattson 2010, s.168). Den kritiska sociala teorin som växt 

fram utgår i huvudsak från att övermakt är av strukturell karaktär även om den framförallt 

upplevs personligt. Mäktiga människor exploaterar andra men bedrar även sig själva i tron att 

förtryck och ojämlikhet är oundvikligt. Detta medför att man både begränsar sig själv och 

andra. Vidare bygger teorin på att olika sociala ordningar är historiskt skapade och därmed 

kan förändras.  

 

Kritisk social teori tror på människan handlingsförmåga, förmågan att förändra, att sociala 

fakta kan förändras. Medvetenhet är därför en förutsättning, medvetenhet om sin position och 

den sociala ordningen. Kritisk social teori ser inte heller kunskap som en spegling av 

verkligheten utan som en verklighet skapad av forskare. Kommunikation och reflektion är 

avgörande för att få social förändring till stånd eftersom detta möjliggör att människor tar 

kontrollen över sina liv (Payne 2005, s.345). Kritisk social teori innefattar ett sätt att se på 

världen där människan är en aktiv deltagare.  

 

3.1.1. Makt 

Grundläggande inom teorin och av extra stor vikt för mitt arbete är synen på makt. 
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Inom kritisk social teori är det lika viktigt att ta fasta på kunskapens källa som innehåll. 

Varför och hur den används är extra viktigt och framförallt av professionella aktörer. Kunskap 

kommer ofta från dominerande grupper, gruppers sanning vars innehåll tas för givet av 

forskarna. Det är därför viktigt att med kritisk reflektion ifrågasätta maktbalansen i såväl 

personliga relationer som externa strukturer. Makt uppfattas ofta som något någon annan har 

eller tar och möjligheterna till att dela en gemensam makt glöms ofta bort eller anses inte som 

ett realistiskt mål. Med detta tankesätt bildas olika grupper i samhället där de som tänker 

annorlunda är fiender. Kritisk social teori handlar om att reflektera över och analysera 

maktförhållanden för att kunna uppfatta dem på ett nytt sätt. I kommunikation och diskussion 

inser människor inom vilka förhållanden de befinner sig och kan därmed påverka sin position 

och förutsättningarna för förändring. Detta ger människan möjlighet att såväl ta ansvar som 

att agera. Detta är vad man även kallar empowerment inom socialt arbete (Payne 2005, s.347).  

 

3.2. Empowerment 

Empowerment är ett komplext begrepp med mer än en betydelse. Från början var det ett 

begrepp som kopplades samman med ett radikalt socialt arbete och syftade till att ge en röst åt 

utsatta grupper i samhället.  Empowerment handlade om alla människors lika värde och 

rättigheter. Empowerment kan ses som egenmakt i motsats till vanmakt. Som jag kommer 

använda begreppet i min studie handlar det om maktens natur, dess utövning och 

konsekvenser som förtryck och utanförskap. Empowerment är en slags motmakt till den makt 

som myndigheter har. En förutsättning för empowerment är en stark medvetenhet hos olika 

myndigheter och enskilda aktörer om sina roller och konsekvenser av deras handlande. 

Empowerment handlar precis som kritisk social teori och genusteori om ett kritiskt 

förhållningssätt till rådande samhällsstrukturer och människors handlande (Askheim & Starrin 

2007, s.9-13).  För att sammanfatta empowerment som begrepp väljer jag trots dess 

komplexitet att göra detta med några få meningar som jag ändå tycker beskriver kärnan. 

Empowerment är individens egen makt över sin situation och handlar om att ge röster till dem 

som sällan blir hörda. Empowerment handlar om frigörelse, reduktion av maktlöshet och att få 

inflytande över sitt eget liv (a.a, s.139).   

 

3.3. Genusteori  

Genusteori påminner mycket om kritisk social teori då teorin problematiserar såväl social 

konstruktion som makt. Men genusteori lägger fokus på människans position utifrån kön som 

en konstruktion. Genusteori handlar om att män och kvinnor blir tilldelade olika egenskaper 
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som om det naturligt hörde ihop med deras biologiska kön, och sedan hålls de isär. Både män 

och kvinnor hjälper till med att upprätthålla denna särhållning, medvetet eller omedvetet och 

detta kan kallas för en konsekvens av ”genuskontraktet”. Genuskontraktet är ett begrepp som 

myntats av Yvonne Hirdman, professor i historia med inriktning på genusforskning. 

Genuskontraktet är ett slags oskrivet kontrakt som bygger på normer och föreställningar om 

vad som anses kvinnligt och manligt och det upprätthåller genussystemet genom att utforma 

regler om vad kvinnor och män bör göra, tänka och känna. Man fastställer människors 

möjligheter och begränsningar. Det osynliga kontraktet är inte ett kontrakt som är skrivet 

mellan två likvärdiga parter, med samma rätt att påverka innehållet, utan kontraktet ger 

mannen rollen som överordnad och mannen ska därför ses som norm. Det traditionella 

genuskontraktet bestäms av kultur och arv. Men eftersom att kontraktet är en social 

konstruktion förändras också detta över tid och utifrån politiska aspekter (Hirdman 2008, 

s.19ff & 84).  
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4. Tidigare forskning 

4.1. Lagen är en vägvisare för socialtjänsten i sit t arbete 

Socialarbetaren är en samhällsrepresentant som i sin profession stiger in och gör en 

bedömning om vad som är normalt och önskvärt. Detta gör hon/han utifrån landets lagar och 

förordningar. Lagen bygger på samhällets normer och samhällsforskning. Lagen är en 

vägvisare för socialtjänsten i sitt arbete (Börjesson & Palmblad, 2007, s.79). I föräldrabalken 

(FB 1949:381, 6 kap) står det att barn står under tillsyn av vårdnadshavare och har rätt till 

omvårdnad, trygghet och en god fostran. Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar 

för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov blir tillgodosedda. 

Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till 

dess ålder och utveckling samt skall bevaka att barnet får en betryggande försörjning och 

utbildning. 

 

I socialtjänstlagen (SoL 2001:453, kap 1) går det att läsa att när föräldraansvaret brister ska 

samhället och socialtjänsten ta över. Samhällets socialtjänst ska främja människornas sociala 

trygghet och frigöra och utveckla enskildas egna resurser. Verksamheten skall bygga på 

respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. När åtgärder rör barn skall det 

särskilt beaktas vad ”barnets bästa” kräver. Socialnämnden skall verka för att barn och 

ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden. I nära samarbete med hemmen ska 

socialtjänsten främja en social utveckling hos barn och ungdom samt förhindra att barnet 

utvecklas ogynnsamt.  Socialtjänsten ska också sörja för att föräldrar kan erbjudas samtal 

under sakkunnig ledning i frågor som gäller vårdnad och boende samt ska erbjudas 

familjerådgivning genom kommunens försorg (SoL 2001:453, kap 5).  

 

Det är viktigt att understryka att socialtjänstlagen är en lag som syftar till frivilliga insatser, att 

socialtjänsten ska utreda barnets behov och när behov av vård och stöd framgår av utredning 

ska barnet och/eller familjen på frivillig basis erbjudas hjälp och stöd. När detta inte längre är 

tillräckligt för att kunna tillgodose barnets behov och skydda det för att utsättas för fara finns 

det andra lagar, så kallade tvångslagar att tillgå. Dessa lagar är, lagen om vård av unga (LVU 

1990:52), lagen om vård av missbrukare (LVM 1988:870) samt lagen om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT 1991:1128). Samtliga lagar får bara användas om socialtjänstlagen inte 

längre anses tillräcklig.  
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Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda en utredning vid misstanke om att ett barn far så illa 

att det kan föranleda någon åtgärd av socialnämnden. Alla uppgifter som kommer till 

socialtjänstens kännedom och som har betydelse för ett ärendes avgörande skall tillvaratas på 

ett betryggande sätt. Utredningen skall bedrivas skyndsamt, så att inte någon utsätts för skada 

och utredningen skall inte göras mer omfattande än vad som kan motiveras i ärendet. 

Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt omständigheter 

och händelser av betydelse. Barn som har fyllt 15 år har rätt att själva föra sin talan i mål och 

ärenden enligt denna lag. Barn som är yngre bör höras, om det kan vara till nytta för 

utredningen och barnet inte kan antas ta skada av det. Barnet får även höras utan 

vårdnadshavares samtycke i särskilda fall (SoL 2001:453, kap 11).  

 

Barnavårdsutredningar handlar om att förstå vilka behov barnet har som inte blir 

tillgodosedda av föräldrarna och vilka resurser som finns i familjen och miljön som kan väga 

upp dessa brister. Brister hos föräldrar blir intressanta om dessa utgör problem eller hinder för 

barnets hälsa och utveckling. Detta kan t.ex. innebära att barnet inte behandlas åldersadekvat, 

att dess hygien eftersätts, att barnet lämnas åt andra eller vistas i skadliga miljöer eller att 

barnet far illa av att stå emellan föräldrarnas konflikter (SOSFS 1997:15).  

 

4.2. Barns behov i centrum (BBIC) 

BBIC skapades för att förbättra barnets villkor och stärka dess ställning i den sociala 

barnavården. Detta genom att göra barnets röst hörd och genom att barnets bästa skall sättas i 

fokus. Avsikten var att uppnå detta genom att skapa ett kvalitetssystem för att utreda, planera 

och följa upp barnet inom socialtjänstens såväl slutna som öppna verksamheter 

(Socialstyrelsen 2002, s.5).  

 

Studier visade att uppföljning av barnets behov hade varit eftersatt och att barn inte hade 

någon som helst inflytande över sin situation. I många utredningar visade det sig vid en 

kontroll att man inte hade någon kontroll över barnets situation beträffande hälsa samtidigt 

som 50 % av de utredda barnen uppgav att de hade hälsoproblem. Undersökningar visade helt 

enkelt att socialtjänsten inte alls hade den kompetens som man hade trott. Med anledning av 

detta utarbetades BBIC.  

 

Inspiration till BBIC har hämtats i England av motsvarande system kallat LACS (Looking 

After Children System). LACS bygger på att man vill stärka barnets ställning, öka samarbetet 
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kring föräldrarna och övrigt nätverk, till exempel, vårdgivare och skola. Man vill bidra till 

större rättsäkerhet både för barn och för föräldrar samt skapa en systematik så att 

handläggning och insatser lättare kan genomföras och följas upp BBIC växte fram under 90-

talet efter ett uppdrag från Socialstyrelsen till landets länsstyrelser att kartlägga all social 

barnavård i hela landet. Kartläggningen visade på så många brister att man bestämde att pröva 

LACS som senare kom att utvecklas till BBIC (a.a, s.7-8). 

 

BBIC är ett system där barnet står i fokus vilket illustreras i ett triangelsystem där barnet står i 

mitten omgiven av tre sidor som representerar tre huvudområdena, barnets behov, 

föräldrarnas förmåga, familj och miljö. Inom triangelns tre områden följer en rad rubriker med 

områden som anses kartlägga barnets behov. På triangeln har en sida rubriken ”Barnets 

behov” och till det området följer sju huvudområden som ska gå genom utredningarna som en 

röd tråd. Dessa områden är: hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling, 

identitet, familj och sociala relationer, socialt uppträdande och klara sig själv. Inom varje 

område ska barnets utvecklingsbehov bedömas och vad som ska till för att barnet ska 

utvecklas tillfredställande. Utifrån en bedömning av de sju olika områdena ska sedan barnets 

behov matchas mot föräldrarna och deras förmåga till omsorg. En annan sida av triangeln har 

rubriken ”Föräldrarnas förmåga” och står för sex områden utifrån vilka föräldrarna bedöms. 

Dessa sex områden är: grundläggande omsorg, säkerhetsaspekter, känslomässig värme, 

stimulans, vägledning och gränssättning samt stabilitet. Den tredje sidan av triangeln har 

rubriken ”Familj och miljö” och innehåller sju områden. Dessa områden är familjens 

bakgrund och hur familjen fungerar, familjens nätverk, boende, arbetssituation, ekonomi, 

familjens sociala integrering och resurser i den närmaste omgivningen. Samtliga tre områden 

tillsammans ger en bild av barnets behov och faktorer som kan påverka såväl negativt som 

positivt. (a.a, s.13-18). Förutom en standardiliserade modell finns det också ett strukturerat 

system för utredningsförfarande, handläggningsgång samt behandling (a.a, s.22). 

 

4.3. Institutet för utveckling av metoder i socialt  arbete  

Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) förser det sociala området med 

samlad kunskap från såväl nationell som internationell forskning. IMS agerar på uppdrag av 

Socialstyrelsen. 2007 kom den senaste sammanställningen från IMS ”Barnavårdsutredningar 

en kunskapsöversikt” med syfte att fylla på behovet av kunskap om handläggning av 

barnavårdsutredningar. Boken sammanfattar olika rapporter och den forskning som gjorts på 

området. Kunskapsöversikten har bland annat som mål att öka medvetenheten kring 
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utredningsarbete och vari problem kan uppstå (Sundell, Egelund, Andrée Löfholm, Kaunitz 

2007, s.9). 

 

I Sverige forskas det mycket på barns uppväxtvillkor och på senare år även en hel del om 

frågor som berör barnavårdsutredningar. Forskningen domineras av ett byråkratiskt perspektiv 

som oftast beskriver yttre förutsättningar. Man beskriver arbetet utifrån aspekter som 

utredningstid, om man har träffat barnet, eller hur barnets position har framställts i 

utredningarna. Det finns också forskning som handlar om behandling och socialarbetarens 

professionsroll. I Sverige är mycket av den forskning som ligger till grund för 

utvecklingsarbete baserad på material från Stockholm vilket gör att den inte kan göra anspråk 

på att representera hela landet. Mycket forskning kommer också från andra länder främst 

USA där helt andra lagar och normer gäller (Sundell, Egelund, Andrée Löfholm, Kaunitz 

2007, s.19-21, 25). 

 

Barnavårdsutredningar baseras inte bara på vetenskaplig forskning utan innehållet speglas 

också av samhällets moral och socialpolitik. På 1800-talet tvångsomhändertogs barn till 

fattiga föräldrar och in på 1970-talet fanns det obligatoriska barnavårdsmän för ensamstående 

mammor och fram till 1979 var det tillåtet att aga sina barn. Idag kan dessa företeelser ses 

som otänkbara samtidigt som vi öppnar upp till en ny värld där samma normer och 

socialpolitik inte gäller (Sundell, Egelund, Andrée Löfholm, Kaunitz 2007, s.24-25). 

 

Även om man idag till skillnad från förr talar med barnet i en utredning så finns det många 

brister i förfarandet och i på vilket sätt uppgifterna behandlas och tas tillvara. Många utredare 

anger att de tycker att det är svårt att tala med barn och i en stor del av utredningarna saknas 

en tydlig bild av barnet (Socialstyrelsen BBIC 2002, s.5, 19). Studier visar att utredningarna 

vanligtvis handlar om irrelevant information samtidigt som relevant information inte 

dokumenteras. I slutanalysen av en utredning övervärderas ofta sist inkommen information 

eller information som är känslomässigt intressant. Det är vanligt att utredaren tidigt skapar en 

arbetshypotes, ett antagande av vad problemen beror på, vilket styr hur övrig information 

samlas in. Problemet med detta är att man bara ser det man letar efter och missar sådant som 

inte innefattas av hypotesen. Många utredare bestämmer sig också tidigt för en viss insats som 

barnets kan komma att få och utreder därmed bara om behov av insatsen föreligger eller inte 

istället för att se vidare och uppmärksamma andra behov (Sundell, Egelund, Andrée Löfholm, 

Kaunitz 2007, s.24-25). 
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IMS sammanställning av forskning på området visar att det är tydligt att barnets bästa ska stå i 

centrum men vad som är barnets bästa står det ingenting om. Barnets bästa är att inte fara illa 

vilket är socialtjänstens uppgift att se till att barn inte gör, men innebörden av att fara illa är 

inte heller helt klarlagd och sällan är det därför helt klarlagt när socialtjänsten ska gripa in 

(a.a, s.9).  

 

Barnavårdsutredningar är underordnat Social barnavård som är all den verksamhet som är 

riktad till barn som far illa eller riskerar att fara illa och där barnavårdsutredningar ingår. 

Social barnavård är främst socialtjänstens ansvar men kan finnas inom annan kommunal 

verksamhet (a.a, s.16, 29). Om ett barn far illa ska detta enligt lag rapporteras till 

socialtjänsten. De som innefattas av denna lag är alla som yrkesmässigt arbetar med barn, tex. 

Skola och vård. Anmälan ska ske vid minsta misstanke. Lagen innefattar inte privatpersoner 

även om den är tydlig med att alla som misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till 

socialtjänsten.  

 

En central del i en barnavårdsutredning är att bedöma olika risk- och friskfaktorer i barnets 

livssituation. En barnavårdsutredning har också en central position i bedömningen av om 

föräldrar kan ta sitt ansvar enligt vad som är gällande enligt föräldrabalken (FB). När man 

inleder en barnavårdsutredning handlar detta grovt sett om att inleda en utredning om barnet 

far illa p.g.a. föräldrars vanvård eller bristande omsorgsförmåga, omsorgssvikt, eller att inleda 

en utredning om barnet är en fara för sig själv och sina egna handlingar (Sundell, Egelund, 

Andrée Löfholm, Kaunitz, s.17). Barnavårdsutredningar sker i enlighet med socialtjänstlagen 

(SoL) men även förvaltningslagen (FL) är tillämpbar då den reglerar så gott som all offentlig 

verksamhet. Lagen om vård av unga (LVU) är en tvångslag som kan bli aktuell om SoL inte 

anses kunna stärka det skydd och de behov som barnet bedöms ha (Sundell, Egelund, Andrée 

Löfholm, Kaunitz, s.34-35). 

 

4.4. Kritik mot barnavårdsutredningar  

Bo Edvardsson (2008, s.5) docent i psykologi och författare till boken ”Kritisk 

utredningsmetodik” är kritisk till den utredningsmetod som används i Sverige idag. Han är 

även kritisk till metoder som BBIC. Han hävdar att BBIC inte tillför det mest nödvändiga 

inom socialtjänsten, det enda som krävs, det vill säga tänkande och reflektion i kombination 
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med saklighet och bemästrandet av ekologiska störningar från utredaren själv och från 

omgivningen. Edvardsson är också kritisk till att det alltid behövs utredningar, ibland kan 

samtal och diskussioner vara snabbare metoder som också leder till bättre och mer verksamma 

förändringar. Kritisk medvetenhet verkar vara näst intill obefintlig i barnavårdsutredningar 

enligt Edvardsson. Utredningstänkandet är outvecklat och utredarna saknar begrepp och 

träning.  

 

4.5. Tillsyn av socialtjänstens arbete med barn, et t regeringsuppdrag 

2006 gav regeringen länsstyrelserna i landet uppdraget att genomföra en tillsyn av det arbete 

som socialtjänsten utför gällande den sociala barn- och ungdomsvården. Tillsynen kom att 

kallas ”barnuppdraget”. Ett flertal tecken på brister i den sociala barnavården hade 

uppmärksammats och syftet med uppdraget var att upptäcka just dessa brister i kommunernas 

arbete, detta genom att titta på såväl handläggningsrutiner som dokumentation av anmälningar 

och utredningar kring barn som far illa. Granskningen skulle fastställa vilka krav som ställs på 

utredningar och insatser beträffande säkerhet, kvalitet och rättssäkerhet (Dalarnas 

forskningsråd 2008). 

 

Resultatet i Dalarnas län från Dalarnas forskningsråd (2008) visar att det i stor utsträckning 

saknas planer för att säkerställa att det finns resurser för barn och unga. Många och varierande 

styr- och vägledningsdokument finns i verksamheterna, men dessa är ofta inte kända av 

personalen. Beslut att inte inleda utredning utifrån den anmälan som inkommit kritiseras i 

flera fall. Bedömnings- och analysarbetet i utredningar behöver förbättras då det under 

utredningsarbetet ofta samlas in ett omfattande material men detta material används ofta inte 

vid bedömning och analys. Vårdplaner och genomförandeplaner saknas i flera fall och då de 

finns glömmer man bort att göra en uppdatering. Det finns inget mönster i vad dessa omfattar 

och saknar ofta områden som hälsa och skolgång. Oftast handlar utredningarna om barnets 

utveckling, sociala beteende samt relation till föräldrar och inte övriga viktiga personer i 

barnets nätverk. Utbudet av öppenvård varierar kraftigt mellan kommunerna, vilket innebär 

att bostadsort kan avgöra vilket stöd som är möjligt att få. Uppföljning och utvärdering av 

insatser är ett eftersatt område, både på individ- och verksamhetsnivå. ”Avslutningsvis kan 

konstateras att den kritik som framförts gällande socialtjänstens barnavårdsarbete inte är unik 

för Dalarnas kommuner utan har stora likheter med brister som konstaterats av forskare och 

tillsynsmyndigheter på nationell nivå”. 
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5. Resultat  

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för resultatet. Resultatet är det material som jag har 

valt ut från utredningarna och bedömt som extra intressant i förhållande till mitt syfte. 

Resultatet har tagits fram med diskursanalys som metod vilket har inneburit att jag analyserat 

innehållet i barnavårdsutredningarna och försökt fånga kombinationer av föreställningar som 

bildar en enhet. Metoden innebär hela tiden att jag måste förhålla mig kritiskt till materialet 

och diskursen (Larsson, Lilja, Mannheimer 2005, s.272). Det är jag som undersökare som 

tvingas att skapa diskursen och exakt vad som är specifikt för min diskurs (a.a, s.272). Detta 

gör jag genom att identifiera olika föreställningar och framställningen av ett visst sätt att tänka 

på. Det är jag som bestämmer ”sanningen” utifrån mitt perspektiv och utifrån de teorier jag 

valt att applicera på diskursen (Egidius 2000, s.43). Diskursen ger uttryck för en bild av en 

verklighet, ett språk och en struktur, som skapar, bevarar och utgör en ram för en sanning och 

dess normer. Detta gör diskursen också starkt kopplad till makt (Börjessons 2009, s.16ff) 

(Larsson, Lilja, Mannheimer 2005, s.272). Ett maktperspektiv är ofrånkomligt i en 

diskursanalys av barnavårdsutredningar. Med diskursanalys är det just makten som döljer sig i 

språket man vill fånga (Börjesson & Palmblad, 2007, s.79). Jag har med diskursanalys som 

metod inte läst texterna för att undersöka vad författaren vill säga, utan för att granska dem 

och för att ta reda på vad de förutsätter utan att säga, omöjliggör och medför (Börjessons 

2009, s.23). Först kommer jag att redovisa det underlag som legat till grund för mitt arbete 

genom kortare fallbeskrivningar.  Sen kommer jag att presentera resultatet under följande tre 

huvudrubriker, Barnets bästa och behov, Föräldraförmåga och föräldraskap och till sist 

Utredarens roll.  

 

5.1. Fallbeskrivningar 

Innan jag går vidare ska jag först ge er en liten bakgrundsbeskrivning som gäller alla 

utredningarna. Det är 14 stycken utredningar gällande barn i åldern 13-18 år. Hälften av 

utredningarna är gällande flickor och hälften pojkar. Samtliga ärenden är genomförda de 

senaste två åren enligt socialtjänstlagen (SoL) och har alla lett till beslut om åtgärd. I ett fall 

har det dessutom lett till beslut om tvångsvård enligt lagen av vård av unga (LVU). Samtliga 

utredningar är utredda enligt BBIC.  

 

Den första utredningen är gällande en flicka på 13 år. Uppgifter som dokumenterats är: 

riskbeteende, skolk, äldre pojkvän, utsatt för sexuellt övergrepp av granne, vistas i riskfyllda 
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miljöer, ung hjälpsam, tar stort ansvar, ger ett vuxet intryck, verbal, har provat alkohol och 

droger samt är sexuellt aktiv. Föräldrarna bedöms brista på alla områden gällande 

omsorgsförmåga. Beslut tas om LVU då föräldrarna samarbetar på alla områden inklusive 

frågan om familjehemsplacering, men motsätter sig att barnet placeras på annan ort.  

 

Den andra flickan ska snart fylla 18 år och ligger på gränsen för att flyttas över till 

vuxenenheten. Utredningen gäller flickans allvarliga alkoholkonsumtion och föräldrarnas 

förmåga att kunna tillgodose hennes behov. Allvarliga problem med alkohol har konstaterats, 

samt svårmedicinerad psykisk sjukdom. Flickan har varit tvångsvårdad enligt lagen om 

psykiatrisk tvångsvård (LPT) ett flertal gånger. Flickan bedöms inte ha tillräckligt stora 

alkoholproblem för att det ska göras tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare (LVM). 

Föräldrarna anses inte kunna tillgodose flickans behov och beslut tas därför om öppenvård i 

form av nätverks- och familjestöd. 

 

Den tredje flickan bor på särskilt boende enligt lagen om särskilt stöd för vissa 

funktionshindrade (LSS). Föräldrarna anses brista i sin omsorgsförmåga då de inte är 

tillräckligt tydliga med var barnet har sin ordinarie hemvisst, det vill säga på LSS-boendet. 

Hela utredningen utmynnar i att det är brister i kommunikationen mellan alla berörda 

myndigheter, institutioner kring barnet samt familjen och utredningen leder därför i 

samförstånd med alla aktörer till insats i form av personligt stöd till föräldrarna gällande 

föräldraförmåga och kontakt med myndigheter. 

 

Den fjärde flickan har precis blivit utskriven ur psykiatrin (BUP) där hon behandlats för 

depression samt utretts som suicidal, det vill säga självmordsbenägen. Socialtjänsten utreder 

om föräldrarna kan tillgodose barnets behov av omsorg i hemmet. Flickan har varit utsatt för 

mobbning och på ett utredningshem anser man att flickan har lätt autistiska drag som utreds 

inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Hon har självskadebeteende samt svåra 

kommunikationsproblem med föräldrarna. Föräldrarna bedöms inte kunna tillgodose flickans 

behov och på grund av suicidrisken tas beslutet om särskilt hem för vård och boende (HVB).   

 

Den femte flickan har hög skolfrånvaro och man är orolig för hennes psykiska hälsa. Hon har 

umgänge med äldre och annat dåligt umgänge, är ute på nätter, hamnar i konflikt med alla och 

har svårt att ta konflikter och motgångar. Misstankar finns om neuropsykiatriskt handikapp. 

Beslut om insats i öppenvård tas men flickan motsätter sig detta. Föräldrarna har erbjuds 
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strukturerat öppenvårdsprogram för att lära sig gränssättning gentemot flickan. LVU är inte 

aktuellt.  

 

Den sjätte flickan har enligt utredningen destruktivt normbrytande beteende, skolkar, hänger 

med killar, röker och vistas i olämpliga miljöer. Hon har bevittnat våld i hemmet, mamma är 

psykiskt sjuk och pappa är krigsskadad samt har alkoholproblem. Flickan har kommit smutsig 

till skolan, fabulerar mycket med anspeglingar på sex och vagabonderar.  Flickan har provat 

alkohol och droger och är sexuellt debuterad. Beslut tas om HVB-hem, vilket familjen 

accepterar. Mamman har boendestöd och kontakt med familjebehandlare.  

 

Den sjunde och sista flickan har bott på HVB-hem och har nu träningslägenhet, vill vidare till 

eget boende. Har två bröder som också bor på särskilt boende. Hon har problem med 

panikångest. Flickan har avskärmat sig känslomässigt, är uppkäftig och mobbar. Pappan tror 

inte att han vill att hon ska komma hem till honom. Hon har svårt att koncentrera sig i skolan. 

Flickan får träningsboende och boendestöd. 

 

Den första pojken har hög frånvaro i skolan, attityd mot vuxenvärlden, man är orolig för hans 

umgänge och att han tar alkohol och eventuellt droger. Pojken har varit misshandelmisstänkt 

för våld mot lärare på skolan. Han har även kallat till gängbråk i skolan. Pojken har äldre bror 

med heroinproblem som ligger och tänder av hemma, pappan dricker också mycket hemma. 

Pojken var svårt sjuk i sjuan, hemma en längre tid, blev mobbad när han kom tillbaka. Får 

hemundervisning på grund av problem i skolan. Pojken tror själv att han kanske har ADHD. 

Beslut tas om familjeprogram i hemmet och remiss till BUP.  

 

Den andra pojken har tvingats flytta med sin mamma på grund av vräkning. Han kan 

eventuellt flytta till pappa men tankar finns också om eget boende för pojken själv. Mamman 

har ny kille som är dömd för misshandel, har även slagit mamman. Föräldrarna fick pojken i 

16-årsålders, en tid som var präglad av missbruk och problem. Pappan har nu ordnat liv, jobb, 

god ekonomi och stort nätverk. Mamma lever på sjukpenning. Pojken har hög skolfrånvaro. 

Mamman och pappan har helt olika bild av pojken och kan inte kommunicera. Behov av 

familjeutbildning och familjebehandling samt behov av vuxenkontakt och stöd i eget boende 

framgår av analysen. Pappan ställer sig positiv till detta, mamman och sonen motsätter sig 

detta och är kritiska till utredningen överhuvudtaget.  
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Den tredje pojken har hög skolfrånvaro, bristande hygien samt visar tecken på psykisk ohälsa. 

Bor hos mamma som har ekonomiskt bistånd. Pappan är självförsörjande. Mamman säger att 

frånvaron i skolan beror på sjukdom och mobbning. Mamman har konflikt med skolan, 

känner sig kränkt och ifrågasatt, vilket påverkar pojken. Familjebehandling och personligt 

stöd erbjuds vilket godkänns av familjen.  

 

Den fjärde pojken är tidigare känd hos socialtjänsten bland annat då hans pappa dött av 

missbruk ett år tidigare. Anmälan från skolan har tidigare lagts ner. Utredning om 

avlastningshem har lagts ner. Mamma sjukskriven, har fem barn, har ansökt om stöd till 

pojken. Pojken har stor skolfrånvaro och mår allmänt dåligt sen pappan dog. Föräldrarna har 

innan dödsfallet haft svåra konflikter. Skolan har svårt att nå pojken. Beslut om kontaktperson 

tas.  

 

Den femte pojken har blivit mobbad i skolan, mamman har som flykting och analfabet haft 

svårt att integreras i samhället. Pojken har haft 6 syskon, en har avlidit och en lever kvar i 

hemlandet. En bror bor i särskilt boende i Sverige. En bror som bor hemma har problem med 

alkohol. Pojken känner sig arg och har svårt med sitt temperament, har extra stöd i skolan. 

Pojken utnyttjar mammans svårigheter med det svenska språket. Beslut om kontaktperson tas. 

 

Den sjätte pojken är utredd hos BUP och kommer på grund av sina psykiska problem inte 

höras i utredningen. Ska snart lämnas över till vuxenpsykiatrin. Har haft kontaktperson som 

inte fungerat. Mamman svårt sjuk, sitter i rullstol samt har flertal assistenter i hemmet. Inget 

tyder på att pojken inte får sina behov tillgodosedda hemma. Pojken får stöd från BUP samt 

beviljas ny kontaktperson. Inget behov av LVU föreligger. 

 

Den sjunde och sista pojken visar tecken på psykisk ohälsa. BUP anser att föräldrarnas 

bristande samarbetsförmåga äventyrar pojkens hälsa och därmed möjlighet för pojken att få 

sina medicinska behov tillgodosedda. Pojken upplever inga problem och förstår inte 

kontakten med socialtjänsten. Pojken har bevittnat våld i hemmet samt att hans pappa dricker 

mycket. Pojken sover inte på nätterna och har svår ångest. Pojken uppfostrad av syskon då 

mamman har insjuknat i reumatism under pojkens första månader, pappan utslängd under 

samma tid. Pojken har legat på sjukhus, blod i urinen troligtvis på grund av överträning och 

vägrar mindre operation. Familjen var i Thailand under Tsunamin, drabbades hårt. Pappan 

motsätter sig kontakt med BUP och skolkurator. Pojken får sina grundläggande behov 
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tillgodosedda. På grund av föräldrarnas konflikt rekommenderas nätverksträffar vilket pojken 

och pappan motsätter sig. 

 

5.2. Barnets behov och barnets bästa 

Utredningarna bygger på en modell där barnets behov ska sättas i centrum (BBIC). Jag 

kommer därför i detta avsnitt fokusera på dokumentation i utredningarna som går att koppla 

direkt till barnet och som jag anser vara speciellt intressant utifrån mitt syfte.  

 

5.2.1. Barnets behov en könsbestämd dokumentation 

Risker och behov som går att koppla till barnet varierar beroende på kön. Det är inte bara 

problemets karaktär som varierar utan också den retorik som används i förhållande till pojkar 

och flickor. Ett exempel på detta är att i utredningarna kring flickor är det inte ovanligt att 

man problematiserar flickans sexualitet men i utredningarna kring pojkar nämns inte detta 

överhuvudtaget. Ett annat exempel är ätstörning och självskadebeteende som förekommer i 

utredningar kring flickor men inte nämns kring pojkar trots att alkoholanvändning 

konstaterats hos en minderårig pojke och en annan pojke tränar så hårt att det går att likställa 

med anorexi eller som man i träningsvärlden kallar det ortorexi. Annat som dokumenteras 

enbart i förhållande till kön är umgänge. I flickornas fall problematiseras umgänget med såväl 

jämnåriga killar som äldre killar och tjejer. Gällande pojkar nämns inte umgänge med flickor 

alls.  

 

5.2.2. Meningsfull fritidssysselsättning 

I utredningarna nämns ett antal gånger barnets sysselsättning utanför skolan. I 

behovsbeskrivningarna använder man meningsfull fritidssysselsättnings som ett behov och 

frånvaron av fritidssysselsättning beskrivs som ett problem. Av utredningarna kan man utläsa 

att denna fritidssysselsättning inte är vilken sysselsättning som helst utan bör innefatta någon 

form av idrott eller annan fysisk aktivitet. Denna tolkning gör jag då utredaren skriver att 

barnet inte har en eller är i behov av meningsfull sysselsättning trots att barnet beskrivs ha en 

socialt aktiv fritid. Barnets fritidssysselsättning som dokumenteras är att det hänger med 

kompisar, lyssnar på musik, festar, sådant som kan anses som ”normalt” för barn vid en viss 

ålder. Jag vill påminna om att även om jag kallar de utredda personerna för barn då de är 

under 18 år, så är de samtidigt tonåringar, ungdomar som är minst 13 år och ibland är på väg 

att lämnas över till vuxenenhet.  
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5.2.3. Generella behovsbeskrivningar istället för specifika 

Mycket i utredningarna bygger på generella antaganden utan att specificera vad som gäller 

för just det enskilda barnet. Behoven är inte konstiga i sig men är inte heller specifika för 

det utredda barnet utan i stor grad generella. Istället för att beskriva barns grundläggande 

behov som barnets specifika behovsområden saknar jag varför just dessa specifika behov 

inte är tillfredställda och vad en sådan tillfredställelse skulle kunna leda till i det enskilda 

fallet. Behovsområden som bland annat tas upp är trygga vuxna, rutiner, vägledning, 

gränssättning, trygghet, god fostran och att känna sig omtyckt och älskad. Detta är behov 

som går att applicera på alla barn och inte specifikt på barn som far illa. I en utredning 

kopplas behoven till anknytningsförmågan och blir då mer tydliga som specifika behov för 

just det barnet.  

 
Ett väl fungerande nätverk har en normunderstödjande funktion och skyddar den enskilde 
individen från effekter av stress och har betydelse för ett barns utveckling. Vissheten om att det 
finns människor som vill hjälpa och skydda skapar trygg anknytning och bidrar till 
identitetsutvecklingen hos både barn och vuxna. 

 
Notera att citatet är generaliserande även om det är tydligt. Man skriver i obestämd form  

”bidrar till identitetsutvecklingen hos både barn och vuxna” och inte i bestämd form ” bidrar 

till identitetsutvecklingen hos både barnet och föräldrarna”.  

 

5.2.4. Utredningarna styrs av en förutbestämd uppfattning 

Det är inte ovanligt att man från början bestämmer att det finns ett problem istället för att 

utreda om det finns problem. Ett exempel på detta är frågeställningarna: Vad är flickan i 

behov av för att bryta sitt riskbeteende? Här har man redan bestämt att det finns ett 

riskbeteende. Behöver flickan vård och stöd utanför hemmet? Här fokuserar man på stöd och 

vård utanför hemmet? Befinner sig barnet i riskzonen för alkoholberoende? Här är det ännu 

mer klart vad utredaren riktar in sig på, det vill säga alkoholberoendet. Omsorgssviktande 

föräldrar? Här ligger föräldrarna i fokus istället för barnets behov. Vad ligger bakom 

skolvägran? Här läggs fokus på skolvägran istället för barnets övergripande behov. Vad 

föranleder beteende? Ett specifikt beteende har redan bestämts och blir därmed utgångspunkt i 

utredningen.  

 

5.2.5. Barnavårdsutredningens syfte är att legitimera åtgärd 

Barnavårdsutredningarna är en legitimering för att föreslå en åtgärd inom socialtjänsten och 

inte en allsidig belysning av den unges situation. Exempel på detta är att frågeställningarna 
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oftast belyser ett särskilt problem eller tankar om en specifik insats snare än en djupgående 

analys av barnets alla tänkbara behov av stöd och vård från samhället. Ett tydligt exempel 

som går att finna i utredningarna kan låta som följer. ”Befinner sig barnet i riskzonen för 

alkoholberoende?” Citatet beskriver vad utredaren har riktat in sig på, vilket är barnets 

alkoholberoende och inte barnets övergripande hälsa och behov. Övriga två frågeställningar i 

samma utredning vittnar också om att utredaren redan bestämt föräldrarnas roll kring detta, en 

roll som också utesluter andra aktörer.  ”Kan föräldrarna tillgodose …. behov av stöd, sätta 

gränser och vägleda?” ”Behöver föräldrarna stöd i någon form?” Fler frågeställningar visar 

tydligt fokus på föräldrarnas roll och kan därmed komma att utesluta såväl andra 

problemområden som andra aktörer. Därför kommer jag nu att belysa föräldrarnas roll i det 

fortsatta resultatet. 

 

5.3. Föräldraskap och föräldraförmåga 

Det som är mest slående i utredningarna oavsett om det gäller pojkar eller flickor är den tyngd 

som läggs på föräldraförmågan. I detta avsnitt kommer jag därför att fokusera på 

dokumentation i utredningarna som handlar om föräldraskapet och dess förhållande till 

barnets behovsbedömning.  

 

5.3.1. Barnavårdsutredningar utreder föräldraförmåga 

I utredningarna utgår socialsekreterarna från en problemformulering som handlar om det som 

utredaren har för avsikt att utreda med syfte att kartlägga eventuella problem samt barnets 

behov. Fokus på föräldrarnas förmåga snarare än barnets behov kan man se genom att bland 

annat titta på utredningens frågeställningar som ibland domineras av frågor gällande 

föräldrarnas förmåga, möjligheter och behov snare än barnets. Det finns två perspektiv som 

visar sig i utredningarna gällande föräldraförmågan. Det ena perspektivet ger ett tydligt 

uttryck för föräldrarnas mindre fördelaktiga sidor som en orsak till barnets problem. Det andra 

perspektivet är att man beskriver barnets problem och därmed tilldömer föräldrarna en 

oförmåga att tillgodose sitt barns behov. Väldigt ofta är det också föräldrarna som får en 

insats i utredningarna kring barnen.  

 

5.3.2. Familjens eller socialtjänstens verklighet 

Utredningarna lyfter fram en verklighet utifrån socialtjänstens normer och riktlinjer och 

föräldrarna beskriver med hänsyn till sin världsbild hur de uppfattar sin verklighet. Detta 

resulterar i att föräldrar och socialsekreterare kan ha olika åsikter om vad som anses vara bäst 
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för barnet. I ett fall dokumenteras det att föräldrarna brister på samtliga områden gällande 

barnets omsorgsbehov och att de inte heller förstår allvarlighetsgraden i flickans problematik. 

Barnet har enligt utredningen ett normbrytande beteende, är utsatt för otillbörligt utnyttjande i 

hemmet och är i behov av tydlighet, struktur och känslomässigt stöd. Föräldrarna samarbetar 

och godkänner alla åtgärder föreslagna av utredaren, inklusive placering utanför hemmet dock 

villkorat med att detta inte sker utanför kommunen. Utredarens beslut blir: 

 

Familjen har fått stöd med insatser från socialnämnden, men det har ej skett en sådan förändring 

som är nödvändig för att trygga flickans hälsa och utveckling. Risken bedöms därmed vara av en 

sådan art att kriterier för tvångsvård är uppfyllda. Föräldrarna samtycker till familjehem inom 

kommunen men då detta inte är möjligt på grund av den riskmiljö hon vistas i både utomhus och i 

skola. Därför bedömer vi stöd enligt LVU1 och 2§. Även om samtycke ges till placering i annan 

kommun anses LVU vara nödvändigt då inte föräldrarna inte ser allvaret i flickan situation och 

kan komma att förhindra att vården tillfullo kan genomföras då föräldrarnas samtycke är villkorat.  

 

Citatet ovan visar bland annat att föräldrarnas goda vilja inte alltid är gott nog i förhållande 

till barnets behov. Även om föräldrarna har haft för avsikt, och själva tycker att de har lyckats, 

att samarbete samt tillfredställa sitt barns behov är det utredaren som bedömer om detta 

lyckats inom socialtjänstens normativa bild.  

 

5.3.3. Barnets behov eller föräldrarnas förmåga 

Barnavårdsutredningarna handlar om behov barnet har som inte blir tillgodosedda av 

föräldrarna. Brister hos föräldrarna blir intressanta då de beskrivs som problem eller hinder 

för barnets hälsa och utveckling. Detta kan t.ex. innebära att barnet inte behandlas 

åldersadekvat, att dess hygien eftersätts, att barnet lämnas åt andra, vistas i skadliga miljöer 

eller att barnet far illa av att stå emellan föräldrarnas konflikter. Utredare skriver i en 

sammanvägning av föräldraförmåga och barnets behov: 

 

Barn till föräldrar som inte kan samarbeta som föräldrar utsätts för psykiska övergrepp. Barnet 

befinner sig i en permanent lojalitetskonflikt där föräldrarna ofta svartmålar varandra och leder till 

ångest och blandade och förvirrade känslor. Barnet får inte hjälp att uttrycka sin sorg och den ilska 

och den förtvivlan som är knuten till sorgen får inte komma i direkt uttryck. Denna process kan 

komma att prägla nära relationer på ett negativt sätt under många år. När föräldrar har en konflikt 

gentemot den andre föräldern har den svårt att se till barnets behov före sina egna behov. 
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Med citatet framställs barnet som ett offer för föräldrarnas oförmåga att kommunicera och 

därmed stötta honom eller henne. Utredaren vill visa på föräldrarnas brister i sin 

föräldraförmåga genom att både beskriva föräldrarnas beteende och redogöra för dess 

konsekvenser. Citatet beskriver utredarens förväntningar på föräldrarna i den specifika 

utredningen genom att beskriva föräldrarollen generellt. Utredaren skriver i obestämd form 

”Barn till föräldrar som inte kan samarbeta som föräldrar utsätts för psykiska övergrepp” och 

inte i bestämd form ” Pojken utsätts för psykiska övergrepp när inte föräldrarna samarbetar”. 

I utredningstexten görs beskrivningar på vardagliga situationer som föräldrar inte hanterar ett 

exempel på detta är också:  

 

,,,,är i behov av att få stöttning i att känna att hon kan vara ärlig samt kunna se konsekvenser av 
sitt handlande. …. är i behov av att få stöttning och hjälp med att avstå från att stjäla. ….är i behov 
av att må psykiskt bra. ….är i behov av att vistas i trygg miljö där … får struktur och känslomässig 
bekräftelse. ….är i behov av at inte skada sig själv och försätta sig i riskfyllda situationer. 

 

Citatet fokuserar indirekt på utredarens förväntningar på föräldrar både som förebilder och 

vägvisare som ska erbjuda en god och trygg uppväxtmiljö och därmed tillfredställa barnets 

behov.  

 

5.3.4. Föräldrarnas oförmåga framställs genom behovsbeskrivningar kring barnet 

I utredningarna beskrivs ofta barnets behov men sällan uttrycks det med tydlighet i texten att 

det är föräldrarna som har ansvaret att tillgodose detta. Jag kan förstå att föräldrarna anses ha 

detta ansvar genom att det är just föräldrarna som utreds mest i förhållande till barnet. Det har 

förekommit dokumentation som antyder vem som orsakar barnets problem och vad detta kan 

leda till men det står inte med ord uttryckt, t.ex. att pappa eller mamma måste sluta bråka för 

att det skadar barnet. Det är sällan dokumenterat med tydlighet att det är föräldrarnas 

skyldighet att se till att barnet inte far illa enligt Sveriges rikes lag och föräldrabalken. Istället 

beskrivs barnets behov på ett sätt som antyder brister hos föräldrarna. ”….är i behov av att 

skyddas från att utsättas och utsätta sig för situationer där … kan bli sexuellt utnyttjad.” 

Citatet som följer lyfter fram familjens, underförstått föräldrarnas oförmåga att trygga flickans 

hälsa vilket därmed anses legitimera tvångsvård. 

 

Familjen har fått stöd med insatser från socialnämnden, men det har ej skett en sådan förändring 

som är nödvändig för att trygga flickans hälsa och utveckling. Risken bedöms därmed vara av en 

sådan art att kriterier för tvångsvård anses uppfyllda. 
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5.3.5. Normer kring föräldraskap en konstruktion med stöd av BBIC 

Med stöd av BBIC konstruerar socialsekreterarna hur en familj bör vara. Man kan se detta i 

texten både genom att utredarna lyfter upp vissa områden i nästan alla utredningar, områden 

som går att koppla till BBIC. Dessa områden kan gälla såväl barnets behov, föräldrarnas 

förmåga som familj och miljö. Det som dokumenteras handlar om familjens bakgrund och 

nätverk, boendeform, arbetssituation, sysselsättning, ekonomi, och familjens sociala 

integrering. Föräldraskap handlar om, enligt det som går att utläsa i utredningarna, en rad 

olika saker som bland annat är kopplat till alla barns grundläggande behov och ålder men 

också kön. Oavsett ålder och kön beskrivs vissa grundläggande behov som föräldrarna 

förväntas kunna tillfredställa. Detta handlar om basala behov som mat och sömn men också 

om gränssättning, skapandet av rutiner samt kontroll av t.ex. läxläsning och sovtider. 

Närvaron av vuxna är återkommande i flera utredningar och beskrivs som något positivt i 

motsats till frånvaron av vuxna som beskrivs som något negativt. Närvaron beskrivs både som 

en viktig fysisk egenskap men också som en mental egenskap, där närvaron ger upphov till en 

spegel, en för barnet viktig förebild.  

 

5.3.6. Föräldraskap, att hålla koll på allt som rör barnen 

En förälder bör samarbeta med socialtjänsten, skola och andra myndigheter i annat fall kan 

denna samarbetsfrånvaro leda till att socialtjänsten måste göra ett beslut enligt tvångslag, eller 

att utredningen måste avslutas med begränsad åtgärd, trots att behov av detta kvarstår. 

Föräldrarnas inställning till socialtjänst, polis och skola dokumenteras i utredningarna och kan 

därför tolkas som att det är av stor betydelse för utredningens gång. 

Föräldrar ska också enligt utredningarna att döma hålla koll på sitt barn, barnets umgänge, var 

det vistas samt vad ett barn gör, det vill säga om det röker, är sexuellt aktivt (om det är en 

flicka), eller annat som kan uppstå. En bra förälder beskrivs som den som har koll och mer 

eller mindre styr barnets liv. Bristande kommunikation är ett återkommande begrepp som 

beskrivs som negativt och många gånger som orsak till barnets problem i förhållande till 

föräldrarna. Huruvida föräldrarna behandlar barnet åldersadekvat eller ej är också ständigt 

återkommande i utredningarna. Jag vill åter igen påminna om att barnen i själva verket inte är 

barn utan ungdomar och tonåringar.  

 

5.3.7. Materiella normer 

Sådant som tas upp kring föräldrarna och föräldraskapet och därmed skapar en bild av 

familjen är hur de bor, hyresrätt, bostadsrätt, hus. Hur det ser ut hemma, både gällande 
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storleken på bostaden i förhållande till antalet familjemedlemmar och rent inredningsmässigt. 

En beskrivning av hemmet kan vara, familjen bor i en hyrd lägenhet, barnet har ett eget rum 

med rimlig standard, egen dator och husdjur. Denna bild ställs sen i förhållande till rådande 

normer. Ett exempel på detta är att utredaren beskriver en bostad och sen avslutar med, ”vilket 

kan ses som rimlig standard”.  

 

5.3.8. Föräldraskap en fråga om körkort och sysselsättningsförmåga 

I ett fall nämner man att en mamma inte har körkort. Bara att det nämns utrycker att det är av 

vikt, en slags norm om vad föräldrar borde inneha. För det står aldrig dokumenterat när 

föräldrar har körkort. Detta kan vara en lokal norm då kommunen är omgiven av utbredd 

landsbygd och lokaltrafiken inte alls går att jämföra med tillexempel Stockholm och 

Göteborg. Körkort kan vara avgörande för att man ska ha tillgång till arbetsmarkanden. Detta 

beskrivs dock inte i texten utan kräver att man har ett någorlunda lokalkännedom. Det faktum 

att ett körkort idag kostar ca 20 000 kronor talar också om att föräldrarna inte har den 

ekonomi som krävs eller att kunskapsnivån inte är tillräcklig för att kunna tillgodogöra sig en 

körkortsutbildning. Yrke eller annan sysselsättning hos föräldrarna kan också ses som viktig 

information då detta kommenteras i majoriteten av utredningarna. Även hur man har fått 

utbildningen läggs vikt vid, detta ser man genom att utbildningsnivå och lärosätet 

specificeras, till exempel är, ”utbildad på komvux till undersköterska”. Detta signalerar att 

föräldern har haft problem i sin gymnasieskolgång vilket lett till att man tagit igen detta 

senare på komvux. 

 

5.3.9. Tillräckligt god förälder kan slå sina barn 

En förälder kan vara en tillräckligt god förälder även om hon/han slår barnet, missbrukar, är 

svårt sjuk eller på annat sätt skulle kunna var orsak till att barnet far illa. Detta ser jag i 

utredningar där våld och missbruk styrks både av barnet samt flera andra personer i dess 

omgivning. En sådan anteckning kan ge upphov till erbjudande om samarbetssamtal men 

leder inte till polisanmälan eller LVU av utredningsanteckningarna att döma.  

 

5.3.10. Brist på information får föräldrarna att känna sig ifrågasatta  

I flera av utredningarna ifrågasätter en eller båda föräldrarna och ibland även barnet 

utredningen. Ibland ifrågasätts orsaken till utredning men ibland också själva utredandet i sig.  

I flera av utredningarna framgår att föräldrarna inte förstår syftet med en utredning, i en 

utredning framgår att man inte heller kan skilja på polis- och barnavårdsutredning. Det står 
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inte alltid klart för föräldrarna vad det är som utreds och varför, därför uttrycker också 

föräldrarna en ovilja att medverka med beskrivningen av att utredningen får dem att känna sig 

ifrågasatta. Som jag tidigare beskrivit handlar utredningarna mycket om föräldrarnas förmåga 

snarare än barnets behov och det verkar också få konsekvensen att föräldrarna känner sig just 

ifrågasatt istället för att de känner att utredningens syfte är att tillgodose barnets behov. Det 

finns inga föräldrar i utredningarna som motsätter sig att barnet ska få det bättre genom stöd 

och hjälp men när motivet med utredningen inte är tydligt så är inte heller samarbetet från 

föräldrarnas sida särskilt starkt. Det finns ingenstans dokumenterat att utredaren har gått 

igenom vare sig syftet med en utredning eller socialtjänstens roll i samhället och i det enskilda 

barnets fall. Man kan i vissa utredningar se att samarbetet med föräldrarna förbättras under 

utredningens gång vilket kan vara ett resultat av att föräldern eller föräldrarna har fått en 

bättre förståelse för vad utredningen kan komma att leda till. Detta uttrycker också en förälder 

enligt vad en utredare har dokumenterat. 

 

5.4. Utredarens roll 

Utredarens har en speciell position i förhållande till andra aktörer. I denna sista del av 

resultatet kommer jag därför att fokusera på dokumentation i utredningarna som lyfter fram 

just utredarens roll.  

 

5.4.1.En neutral person med uppgift att samla in information och ta beslut 

Utredarens roll är av utredningarna att döma, att var den som samlar in information, 

dokumenterar och tar beslut. Utredaren tar nästan aldrig ställning utan syns endast som den 

person som dokumenterar allt som alla andra gör och säger. Utredaren använder aldrig ”jag” i 

någon utsaga. I ett fåtal fall kan man se signaturen ”undertecknad” som då syftar på utredaren 

och har dokumenterats av utredaren själv fast i tredje person. I ett par utredningar gör 

utredaren en påtaglig sorti genom att med tydlighet referera till sin yrkeskunskap om barns 

generella behov och utveckling men fortfarande inte med tydligheten ”jag anser …”. I övriga 

fall är utredaren inte mer synlig än som mannen eller kvinnan bakom datorn som 

dokumenterat. Utredaren ger sig bara till känna som dokumenterare, aldrig som stöd, 

samtalskontakt, rådgivare eller annat som kan förekomma inom socialtjänstens arbete. 

Dokumentation i utredningarna lyfter fram utredaren eller rättare sagt det motsatta 

neutraliserar utredaren. Utredarens neutrala hållning utmynnar också i generella 

beskrivningar. Eftersom det inte är ”jag” utan en generell uppfattning som beskrivs i analys 

och beslutet kan också barnets behov uppfattas som generella istället för specifika.   
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6. Analys  

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för analysen. Analysen är en del av metoden och ett 

försök att fånga kombinationer av föreställningar som ger uttryck för en rådande diskurs 

(Larsson, Lilja, Mannheimer 2005, s.272). Analysen syftar till att lyfta fram olika 

världsuppfattningar, det vill säga grundvärderingar och normer, utan att värdera diskursens 

sanningseffekt (Börjesson 2003). Analysen görs indirekt utifrån diskursteori, då diskursteori 

är den teori som ligger bakom diskursanalys som metod, men jag har valt att göra analysen 

främst utifrån kritisk social teori och genusteori. Samtliga teorier ser människan och dess 

handlande som en social konstruktion och tror på makt som ett ofrånkomligt perspektiv som 

all analys måste förhålla sig till. Ett uttryck för makt är också empowerment, individens egen 

makt över sin situation (Askheim & Starrin 2007, s.139). Jag kommer därför också att 

kommentera utifrån detta perspektiv. Samtliga teoretiska utgångspunkter jag valt har båda 

ambitionen att förhålla sig kritiskt till samhällsstrukturer och socialt arbete samt ifrågasätta 

och att göra motstånd mot etablerad samhällsordning (Mattson 2010, s.168) (Hirdman 2008, 

s.19ff) (Payne 2005, s.345). Jag har i analysen ambitionen, att om inte göra motstånd, i alla 

fall uppmärksamma rådande normer och samhällsordning inom diskusen 

barnavårdsutredningar detta svarar också på mitt inledande syfte i arbetet. ”Syftet är att belysa 

normer och värderingar i socialtjänstens arbete med barn, detta genom att problematisera 

olika föreställningar om barns behov och föräldraskap samt utredarens roll i 

barnavårdsutredningar.” Detta har jag gjort med diskursanalysen som metod vilket inneburit 

att jag har ställt kritiska frågor till materialet utifrån ett maktperspektiv (Börjesson 2009). 

Utifrån detta kritiska förhållningssätt har jag också ställt resultatet i förhållande till såväl 

kritiska teorier som maktteorier och tidigare forskning. Det tre mest framträdande områden 

som jag identifierat i mitt analysarbete handlar om det som jag också valt att namnge mina tre 

huvudrubriker, ”Utredningskultur”, ”Föräldraförmåga ett barns behov” samt ”Makt och 

empowerment”.  

 

6.1. Utredningskultur 

6.1.1. Barnavårdsutredningens syfte 

Tidigare forskning visar att barnavårdsutredningar syftar till att utreda barnets behov och 

eventuella misstankar om att barnet kan komma att, eller far illa. Grovt sett kan man säga att 

det handlar om att inleda en utredning om barnet far illa på grund av bristande 

omsorgsförmåga, eller att inleda en utredning om barnet är en fara för sina egna handlingar 
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(Sundell, Egelund, Andrée Löfholm, Kaunitz, s.17). I resultatet varierar orsakerna till att 

utredning inleds. Det är inte alltid helt lätt att förstå orsaken. Anledning till oro kan var klar 

men sen kan de frågeställningar som följer och utredningen bygger på komma att handla om 

någonting annat. Resultatet antyder att det pågår en utredning utanför det som dokumenteras. 

Det finns en dialog mellan institutioner, myndigheter och enskilda personer som gör beslutet 

relevant men när denna dialog inte till fullo dokumenteras kan detta få beslutet att inte verka 

tillräckligt motiverat. 

 

6.1.2. Otydlighet i utredningen 

Resultatet visar att i barnavårdsutredningarna är det ibland oklart vad som leder till att det blir 

ett visst beslut. Utredningarna avslutas oftast med en sorts analys, men denna kan ibland se ut 

mer som en slags sammanfattning av det som utredaren bedömer som intressant, utan att man 

förstår hur det kan kopplas till särskilda behov eller insatser. Detta resultat stämmer med det 

som även framkommit i tidigare forskning (Sundell, Egelund, Andrée Löfholm, Kaunitz 

2007) (Dalarnas forskningsråd 2008). Analyserna innehåller någon slags sammanfattning. 

Sammanfattningen behöver inte nödvändigtvis innehålla alla områden som berörts, särskilt 

gäller det områden som kan kopplas till platser utanför hemmet.  

 

6.1.3. Frånvaro av dokumentation 

Ett flertal utredningar avslutas med, ”LVU föreligger ej”. Detta utan att det har framgått 

någonstans i texten att LVU skulle föreligga eller annan tvångsvård skulle vara aktuell. Att 

skriva att LVU ej föreligger går att tolkas som att det har varit i åtanke även om detta inte 

nämnts i utredningen. Detta liksom en del andra uppgifter, talar också om för mig att det hela 

tiden finns misstankar, oro och information som utredaren bär med sig men som aldrig 

dokumenteras.  

 

6.1.4. Alla vet det som bör vetas för att man ska förstå vad som behöver förstås 

Utredningen har ett specifikt mål med att försöka beskriva barnets verklighet utifrån lagtexten 

i SoL. Den verklighet som beskrivs är också det underlag som ska motivera eventuella 

insatser som vård och stöd (Sundell, Egelund, Andrée Löfholm, Kaunitz 2007). Frånvaro av 

information tolkar jag som att det inom diskursen finns en outtalad tro på att alla vet det som 

bör vetas för att man ska förstå vad som behöver förstås. Det kan vara omedvetet som denna 

otydlighet skapas i presentationen kring barnet. Det kan också vara medvetet då brister i 

informationen eller ett speciellt ordval som skapar otydlighet kan syfta till att hålla vissa 
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parter utanför. Antingen anser man inte informationen vara relevant eller att mer ingående 

information kan komma att skada. Ett exempel på detta är när ordvalet suicid används, som 

dels är en medicinsk term men i klarspråk också handlar om att någon vill ta livet av sig. 

 

6.1.5. Barnavårdsutredningar är en legitimering för att föreslå åtgärd 

Tidigare forskning visar att barnavårdsutredningar är en legitimering för att föreslå en åtgärd 

inom socialtjänsten och inte en allsidig belysning av den unges situation. Det är inte ovanligt 

att man från början bestämmer att det finns ett problem istället för att utreda om det finns 

problem. Detta visar sig i att frågeställningarna belyser ett särskilt problem eller tankar om en 

specifik insats snarare än en djupgående analys av barnets alla tänkbara behov av stöd och 

vård från samhället (Sundell, Egelund, Andrée Löfholm, Kaunitz 2007) (Dalarnas 

forskningsråd 2008). Detta har vi även sett i resultatet. Forskningen visar också att det är 

vanligt att utredaren tidigt skapar en arbetshypotes ett antagande av vad problemen beror på 

vilket styr hur övrig information samlas in. Problemet med detta är att man bara ser det man 

letar efter och missar sådant som inte innefattas av ens hypotes. Många utredare bestämmer 

sig också tidigt för en viss insats som barnets kan komma att få och utreder därmed bara om 

behov av insatsen föreligger istället för att se vidare och uppmärksamma andra behov 

(Sundell, Egelund, Andrée Löfholm, Kaunitz, 2007, s.24-25). Resultatet bekräftar detta vilket 

man kan se bland annat på valet av frågeställningar som används i utredningarna.  

 

6.2. Föräldraförmåga ett barns behov 

6.2.1. Behov tillgodosedda av föräldrarna 

Tidigare forskning visar att barnavårdsutredningar handlar om att förstå vilka behov barnet 

har som inte blir tillgodosedda av föräldrarna och vilka resurser som finns i familjen och 

miljön som kan väga upp dessa brister. Brister hos föräldrar blir intressanta om dessa utgör 

problem eller hinder för barnets hälsa och utveckling. Detta kan tillexempel innebära att 

barnet inte behandlas åldersadekvat, att dess hygien eftersätts, att barnet lämnas åt andra eller 

vistas i skadliga miljöer eller att barnet far illa av att stå i mellan föräldrarnas konflikter 

(SOSFS 1997:15). Detta kan vi även se i resultatet. Med stöd av BBIC konstruerar 

socialsekreterarna hur en familj bör vara. Man kan se detta i texten genom att utredarna lyfter 

upp vissa områden i nästan alla utredningar. Dessa områden kan gälla, försörjningsförmåga, 

sysselsättning, boendeform och andra sociala markörer. Genom att beskriva barnets behov 

antyds brister hos föräldrarna.  
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6.2.2. Förväntningar på föräldraskap 

Enligt socialtjänstlagen har socialtjänsten ett ansvar att bedöma om ett barn far illa och 

behöver omhändertas. Det kan handla om allt från avsaknad av stimulans och känslomässiga 

kontakter till fysiska eller känslomässiga situationer som kan innebära fara för den unge 

(Socialtjänstlag 2001:453). I resultatet ser vi detta genom att beskrivningar av vardagliga 

situationer som föräldrar inte hanterar. Indirekt beskriver detta utredarens förväntningar på 

föräldrarna både som förebilder och vägvisare. Man kan beskriva barnavårdsutredningarna 

som en moralisk praktik där barns handlingar bedöms utifrån samhällets kulturella och sociala 

normer och värderingar av vad som anses vara normalt och önskvärt. Barnets tillvaro lyfts 

upp genom den vuxnes uppfattning av hur vårdnadshavaren tar på sig rollen som en god 

förälder (Börjesson & Palmblad 2007).  

 

6.2.3. Barns bästa en fråga om föräldraförmåga 

I resultatet kan vi se att det i utredningarna till största del handlar om föräldraförmågan. Detta 

tyder på att föräldraskapets betydelse för barnet överordnas alla andra aktörers betydelse, 

inom diskursen barnavårdsutredningar. Detta har sin förklaring både i föräldrabalken och i 

socialtjänstlagen men också i BBIC som modell. I vårt samhälle finns etablerade 

föreställningar om barns behov som grundar sig i teorier och forskning. En utredning kring 

barns behov måste enligt BBIC inbegripa föräldrarnas förmåga. Tidigare forskning visar att 

utifrån ett barnomsorgsperspektiv så finns det hos myndigheter en föreställning om hur 

barnen skall bete sig och hur föräldrar skall uppfostra sina barn. Dessa föreställningar och 

normer bygger på olika lagar och BBIC som modell (Socialstyrelsen 2002). Men de normer 

som gör sig gällande i resultatet behöver inte spegla någon sorts verklighet utanför diskursen. 

Dessa lagar och riktlinjer är resultat av forskning snarare än samhällets moral och inom kritisk 

social teori ser man inte kunskap som en spegling av verkligheten utan som en verklighet 

skapad av forskare (Payne 2005).  

 

6.2.4. Diskursiva normer beroende av kön 

Resultatet visar att de diskursiva normer som beskrivs kring barnet det vill säga risker och 

behov som går att koppla till barnet varierar beroende på kön. Det är inte bara problemets 

karaktär som varierar utan också den retorik som används i förhållande till pojkar och flickor. 

Detta skulle man med genusteori som utgångspunkt kunna kalla ett resultat av det så kallade 

”genuskontraktet”. Genusteori lägger fokus på människans position utifrån kön som en 

konstruktion och menar att det vi ser i resultatet handlar om ”genuskontraktets” outtalade 
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lagar. Kontraktet tilldelar pojkar och flickor olika egenskaper som om det naturligt hörde ihop 

med deras biologiska kön. Detta resulterar i att pojkars och flickors problem hålls isär eller 

benämns olika (Hirdman 2008). Resultatet visar att pojkarna och flickorna är så olika 

varandra, att pojkar till och med kan vara skadliga för flickor, däremot inte tvärtom. Detta 

skulle kunna tolkas som en konsekvens av det som Hirdman beskriver som en rådande 

patriarkal samhällsordning. Både utredaren och övriga aktörer hjälper till med att upprätthålla 

denna könsdelning, omedvetet eller medvetet. Utredarens retorik hjälper till att cementera 

dessa könsroller (Hirdman 2008).  

 

6.3. Makt och empowerment 

6.3.1. BBIC i frånvaro ger makten till utredaren 

BBIC som modell används i samtliga utredningar. Detta går att urskilja främst på rubriken i 

utredningsmaterialet men också genom valet av de utredningsområden som har gjorts. I övrigt 

är det svårt att se på vilket sätt BBIC skulle påverka utredningarna av resultatet att döma. Hela 

BBIC som modell används aldrig under en och samma utredning. Utan den information som 

jag tagit del av om vad BBIC ska innehålla och vilka riktlinjer som gäller går det inte att se 

något som skulle särskilja just BBIC från andra utredningsmetoder inte annat än som 

standardiserat formulär. BBIC syftar till att sätta barnets behov i centrum vilket också borde 

betyda att barnets bör sättas i störst fokus. Men utredningarna ger ibland mer uppmärksamhet 

till föräldrarnas förmåga än barnets behov. Uppgifter om andra betydelsefulla personer kring 

barnet som släkt och vänner kan antecknas men utan att lyftas upp eller kontaktas.  Kompisar 

tas aldrig med annat än som olämpligt umgänge eller en del av riskfyllda miljöer. Jag tolkar 

BBIC mer som ett standardiserat formulär än som en specifik metod och denna metodfrånvaro 

gör utredarens roll avgörande.  

 

6.3.2. Utredarens roll 

Resultatet visar att inom diskursen har utredaren en speciell position i förhållande till andra 

aktörer. Utredarens roll är att vara den som samlar in information, dokumenterar och tar 

beslut. Utredaren är neutral och endast en byråkratins budbärare av resultatet att döma. 

Utredaren kan inte bara uppfattas som neutral utan det kan också uppfattas som att han/hon är 

rädd för att lyfta fram sin egen åsikt. Att bara dokumentera det andra säger och sen ta ett 

beslut ger ju utredaren möjlighet att vid kritik försvara sig med att utredningen bygger på 

BBIC som modell, den information hon/han fått in av andra och hon/han är därför inte 

ansvarig för annat än själva beslutet, taget utifrån resultatet av utredningen . Utredarens 
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osynliga roll kan också tolkas som att han/hon är rädd för att färga och därmed förstöra 

resultatet. Utredarens neutrala hållning utmynnar i generella beskrivningar. Eftersom det inte 

är ”jag” utan en generell uppfattning som beskrivs i analys och beslut om åtgärder kan också 

barnets behov uppfattas som generella istället för specifika.  

 

6.3.3. Utredarens makt 

Jag tolkar utredaren som om hon/han inte tror sig ha någon makt annat än att förhålla sig till 

ett regelsystem och detta ger sig bland annat uttryck i att utredaren försöker förhålla sig 

neutral. Men makten att kunna hantera regelsystemet till skillnad från föräldrarna tar sig 

uttryck i de behovsbeskrivningar som görs och de åtgärder som man anser behöver tas. Ibland 

samtycker barnet och föräldrarna, ibland inte. Oavsett om alla samtycker till utredning eller 

inte har och tar utredaren makten att låta utredningen fortskrida. I flera fall använder 

föräldrarna sin motmakt det vill säga makten att bestämma över sina barn enligt vad som står 

reglerat i föräldrabalken och motsätter sig åtgärder och insatser. Men denna makt kan 

utredaren alltid frånta föräldrarna genom att besluta om LVU.  

 

6.3.4. Krav på föräldraskap 

Resultatet visar att inom diskursen finns ett krav på samarbete från föräldrarna annars blir det 

sanktioner. Däremot finns det få krav som föräldrarna kan ställa på utredningen och utredaren 

även om lagen faktiskt ger rätt till det. En förälder bör samarbeta med socialtjänsten, skola 

och andra myndigheter i annat fall kan denna samarbetsfrånvaro leda till att socialtjänsten 

måste göra ett beslut enligt tvångslag. Även föräldrarnas inställning till socialtjänst, polis och 

skola dokumenteras i utredningarna och kan därför tolkas som att det är av stor betydelse för 

utredningen. I resultatet kan vi se att föräldrarna och ibland även barnet ifrågasätter 

utredningarna något som tycks bero på att man inte förstår vare sig syfte med en 

barnavårdsutredning eller insatser i det specifika fallet. Resultatet visar att det finns brister i 

kommunikationen och att utredare och familj inte delar samma världsbild och därmed inte 

heller alltid förstår varandras normer och värderingar.  

 

6.3.5. Kommunikation en förutsättning för empowerment 

Kommunikation och reflektion är avgörande för att få social förändring till stånd eftersom 

detta möjliggör att människor tar kontrollen över sina liv (Payne 2005, s.345). Detta är en 

förutsättning för empowerment (Askheim & Starrin 2007). I resultatet finns det tecken på att 

det är just bristande kommunikation. Utredaren lyfter bristande kommunikation mellan barn 
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och föräldrar i utredningarna men jag kan också se i mitt resultat att trots att kommunikation 

anses som viktigt i familjerna, prioriteras inte kommunikation i förhållandet mellan den familj 

som utreds och utredaren. Det finns ett fysiskt möte bortom utredningarna men utredningarna 

i sig visar på otillräcklig kommunikation. I en utredning har det också dokumenterats att ett 

barn ”är verbalt”, vilket jag tolkar som, ”barnet har lätt att kommunicera”, men i utredningen 

dokumenteras detta under kategorin riskområden. Min analys är att utredaren ser direkt verbal 

kommunikation från barnet som mindre pålitlig i förhållande till den kommunikation 

utredaren ser eller hör från andra. Att barnet uttrycker verbalt att det har det bra eller mår 

dåligt räcker inte. 

 

6.3.6. Försämrade förutsättningar att påverka sitt liv 

Kritisk social teori innefattar ett sätt att se på världen där människan är en aktiv deltagare. 

Även genusteorin har detta synsätt och ser alla människor som aktiva deltagare i bevarandet 

av könsstereotypa mönster. Endast kunskap kan få oss att förändra och förändras (Payne 

2007) (Hirdman 2007). I resultatet och delen metodproblem kan vi se att det är mycket 

information inom diskursen barnavårdsutredningar som inte dokumenteras eller att man 

använder förkortningar och personnamn utan professionsbeskrivningar. Denna 

informationsfrånvaro är också en kunskapsfrånvaro eller rättare sagt kunskapsbrist. Detta kan 

få en exkluderande effekt då det som dokumenteras inte bara är ord utan också kunskap som 

utredaren måste ha för att ta beslut. Men denna kunskap är minst lika viktig för att barnet och 

dess familj ska förstå och kunna påverka beslutet. Om inte allt står dokumenterat i 

utredningarna som till exempel lagarnas innebörd och svåra ords betydelse finns också risken 

att barnet och familjen ges mindre makt och försämrade förutsättningar för empowerment, att 

faktiskt påverka sitt eget liv.  

 

6.3.7. Utredarens Medvetenhet om sin roll en förutsättning för förändring 

I resultatet kan jag se att det system som har som syfte att skydda barnen i samhället får 

föräldrarna att känna sig maktlösa och ifrågasatta. Inom kritisk social teori tror man att 

mäktiga människor exploaterar andra men bedrar sig själva i tron att förtryck och ojämlikhet 

är oundvikligt (a.a, s.345). I resultatet kan jag se att de ”mäktiga människorna”, som mitt 

resultat visar, är utredarna trots att de försöker förhålla sig neutrala. Resultatet visar att deras 

neutrala ställning får dem att verka betydelselösa. Men med kritisk social teori som perspektiv 

tyder detta snarare på att de är omedvetna om sin fulla makt och sin roll som normbärare. 

Utredaren cementerar könsbestämda mönster samt andra normer och därmed också 
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föreställningar om barns behov och föräldraskap. Detta medför att utredaren både begränsar 

sig själv och andra (Payne 2005, s.345). Teorin tror också på människans handlingsförmåga, 

förmågan att förändra. Utredarens neutrala roll kan tolkas som att utredaren inte tror på sin 

förmåga att påverka, handla och förändra eller att det helt enkelt inte är utredarens uppgift. 

Medvetenhet om sin position är en förutsättning för att kunna förändra (Payne 2005). Jag 

tolkar det som att utredarens neutrala förhållningssätt kan påverka utredningarna och därmed 

barnets situation negativt. 

 

6.3.8. Kunskapens källa utredarens makt 

Att vara myndighetsperson innefattar makt i sig, makten att ta beslut utifrån rikets lagar men 

också makten att besluta i frågor som rör andra människors liv. Som myndighetsperson är 

man budbärare för samhällets normer, normer som skapas av lagar, regler och det samhälle 

som vi bor i (Börjesson & Palmblad 2007). Den kritiska sociala teorin beskriver kunskapens 

källa lika viktig som dess innehåll. I resultatet har jag inte fokuserat på just aktörer och andra 

källor än utredare, barn och familj men man kan ändå se andra källors betydelse genom t.ex. 

kategoriseringar från BBIC, juridiska referenser men också det språk som används vittnar om 

andra aktörer och dess makt. Då språket i utredningarna är väldigt tillrättalagt så tolkar jag det 

som att främst utredaren har stora delar av den makten. Men att ord som vagabondera och 

suicid smyger sig in vittnar också om att andra aktörers inflytande. Professionella har stor 

makt då deras språk appliceras direkt i utredningen utan att översättas till vardaglig svenska 

däremot språk som dokumenteras från de utredda i motsats till de professionellas kan 

uppfattas som tillrättalagt. Dessa ord från professionella är enligt kritisk social teori 

”kunskapen” och kommer ofta från dominerande grupper. Dessa dominerande gruppers 

sanningar tas för givet av forskarna. Det är därför viktigt att ifrågasätta balansen i såväl 

personliga relationer som externa strukturer (Payne 2005, s.347). Det förekommer en 

maktkamp mellan olika myndigheter där socialtjänsten tycks ha extra stor makt i frågor just 

kring barn. Det faktum att inte polisanmälan görs trots att misshandel är dokumenterat visar 

på sätt och vis att utredaren ställer sig över andra lagar, till exempel brottsbalken, polisen och 

därmed också övriga rättsväsendet.  

 

6.3.9. Utredaren omedveten om sin makt 

Mitt resultat visar att det är en ständig maktkamp. En maktkamp mellan föräldrar, mellan barn 

och föräldrar, mellan föräldrar och skola och andra myndigheter men den tydligaste makten 

inom diskursen besitter ändå utredaren själv. Trots utredarens neutrala förhållningssätt är det 
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på sätt och vis utredaren som hela tiden bestämmer. Diskursteori utgår från att socialtjänstens 

arbete liksom allt myndighetsutövande alltid innehåller någon form av makt. Det mest tydliga 

tecknet på detta är socialtjänstens möjlighet att göra tvångsomhändertaganden. Det finns 

därför alltid en ojämlik maktbalans mellan utredaren och den som utreds. I de flesta fall är 

maktutövande inte så tydligt utan ter sig oftast utryck i utredarens sätt att ge olika förklaringar 

till olika problem. Makten finns i retoriken, det språk som används och genom vad som lyfts 

fram eller döljs har utredaren makten över utredningen. Utredarna dokumenterar en verklighet 

där deras ord framställs som de rätta.  Denna verklighet är det svårt som klient att skydda sig 

ifrån, detta kan vi se även i resultatet (Börjesson & Palmblad, 2007, s.79). Även om barnets 

och föräldrarnas åsikter alltid tillsynes dokumenteras så äger utredaren makten att inte 

dokumentera. Det tydligaste beviset på detta var den första utredningen som jag läste där hela 

utredningen vittnade om ett gott samarbete mellan familjen och utredaren men där utredaren 

tar ett överraskande beslut om tvångsvård enligt LVU. Beslutet är inte så uppseendeväckande 

i sig om det inte hade varit för att det ingenstans tidigare i utredningen har framkommit att 

LVU skulle kunna vara aktuellt. Detta ser vi även i andra utredningar där ”LVU föreligger 

inte” har dokumenterats men utan tidigare noteringar om att misstanke skulle föreligga.  

 

6.3.10. Språklig makt 

Utredaren besitter en makt genom att han/hon styr över språket i utredningarna. Utredaren 

väljer att göra vissa beskrivningar viktiga medan andra möjliga perspektiv utesluts (Börjesson 

& Palmblad 2007). Genom att använda ord som suicid och vagabondera eller förkortningar 

som LPT, LVU, LVM, SoL, HVB som bara de invigda vet vad de betyder har utredaren 

makten att undanhålla information. Att ge ett barn möjlighet att få bo på ”Solgården” kan ju 

tyckas omsorgsfullt och previligerat och även HVB-hem, kan inte tolkas som allt för 

avskräckande. Men om utredaren hade skrivit: barnet ska tvångsvårdas på ett boende för 

personer med psykisk störning som kan komma att ta livet av sig så ställs ju informationen i 

en helt annan dager. Utredaren har både makten att mildra barnets omständigheter genom att 

ge en neutral benämning som ”Solgården” men har också makten att undanhålla viktig 

information som kan vara avgörande för barnets och föräldrarnas möjlighet att påverka.  

 

6.3.11. Frånvaro av empowerment 

Ett uttryck för makt är empowerment, individens egen makt över sin situation. Empowerment 

handlar om att ge röster till dem som sällan blir hörda. Empowerment handlar om frigörelse, 

reduktion av maktlöshet och att få inflytande över sitt eget liv (Askheim & Starrin 2007, 
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s.139). Min uppfattning är att empowerment är vad socialt arbete och därmed 

barnavårdsutredningar handlar om, ”att ge röster till dem som sällan blir hörda” (a.a). Men 

beskrivningar av föräldrar som känner sig ifrågasatta, barn som inte känner sig lyssnade till, 

familjer som inte förstår utredningens syfte och utredarens exkluderande ordval vittnar 

snarare om frånvaro av empowerment. 

 
6.4. Sammanfattning 

Barnavårdsutredningar speglar samhällets moral och socialpolitik (Sundell, Egelund, Andrée 

Löfholm, Kaunitz 2007). Detta borde innebära att det vi sett i resultatet inte är en enskild 

utredares normer och föreställningar utan ett samhällsfenomen. Diskursanalysen som metod 

syftar till att se vad barnavårdsutredningarna ”underförstår, omöjliggör, respektive implicerar” 

(Börjesson 2009). Det jag har funnit är en speciell utredningskultur. Jag har funnit att barnets 

behov avgörs av föräldraförmåga men även att föräldraförmåga bedöms utifrån barnets behov. 

Jag har också identifierat utredare som omedvetet eller medvetet framstår som neutrala. . 

Utredarna skall vara neutrala i förhållande till lagar och förordningar, men det får inte bli ett 

uttryck för att man personligen avstår beslutsrätten. Rätten att besluta finns hos utredaren och 

man kan inte avsäga sig detta ansvar genom att hänvisa till att jag följer systemets normer. Jag 

har inget inflytande. Jag är neutral. Neutral eller inte har utredaren ändå störst makt att 

påverka en barnavårdsutredning.  

 

Den kritiska sociala teorin ser makt som ett fenomen av strukturell karaktär även om den 

framförallt upplevs personligt (Payne 2005, s.345). Med den synen kan vi se dessa 

utredningar som ett resultat av ett samhällssystem. Resultatet kan vittna om en allt för hög 

arbetsbelastning hos utredarna alternativt en bristande förmåga att dokumentera. Resultatet 

kan även vara ett utryck för ett alltför snävt utredningssystem, såväl som en oförmåga hos 

utredarna att se barnet i ett större omvärldsperspektiv än ”familjen”.  

 

Socialtjänstens arbete liksom allt myndighetsutövande innehåller alltid någon form av makt. 

Denna makt styrs av kulturella och sociala värderingar. Socialarbetaren är en 

samhällsrepresentant som i sin profession där lagar och förordningar styr, stiger in och gör en 

bedömning om vad som är normalt och önskvärt. Det finns därför alltid en ojämlik 

maktbalans mellan socialsekreteraren och klienten (Börjesson & Palmblad, 2007, s.79).  
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7. Diskussion 

Syftet med detta arbete var att belysa normer och värderingar i socialtjänstens arbete med 

barn. Jag har belyst normer och värderingar men detta har samtidigt väckt en rad frågor. Min 

ambition var inte att svara på frågan varför det ser ut som de gör? Ambitionen har varit att 

problematisera barnavårdsutredningarnas normer, detta har gett upphov till en mängd 

tänkbara förklaringar, vilket skapar en mängd nya frågor. 

 

Barnavårdsutredningar speglade av samhällsmoral och socialpolitik är både en särart och en 

samhällsspegel. Utredningarna speglar såväl en samhällssyn som en syn på de socialt utsatta 

som grupp i samhället. Föreställningar om barns behov, föräldraskap och utredarens roll 

bygger på en rad normer som inte alla går att säga var de kommer ifrån. Det är uppenbart att 

kraven på föräldrar i socialt utsatta familjer är annorlunda än på ”normala” familjer. För i 

vilka familjer kan man ställa krav på att föräldrar ska ha full koll på såväl sexliv som 

relationer hos sina tonåringar? Vilka föräldrar har koll på om barnet överhuvudtaget har 

provat, alkohol eller droger? Är det verkligen ”normalt” att veta allt om sina tonårsbarn? Vem 

har i så fall bestämt den normen? Normen om en ”neutral” utredare, var kommer den ifrån? 

Vem har bestämt detta förhållningssätt? Kan och ska verkligen en socialarbetare vara neutral? 

Socialarbetare är samhällets företrädare satta att utifrån lagar och förordningar värna om barns 

bästa. De kommer därmed i många fall att stå på de svagares sida och ta ställning mot 

samhällets orättvisor och fördomar. Kan man i så fall vara neutral? Nästa steg i min forskning 

är att konfrontera dessa frågor och mina svar med verkligheten. Vad säger utredarna om mitt 

resultat? Vad säger klienterna?  

 

När jag började mitt arbete med denna studie var min naiva utgångspunkt att jag inte skulle ha 

ett könsperspektiv inte heller ett maktperspektiv utan ett mer ”neutralt” perspektiv. Ganska 

snart förstod jag att dessa perspektiv skulle komma att bli ofrånkomliga även för mig. Visst 

har jag läst om genusperspektiv i socialt arbete men aldrig kunde jag ens ana att denna 

könsdelning var så tydlig. Inte heller hade jag anat den skepnad som professionsmakten bär. 

Alla som jobbar med socialt arbete har makt men att makten kan vara så tydlig och så otydlig 

på en och samma gång hade jag aldrig kunnat föreställa mig. Jag är precis som utredarna ett 

offer för tron att man kan förhålla sig neutralt till någonting väldigt subjektivt.  
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