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Abstract 

 
The Swedish National Board of Health and Welfare has since a year or so started to 
introduce a new way to work with childcare investigations within the social services. This 
new concept, BBIC, is meant to put the child’s needs in the first room rather than the 
grownup’s as it used to be before. This study is about to examine how BBIC affects the 
legal security of the children within these childcare investigations. 
 
BBIC was first developed in England after a massive criticism against the way that the 
foster home- and institutional care was handled. In Sweden, BBIC was first tested and 
developed into Swedish conditions in a few project municipalities for about five years but 
is now being introduced all over the country. This is also one of the most important 
purposes with BBIC, that every childcare investigation within the country is based on the 
same formula. For help, the social workers have a triangle, which contains three different 
areas of different basic needs that the child requires. The triangle, together with several 
forms, gives the social workers the tools to give more attention to what kind of measure 
the child really requires to get its basic needs satisfied. 
 
To find out how BBIC affects the legal security of the children within childcare 
investigations, we decided to make this essay interdisciplinary. This means that apart 
from the legal approach, we’ve also used a psychological method to base an empirical 
ground. The empirical material consists of interviews with persons that in different ways 
are working with BBIC. These interviews are then used together with the theoretical part 
of the study, to form an analysis. This study is not meant to generalize, but to give a 
glimpse of the reality and create an understanding for the complexity in these matters. 
 
The theoretical part of the study handles among other things, the United Nations 
convention on the rights of the child. This convention is of great importance every time 
interference in a child’s living conditions are made. The two articles of importance in this 
paper are article 3 about the best interests of the child, and article 12 about the child’s 
right to freedom of expression. We’re also examining the different laws in the subject 
area to find out whether BBIC agrees to the laws or not. The delimitations of this study 
are that we’re only examining BBIC considering the Swedish conditions, and neither will 
we examine any court proceedings. 
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Förkortningar 
 
BBIC  Barnens Behov I Centrum 
 
FB  Föräldrabalken 
 
LR  Länsrätten  
 
LVU  Lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
 
LVM  Lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall 
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1.Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
I en artikel i Dagens Nyheter den 27 oktober 2006 presenteras ett forskningsresultat som 
visar att rättssäkerheten när det gäller domstolsprövningar av tvångsvårdsmål har stora 
brister. Det dessa forskare kritiserar är att förhandlingarna i LR i allt för liten utsträckning 
granskar och kritiserar myndigheternas beslut om tvångsvård utan ägnar sig istället åt en 
förlängd utredning. Detta, menar författarna, urholkar rättssäkerheten för dessa redan 
utsatta människor och säger vidare att det är väldigt ovanligt att ett tvångsvårdsbeslut 
ändras i domstol. Exempelvis kan nämnas att enbart 5 % av alla LVM (Lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall)-ansökningar avslås av LR.1

 
Om den här forskningsrapporten stämmer betyder det att de som egentligen har den 
yttersta makten att besluta om ett tvångsvårdsföreläggande är enskilda handläggare ute på 
myndigheterna. Domstolen har i sådana fall enbart en formell roll i beslutsprocessen 
eftersom myndigheternas beslut ytterst sällan ändras. Hur påverkar detta då de personer 
som blir föremål för tvångsvård? Det handlar ju antingen om personer som av en eller 
annan anledning inte har förmåga att ta hand om sig själva eller barn till föräldrar som 
inte klarar av att ge barnet den omvårdnad som samhället anser att barn ska ha. I båda 
fallen är det tydligt att dessa personer redan från början befinner sig i underläge i 
rättsprocessen, och då speciellt barnen som blir föremål för prövning om 
tvångsomhändertagande enligt LVU (Lagen om vård av unga). 
 
När det gäller barn som blir föremål för föreläggande om tvångsvård med stöd av LVU är 
det socialsekreterarna ute i de olika kommunerna som beslutar att ansöka hos länsrätten 
om detta. Enligt barnkonventionen ska alla barn ha rätt att komma till tals i frågor som 
berör dem själva.2 Likaså ska myndigheterna alltid ta hänsyn till vad som är barnets 
bästa.3 Men hur ser det ut i verkligheten? Socialstyrelsen har sedan 1999 arbetat fram ett 
koncept som heter BBIC (Barns behov i centrum) som syftar till att stärka barns ställning 
i den sociala barnavården, och vi vill med denna uppsats undersöka om så är fallet.4

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur barnets rättsäkerhet påverkas med BBIC. 
Eftersom BBIC handlar om hur riskbedömningen innan ett omhändertagande ska ske och 
även hur uppföljningen av redan placerade barn ska gå till så är det dessa delar i 
barnavårdsutredningen som vi inriktar oss på. Vi vill se hur skillnaderna mellan det 
                                                 
1 Sjöström, Hollander & Jacobsson, 2006, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=583813 
2 Melin, 2004, s 11 
3 A a s 10 
4 Se vidare kapitel 2 
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gamla och det nya systemet verkar på rättsäkerheten men även vilka för- och nackdelar 
BBIC för med sig.  
 
Frågeställningen som är i fokus i undersökningen är:  
 
Hur påverkas rättsäkerheten för barnet när det gäller barnavårdsutredningar i och med 
det nya systemet, BBIC? 
 

1.3 Metod 
 
Studien baseras till största del av den traditionella juridiska metoden vilket innebär att de 
traditionella rättskällorna ligger till grund för analysen. Men för att på ett bättre sätt 
kunna svara på frågeställningen har vi även valt att göra undersökningen 
tvärvetenskaplig, genom att använda empiri och genom den även se till psykologiska 
aspekter. 
 
Den traditionella juridiska metoden innebär att man genom analys och bearbetning av 
lagtext, domstolsavgörande och doktrin som ger en bild av innehållet och användningen 
av rättsreglerna. Genom detta försöker man finna ”gällande rätt” när det gäller ett område 
eller en viss punkt.5  
 
Som vi skrev ovan avser vi, för att på ett bättre sätt få svar på frågeställningen, att göra ett 
komplement till den traditionella juridiska metoden och därför valde vi att även arbeta 
med en psykologisk metod. Detta för att vi är intresserade av att få en bredare bild av 
frågeställningen genom att via empiri ta in människors tankar och beteenden i analysen, 
vilket vi anser har en stor vikt när det gäller hur man väljer att tolka och arbeta efter ett 
formulär som ändå BBIC är. En annan faktor är att systemet är så pass nytt så att det inte 
finns tillgängliga rättsfall som rör området, därför har vi valt att få en bild av hur 
rättstillämningen går till genom intervjuer.  
 
Eftersom vi ska använda oss av intervjuer så använder vi oss i den empiriska 
undersökningen av kvalitativ data och kvalitativ metod. Detta är ett bra sätt att få en 
inblick i och förståelse för beteenden eller olika fenomen.6

 
Vi kommer i studien använda oss av en induktiv ansats. Detta eftersom vi samlar in 
empiri som kommer att ligga till grund för vår slutsats. Det är viktigt att man tänker på att 
man aldrig helt säkert kan veta om slutsatsen är riktig eftersom man gör den genom just 
empiri och undersökningen ej är gjord på hela populationen.7   
 
För att kunna bearbeta det insamlade empiriska materialet har vi valt att använda oss av 
en induktiv tematisk analys. Detta innebär att man sorterar in materialet i olika teman 

                                                 
5 Strömholm, 1988, s 9 
6 Hayes, 2000, s 126 
7 Thurén, 1991 s 19 – 20 
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som är återkommande i texten och är ett bra sätt när man försöker finna nya upptäckter på 
området.8

 
Det finns kritik mot kvalitativa undersökningar, denna säger bland annat att dessa inte går 
att generalisera och att de är alldeles för tidskrävande. Men syftet med undersökningen är 
inte att få en generell bild av hur det verkligen är utan mer att skapa en förståelse för och 
även borra oss djupare in i det vi fått fram. Det vi har fått fram skulle med fördel kunna 
fungera som uppslag till fortsatt forskning. 
 

1.3.1 Datainsamlingsmetod 
 
Eftersom vi vill få ett ökat djup i intervjun och det material vi får fram har vi valt att 
använda oss av en halvstrukturerad intervjuguide.9 Vi har även valt att använda oss av en 
kvalitativ intervjumetod. Detta för att det är ett bra sätt att få ta del av respondenternas 
livsrum och för att sedan kunna tolka det som sägs.10 Eftersom vi är intresserade att få 
reda på deras egna tankar och slutsatser skulle undersökningen inte kunnas göra 
kvantitativ genom en enkät eftersom respondenterna då inte på samma sätt kan föra fram 
sina egna tankar. Det ger dem även möjlighet att själva utveckla sina svar samtidigt som 
det ger utrymme för intervjuaren att bli mer flexibel. 
 

1.3.2 Intervjuguiden 
 
Intervjuguiden är som nämnts tidigare kvalitativt semistrukturerad, vilket innebär att 
frågorna inte är helt slutna utan att man kan ändra dem under intervjun men även att man 
kan ställa följdfrågor. Det är även en tematiserad intervjuguide. Detta för att få ett bra 
djup i intervjun och för att ge respondenterna frihet att själva formulera sina svar. 
Intervjuguiden är uppdelad i fyra olika teman, ett allmänt, ett som rör barnet i fokus, ett 
om rättsäkerhet och ett om hur utredningarna går till.11 Dessa teman anser vi vara viktiga 
för att få svar på frågeställningen. 
 

1.3.3 Respondenterna (urval) 
 
I valet av lämpliga respondenter funderades på vilka som på bästa sätt kunde ge oss 
svaret på frågeställningen. För att få en bredd i urvalet valde vi att både intervjua någon 
från kommuner som arbetat med BBIC under en projekttid men även folk från kommuner 
där de började arbeta med BBIC relativt nyligen. Eftersom det inte finns någon 
projektkommun i närheten valde vi att göra en telefonintervju för att kunna göra intervjun 
möjlig. Den respondenten hittades på socialstyrelsens hemsida om BBIC där vi fann 

                                                 
8 Hayes, 2000, s 173 – 174 
9 Kvale, 1997, s 121 
10 A a s  13 
11 Se vidare bilaga 1 
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kontaktpersoner för de olika projektkommunerna. Vi kontaktade några av 
kontaktpersonerna genom e-post och fick svar där de visade sitt intresse. De andra två 
respondenterna var personer i närliggande kommuner som båda kontaktades personligen. 
Urvalet är ett så kallat tillgänglighetsurval, det vill säga att vi har intervjuat de personer vi 
har haft tillgång till. 
 

1.3.4 Reliabilitet och validitet 
 
För att stärka reliabiliteten i studien är det av stor vikt att man är varsam och att man 
tänker på hur man gör och att det går rätt till i varje steg. Det gäller att man är medveten 
om reliabilitet under hela intervjun, utskriften och analysen. För att stärka reliabiliteten i 
den här studien har vi satt oss in i hur en undersökning av vår sort ska gå till. Även när 
det gäller validiteten gäller det att fundera under hela processen för att se att man 
verkligen mäter det som undersökningen ska mäta.12 Det gäller till exempel i 
formulerandet av frågeställning, när man skriver intervjuguide och när man hanterar det 
insamlade materialet. Det är däremot svårt att stödja generaliserbarheten i studien 
eftersom den bara är gjord på ett fåtal personer, vilket är en vanlig kritik mot kvalitativa 
undersökningar. För att förstärka generaliserbarheten rekommenderas vidare forskning i 
ämnet. 
 

1.3.5 Genomförande 
 
För att få kontakt med respondenterna skickades e-post till en av dem medan de andra två 
kontaktades personligen. De som fick e-post fick själva föreslå tid och datum som 
passade dem, för att försäkra oss om att vi inte ringde och störde. Med dem som 
kontaktades personligen fördes en diskussion där tid och plats för intervjun avtalades. 
Respondenterna fick även information om syftet med studien och även hur intervjun 
skulle genomföras. De blev även förfrågade om vi fick spela in intervjun på band. 
Intervjuerna utfördes mellan den 24 – 28 november 2006 och varade cirka 30 minuter. De 
fortskred utan några avbrott. 
 

1.3.6 Databearbetning 
 
För att analysera det empiriska materialet valde vi att göra en tematisk analys som 
baseras på Hayes13 modell för hur en sådan ska gå till. Hayes är en av auktoriteterna 
inom psykologisk litteratur. Efter att intervjuerna var gjorda så transkriberades de för att 
underlätta hanteringen av materialet. Sedan lästes de igenom noga för att hitta citat som 
var väsentliga för frågeställningen, dessa skrevs sedan ner på post-it lappar. Efter det satte 
vi ihop lappar som rörde samma ämne till en hög, vilka i sin tur bildade ett prototema.14 

                                                 
12 Kvale, 1997, s 213 
13 Hayes, 2000, s 173 – 178 
14 Se vidare bilaga 2 
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Dessa prototeman ska kunna förändras under processen. Det är sedan dessa som kommer 
att ligga till grund för analysen.  
 
När vi nu hade ett prototema läste vi igenom det transkriberade en gång till för att se om 
vi hittade fler citat som passar in i de prototeman vi nu hade. Det är nu som de temana 
som man ska använda formas, de teman som man inte hittat tillräckligt om tar man bort 
eller för över dem till ett annat tema. Sedan läste vi igenom det ännu en gång för att 
framställa temanas slutliga form.15 Det sista vi gjorde var att hitta ett namn till temat och 
skriva en definition utifrån det respondenterna berättat.  
 

1.3.7 Etik 
 
Vi har informerat deltagarna om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan 
välja att dra sig ur. De blev också informerade om att deras identitet skulle behandlas 
konfidentiellt.16 Deltagarna fick upplysning om studiens syfte och mellan oss togs det en 
diskussion på om deltagandet kunde ge dem några negativa konsekvenser.17

 

1.4 Avgränsningar 
 
Studien kommer inte att beröra domstolsförhandlingar när det gäller LVU, utan enbart 
riskbedömning och uppföljning av ärenden som gäller barn inom socialtjänsten. Således 
kommer heller inga rättsfall att undersökas. Undersökningen är också helt uteslutande 
koncentrerad till Sverige och svenska förhållanden. 
 

1.5 Material 
 
Eftersom vårt arbete sträcker sig över flera vetenskaper har vi använt oss av doktrin inom 
både juridik, psykologi och socialt arbete. Vi har också i sökt svar i propositioner och 
statliga utredningar. När det gäller BBIC är det så pass nytt i Sverige att det inte finns 
någon litteratur att tillgå i ämnet, och vi har därför varit helt hänvisade till 
socialstyrelsens hemsida. Denna hemsida är dock väldigt informativ och vi har kunnat 
hitta mycket relevant information som vi också anser som tillförlitlig. 
  

                                                 
15 Se vidare bilaga 2 
16 Kvale, 1997, s 105 
17 A a s 107 
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2. BBIC 
 
Barns behov i centrum (BBIC) är ett nytt sätt att arbeta med barnavårdsutredningar. Det 
går ut på att allt socialt arbete som rör barn inom socialtjänsten ska utgå ifrån barnets 
grundläggande behov. Man vill med BBIC stärka barnens ställning i den sociala 
barnavården bland annat för att få en bättre samklang med FN:s barnkonvention. Det hela 
handlar om att man ska bedöma barnets behov utifrån sju olika behovsområden och att 
man sedan ska sätta dessa i relation till föräldrarnas förmåga samt den närliggande 
miljön.18 Analysen av utredningen ska sedan resultera i en helhetsbild av barnet, vilket 
ska göra det lättare för socialsekreteraren att följa barnets utveckling.19 De olika 
behovsområdena är: 
 

• Hälsa 
• Utbildning 
• Känslo- och beteendemässig utveckling 
• Identitet 
• Familj och sociala relationer 
• Socialt uppträdande 
• Klara sig själv 

 
Man vill med BBIC inte bara förbättra själva barnavårdsutredningen utan även den 
uppföljning som ska ske efter det att barnet har blivit omhändertaget och placerat i 
familjehem eller på institution. Detta ska ske genom utvärderingsmöten och det man vill 
få fram är ifall barnet får den vård som man kan förvänta sig att biologiska föräldrar ska 
ge. Det främsta målet med BBIC var från början att man ville hitta ett system som är 
enhetligt för hela landet så att dokumentation och uppföljningen sker på samma sätt 
överallt.20  
 

2.1 BBIC:s utveckling 
 
Idén till BBIC kom ursprungligen från England efter det att det framförts stor kritik mot 
den engelska familjehems- och institutionsvården. BBIC används i England sedan 1995 
och har därefter utvecklats fortlöpande. I mitten av 1990-talet fick den svenska 
socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att förbättra familjevården. En undersökning hade 
visat att det fanns stora brister och att det fanns barn som över huvud taget inte kom till 
tals med sina socialsekreterare och även att det saknades planering för dessa barn. För att 
förbättra detta så beslutade sig socialstyrelsen för att använda sig av en del av det som 
redan fanns i det engelska systemet. 21

 

                                                 
18 Se vidare 2.2.1 
19 Socialstyrelsen, 2004, http://www.sos.se/socialtj/bbic/bbicnytt.htm 
20 A st 
21 A a  http://www.sos.se/socialtj/bbic/bbicbak.htm 
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I Sverige har försök med BBIC pågått sedan 1999 i sju olika projektkommuner, man ville 
se om systemet även fungerade i Sverige. Resultatet visade att det fungerade bra och man 
märkte också att de olika behovsområdena med fördel kunde användas i form av 
intervjuer med barnen. Socialstyrelsen har utifrån BBIC fört fram ett heltäckande 
dokumentationssystem som innehåller olika formulär som följer hela ärendegången; från 
anmälan/ansökan, utredningen till uppföljning av insatser. Man vill göra hela 
dokumentationen mer strukturerad och ge både föräldrar och barn möjlighet till insyn och 
möjlighet att kommentera det som sker i utredningen, och då speciellt med tanke på vad 
barnet säger. Man kan även ta in synpunkter fån barnomsorg och barnhälsovård för att få 
en bredare bild av hur barnet har det. Sedan projekttiden tog slut 2004 har de flesta 
kommuner i Sverige på något sätt börjat arbeta med BBIC.22

 

2.2 Att arbeta med BBIC 
 

2.2.1 Triangeln 
 

23

 

                                                 
22 Socialstyrelsen, 2004, http://www.sos.se/socialtj/bbic/bbicbak.htm 
23 A a http://www.sos.se/socialtj/bbic/bbictria.htm 
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När BBIC först togs fram i England och man utvecklade de olika behovsområdena så 
utgicks det ifrån utvecklingspsykologiska teorier men även från vad ”vanliga” föräldrar 
ansåg att sina egna barn hade för behov. Det har också tagits fram en triangel som visar 
de sju olika behovsområdena och hur de står i kontakt med barnets behov, föräldrarnas 
förmåga och den närliggande miljön. Triangeln visar hur viktigt det är att få en 
helhetsbild av barnet och dess livssituation. Barnet är placerat i mitten och runt om finns 
de faktorer som anses viktiga för hur barnet mår och vilka möjligheter det finns för barnet 
att utvecklas. Dessa olika faktorer vägs sedan mot varandra för att se om barnets behov är 
uppfyllda. De områden som presenteras i triangelmodellen är grunden i allt utrednings-, 
planerings- och uppföljningsarbete enligt BBIC.24  
 
Med hjälp av triangeln kan de som arbetar med barnavårdsutredningar även analysera 
föräldrarnas förmåga. Det man främst tittar på är föräldrarnas förmåga till att ge barnet 
grundläggande omsorg, säkerhetsaspekter, känslomässig värme, stimulans, vägledning 
och gränssättning samt stabilitet. Man tittar både på förälderns starka och svaga sidor, och 
om det finns brister ska insatser sättas in för att lösa problemet. 25 En skillnad med BBIC 
från tidigare system är just det att socialtjänsten får lättare att se vad som fungerar för 
barnet eller familjen och vad som inte fungerar. Bara för att en förälder har bristande 
förmåga när det gäller till exempel gränssättning och vägledning betyder ju inte det att 
förälderns förmåga när det gäller att ge känslomässig värme behöver stöttas. Det handlar 
med andra ord om att behandla det som brister istället för att behandla det som redan är 
bra. 
 
Förutom barnets behov och föräldrarnas förmåga undersöks även ett område som kallas 
familj och miljö. Inom det här området finns det sju olika aspekter som man tittar på. 
Dessa är; barnets/familjens bakgrund och hur familjen fungerar, familjens nätverk, 
boende, arbetssituation, ekonomi, familjens sociala integrering och resurser i den 
närmaste omgivningen. Svaren på dessa frågor ska då ge en bild av hur familjen och 
barnet i familjen har det. Det måste ju inte nödvändigtvis vara själva familjesituationen 
som gör att barnet far illa utan det kan lika gärna vara till exempel hur och/eller var 
barnet bor. 26

 

2.2.2 Formulären 
 
För att säkerställa att inget av de olika behovsområdena i triangeln glöms bort i 
utredningen har socialstyrelsen arbetat fram olika formulär.27 Det är viktigt att den som 
gör utredningen arbetar med formulären på rätt sätt. De ska fungera som ett hjälpmedel 
att strukturera upp utredningen men det är fortfarande socialsekreteraren som med sin 
kunskap gör den slutgiltiga bedömningen. Han eller hon får själv bestämma, i samspel 
med barnet och föräldern, vad som ska tas upp och i vilken ordning man vill ta upp det.28

                                                 
24 Socialstyrelsen, 2004, http://www.sos.se/socialtj/bbic/bbictria.htm 
25 A st 
26 A st 
27 Se vidare bilaga 3 
28 Socialstyrelsen, 2004, http://www.sos.se/socialtj/bbic/bbicarbe.htm 
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Man har märkt att det från socialsekreterarens sida mer fokuseras på den vuxne och att 
man därför lätt glömmer barnets situation. Detta är något som man vill förhindra med 
BBIC där man genom formulären ska få en helhetsbild av barnet och dess livsvärld. Om 
det skulle visa sig att det behövs insatser har barnet rätt att få det på en gång och ska inte 
behöva vänta tills utredningen är klar.29

 

2.2.3 Uppföljning 
 
Det fanns tidigare en risk att samarbetet mellan socialtjänsten, familjehemmet och 
föräldrarna inte alltid fungerade på ett tillfredställande sätt. Ett exempel är att det ibland 
inte var utrett vem av dem som skulle ta ansvaret och för vad, ingen ville nämligen ta på 
sig hela det ansvar som föräldrarna tidigare haft. Det rörde sig speciellt om vissa områden 
inom till exempel hälsa där bevakningen inte skett som den ska. Det ska genom BBIC bli 
lättare att få barnets behov tillfredsställda och att få en bättre inblick i vilka dessa behov 
verkligen är. För att samarbetet ska fungera så har man regelbundna möten där man 
träffas och diskuterar kring barnet.30

 
Det finns tre olika slags möten som man använder sig av. Det första av dessa tre är 
placeringsmöte där man innan placeringen för en dialog mellan barn, föräldrar, 
socialtjänsten och vårdgivarna. I detta möte ska det diskuteras kring vilka behov barnet 
har och hur livet kommer att se ut i det nya hemmet med rutiner och dylikt. Den andra 
typen av möte är behandlingsplaceringsmöte som sker två veckor innan placeringen. Här 
gör man upp en behandlingsplan för barnet utifrån de olika behov som just det enskilda 
barnet har. Man ska komma fram till vem som har ansvaret för olika insatser och när 
utvärderingsmöten ska ske. Den tredje formen av möte är alltså utvärderingsmöten som 
ska ske regelbundet under hela placeringen. Likaså på dessa möten närvarar barnet, 
föräldrar, socialtjänsten och vårdgivarna och här ska man ta reda på om barnet har fått 
sina behov tillfredställda Det sker även ändringar i behandlingsplanen i den takt som 
barnet utvecklas och hans eller hennes behov ändras. Detta möte ska ledas av en 
oberoende domare som har läst in sig i fallet.31

 
Man kan även använda BBIC för uppföljning av öppenvård, till exempel med 
kontaktpersoner, kontaktfamilj eller dagsbehandling på institution. Då sker det på samma 
sätt som mötena gör när det gäller slutenvård.32

                                                 
29 Socialstyrelsen, 2004, http://www.sos.se/socialtj/bbic/bbicarbe.htm  
30 A st 
31 A st 
32 A st 
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3. Social barnavård 
 
Föräldrar har naturligtvis det yttersta ansvaret för sina barn, men det kan uppkomma 
situationer i livet där föräldrarna inte vill eller inte klarar av att ge barnet den 
uppmärksamhet och omvårdnad som ett barn kräver. Det är då samhället kan träda in och 
försöka hjälpa familjer på olika sätt, det kan handla om allt ifrån avlastning till att 
samhället helt tar över vårdnaden av barnet från föräldrarna. Det som kallas social 
barnavård avser kommunens, och då främst socialnämndens, insatser för barn som 
riskerar att fara illa.33

 

3.1 Historisk bakgrund 
 
Barn ansågs länge vara en ren familjeangelägenhet som staten och samhället inte hade 
något med att göra. Fadern i huset hade i princip rätt att göra vad han ville mot barnen, 
han hade till och med rätt att lämna nyfödda barn ute i skogen för att dö om barnet 
exempelvis var vanskapt.34 Oäkta barn eller barn som inte hade möjlighet till någon 
försörjning hade i princip inga rättigheter alls. Det ansågs vara kyrkans och socknens 
plikt att stå för fattigvården, och det ordnades auktioner där barnen såldes till den familj 
som krävde lägst betalning ifrån samhället för att ta hand om dom.35 Detta synsätt 
började sakta luckras upp under 1700- och 1800-talen. 1734-års lag behandlade förvisso 
främst det ekonomiska förhållandet mellan föräldrar och barn, fast det fanns också 
bestämmelser om vem som skulle ha ansvar för barnen vid skilsmässor. Dessa 
bestämmelser gav i första hand kvinnan större rättigheter när det gäller vårdnaden om 
barnen än vad som hade gällt tidigare, men indirekt påverkade detta även barnen då 
faderns absoluta makt inskränktes.36  
 
I slutet av 1800-talet börjar det vi kallar barnavård att växa fram. Barnhem och andra 
institutioner byggdes upp för att ta hand om vanvårdade och vanartade barn. Det var två 
olika synsätt på syftet med barnavården som dominerade, det ena var att barnen skulle 
”räddas” ur fattigdom och få en god uppfostran för att klara sig bättre senare i livet. Det 
andra var att ”vanliga” barn skulle skyddas ifrån de fattiga missanpassade barnen.37 
Oavsett vilket det främsta syftet var ledde det ändå till att barnens livssituation började 
diskuteras och 1902 kom två nya lagar på området; Lag om fosterbarns vård och Lag 
angående uppfostran åt vanartade och osedligt afseende försummade barn.38 I de nya 
barnavårdslagstiftningarna var grundtanken att de som tillexempel på grund av fattigdom 
inte kunde vistas i det egna hemmet, i första hand skulle placeras i fosterhem medan de 
barna med ett provocerande beteende skulle placeras på institution, så kallad 

                                                 
33 Friis,2003, s 59 
34 Ewerlöf & Sverne, 1999, s 13 
35 A a s 18 
36 A a s 15 
37 Sallnäs, 2000, s 93 – 94 
38 Schiratzki, 2006, s 16 
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differentiering.39 1924 avlöstes dessa båda lagar i en enhetlig barnavårdslag. Det var nu 
barnavårdsnämnder inrättades och staten fick utökad kontroll över barnavården genom att 
länsstyrelsen blev tillsynsmyndighet.40

 
Under 1960- och 70-talen förstärktes rättssäkerheten vid ingripande från samhällets sida 
när det gäller barn och en avinstitutionalisering tog sin början.41 En större medvetenhet 
om individens rättigheter kombinerat med ett generellt välfärdstänkande gjorde att en 
socialtjänstreform kom till. Den nya socialtjänstlagen, förlagan till den nu gällande SoL, 
kom till i en tid då samhället hade stora resurser och det ansågs att den enskilde skulle 
kunna få den hjälp som han eller hon själv ansåg lämplig. Någon egentlig övervakning 
fick enligt lagen inte förekomma. I samband med den nya socialtjänstlagens tillkomst 
kom också den första LVU, för att säkerställa att samhället även fortsättningsvis skulle 
kunna gripa in när barn ansågs fara illa. Det nya var dock att alla beslut enligt LVU måste 
prövas i länsrätt.42 43

 

3.2 Samhällets ansvar 
 
Vad har samhället för ansvar för barn? Är inte barn i första hand en familjeangelägenhet? 
Var går egentligen gränsen mellan det privata och det offentliga? Som vi har sett ovan har 
samhällets ansvar för barn ökat över århundradena men fortfarande är det en svår fråga 
att svara på. Att samhället behöver ta ett visst ansvar för barn i särskilda situationer är 
nog de flesta överens om, diskussionerna handlar snarare om när detta ska ske och hur. 
 
Barn befinner sig i en stark beroendeställning gentemot sina föräldrar och samhället. 
Detta gör att både föräldrar och samhället har en väldigt stor makt när det gäller att forma 
barnens livssituation och framtid. Detta i sin tur kräver att det finns klara och tydliga 
regler för när samhället, det offentliga, kan få gripa in i barnets privata sfär, familjen. Det 
är denna ansvarsfördelning som är barnrättens uppgift.44

 

Nuförtiden finns det ingen särskild barnavårdslag utan vi hittar ansvarsfördelningen 
mellan samhälle och föräldrar främst i FB, SoL och LVU.45 I FB 6:7 står följande: 

Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk 
eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför 
bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta om ändring i 
vårdnaden 

 
                                                 
39 Sallnäs, 2000, s 100 
40 Ewerlöf & Sverne, 1999, s 19 
41 Sallnäs, 2000, s 107 
42 Ewerlöf & Sverne, 1999, s 20 
43 Se vidare 5.2 och 5.3 
44 Schiratzki, 2006, s 17 – 19 
45 A a s 25 – 26 
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När en förälder brister i omsorgen kan det bli en fråga för kommunens socialtjänst. I 
portalparagrafen i SoL står det att: 
 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas 
- ekonomiska och sociala trygghet, 
- jämlikhet i levnadsvillkor, 
- aktiva deltagande i samhällslivet 

 

Detta gäller naturligtvis också barn. Problemet är att det är svårt att ge några exakta 
riktlinjer för när det offentliga kan, eller ska, ingripa och hur insatserna ska se ut. Det 
krävs också en kvalificerad riskbedömning för att inte myndigheterna ska fatta beslut på 
felaktiga grunder. Ett barn riskerar att fara illa när det utsätts för fysiskt eller psykiskt 
våld, sexuella övergrepp, andra kränkningar eller när den som vårdar barnet försummar 
att tillgodose barnets grundläggande behov. Numera anses det också skadligt för barnet 
om det finns risk för att någon annan familjemedlem utsätts för övergrepp eller om det 
finns en risk för att barnet olovligen förs bort 46 De riskbedömningar som socialtjänsten 
gör i ett enskilt fall är svåra att generalisera och använda i liknande fall, alla människor 
och familjesituationer är unika. Just därför är det viktigt att samhället stöttar upp de 
enskilda handläggarna ute på myndigheterna så att de har så klara direktiv som möjligt 
för när vissa insatser ska sättas in.47

Samhället har också ett ansvar för att det finns kompetent personal inom socialtjänsten 
som klarar av att göra rätt riskbedömningar och fatta rätt beslut i rätt situation. Sett ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv är det önskvärt att alla som arbetar inom socialtjänsten skulle ha 
samma måttstockar för när insatser ska sättas in från samhällets sida. Det har dock visat 
sig att så inte är fallet, utan bedömningsgrunderna skiljer sig mellan olika platser i 
Sverige, och även mellan olika arbetsplatser i samma stad. Det kan till exempel vara så 
att man definierar begrepp och fenomen på olika sätt vilket då leder till att ett ingripande 
från samhällets sida kan komma på fråga mycket tidigare i en stad jämfört med en 
annan.48 De socialsekreterare eller andra personer som har ansvar för utredningar inom 
socialtjänsten måste med andra ord besitta dels en juridisk kompetens då inga åtgärder får 
vidtas utan stöd i lagen, och dels kompetens att kunna förstå och tolka barnets 
livssituation för att kunna utarbeta en vårdplan som har utgångspunkt i barnets bästa.49

 

                                                 
46 SOU 2005:43, s 197  
47 Friis, 2003, s 100, 102 – 104  
48 A a s 100 
49 A a s 102 
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3.3 Statens roll 
 
Samhället och staten har skilda ansvar när det gäller social barnavård. Medan samhället 
har ett övergripande ansvar för att barn inte far illa har staten ett moraliskt ansvar i och 
med att det är staten som stiftar de gällande lagstiftningarna på området. I Sverige styrs vi 
av politiska beslut som är fattade på ett demokratiskt sätt i riksdagen. Detta gäller också 
barnpolitiken som klargör statens roll när det gäller barn. Det är värt att notera att sedan 
Sverige ratificerade barnkonventionen har barnfrågor blivit ett eget politikområde, 
tidigare var barnfrågorna endast en del av familje- eller socialpolitiken.50 Riksdagen 
skulle ha fattat beslut om en ny riktning på barnpolitiken relativt snart om det inte hade 
blivit regeringsskifte, men den nya regeringen återkallade den gamla regeringens förslag 
så vi får vänta ett tag till.51 Det mål för barnpolitiken som trots allt gäller fortfarande är 
framtaget år 2000 och är att barn och unga ska respekteras, ges möjlighet till utveckling, 
trygghet, delaktighet och inflytande.52

 
Trots att barnpolitiken har blivit ett eget politikområde har fortfarande andra 
politikområden stort inflytande på barns vardag, till exempel familjepolitik, socialpolitik, 
skolpolitik, arbetspolitik och bostadspolitik.53 Dessa politikområden påverkar i första 
hand barns möjlighet till trygghet och utveckling vilket är av stor vikt inom den sociala 
barnavården, detta finns också uttryckt i portalparagrafen i SoL.54 Ett exempel på detta är 
att en ekonomisk stabilitet i hemmet anses förebygga många sociala problem för barn 
som socialtjänsten kommer i kontakt med, vilket gör att en generös familjepolitik är 
önskvärd ur ett barnperspektiv.55

                                                 
50 Sveriges tredje rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter, s 12 
51 Prop. 2006/2007:12 
52 Prop. 1999/2000:137, och Sveriges tredje rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter, s 12 
53 de Vylder, 1997, s 13 
54 Se vidare 3.2 
55 de Vylder, 1997, s 27 – 29 
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4. Principer 
 
Det finns många olika aspekter att ta hänsyn till när det gäller utredningar om barn och 
tvångsvård. Här presenterar vi de principer som vi anser relevanta för att få svar på vår 
frågeställning om rättssäkerheten för barn som är föremål för utredningar inom 
socialtjänsten. 
 

4.1 Rättssäkerhet 
 
Det kan vara svårt att hitta en enhetlig begreppstolkning av rättsäkerhet och det är inte 
ofta man hittar själva begreppet i den så kallade primära rättskällan, den skrivna lagen. 
Men man kan faktiskt stöta på det och RF 8:18 3st p3 är ett lagrum som ofta åberopas. 
Rättssäkerhetsbegreppet går också att hitta på vissa andra ställen i lagar och förordningar, 
till exempel i Europakonventionen vilken är implementerad i nationell rätt. Någon 
definition av begreppet går dock inte att finna på dessa ställen, och även om man söker i 
doktrin så ser man att betydelsen av begreppet varierar. Men någonting som är 
genomgående i doktrinen är begreppen formell-, materiell- och substantiellrättsäkerhet.56

 
Den formella rättsäkerheten är en mer traditionell och övergripande tolkning av begreppet 
rättsäkerhet som innebär en uppfattning om att rättsäkerheten skall förstås som 
förbindelsen mellan individen de allmännas sfärer.57 Håkan Gustavsson som är forskare 
och lärare vid juridiska institutionen på Göteborgs universitet har försökt sig på att skriva 
en definition av begreppet formell rättsäkerhet.  
 

Rättsäkerhet är att på rättslig väg skydda individen och dennes rättigheter genom att 
motverka eventuellt godtycke och skönsmässighet i rättsligt beslutfattande. Detta 
innebär att besluten (rättstillämpningen), skall vara så beskaffade att den enskilde 
därigenom har möjlighet att förutse konsekvenserna av det egna handlandet eller det 
rättsliga beslutet.58  

 

En av de centrala delarna i den formella rättsäkerheten är kravet på förutsebarhet vilket 
innebär att man ska ha stöd av klar och tydlig lag, man ska kunna förutse hur beslutet ska 
bli. Detta hör även ihop med lagenligheten vilket innebär att rätten att ingripa ska ha stöd 
i lag. Allt detta går under legalitetsprincipen (RF 1:1 3st). 

 
Något som också brukar ingå i den formella rättsäkerheten är rättslig likhet som vinner 
stöd i likhetsprincipen. Denna innebär att lika fall skall behandlas lika eller att likhet inför 
lagen skall uppmärksammas. Ett sätt att värna om likhet inför lagen är att myndigheters 
                                                 
56 Staaf, 2005, s 26 – 27 
57 Mattson, 2002 s 29 
58 Gustafsson, 2002, s 306 
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verksamhet ska styras av generella rättsnormer vilket innebär att inget gynnande eller 
missgynnande ska kunna ske.59  
 
Det finns viss kritik som menar att den formella definitionen inte alltid håller och då 
speciellt inte inom socialrätten. Det är därför den materiella rättsäkerheten har skapats. 
En som ifrågasätter den formella rättsäkerhetens hållbarhet är Peczenik som är professor i  
allmän rättslära vid Lunds universitet. Han menar att man även måste ta in en dimension 
av etiskt godtagbarhet, vilket är den materiella rättsäkerheten. Det krävs ett beslut som i 
hög grad är förutsebart i och med de rättsnormer som finns samtidigt som det ska finnas 
en etisk godtagbarhet för att det ska finnas en materiell rättsäkerhet.60  
 
Det kommer alltid att förekomma en spänning mellan lag och rättvisa. Den formbundna 
rättspositivisten strävar genom bokstavsbunden tolkning efter extrem förutsebarhet 
medan rättvisa uppfattas som ett etiskt kriterium som inte direkt har någon koppling till 
det rättsliga beslutsfattandet. Det moderna samhället ställer ofta krav på att man även ska 
beakta den materiella rättsäkerheten vid juridiskt beslutsfattande. Den materiella 
rättsäkerheten utgår ifrån den enskildas värdighet, rättigheter och livsval men även vad 
beslutsfattandet för den enskilde har för konsekvenser. Den materiella rättsäkerheten har 
även rättsligt stöd i Regeringsformen 1 kap 2 §.61  
 

Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människor lika värde och för 
den enskilda människans frihet och värdighet. 

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara 
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det ska särskilt åligga det 
allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för 
social omsorg och trygghet.  

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets 
alla områden samt värna om den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna skall 
verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället.  

Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, 
nationallitet eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, 
sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.      

  

Men även med den materiella rättsäkerheten finns det viss kritik vilket skapade 
ytterligare en definition av rättsäkerhetsbegreppet. Denna betecknas substantiell 
rättsäkerhet. Med kritiken menades att en stat bör erbjuda rättsäkerhet av både formell 
och materiell karaktär. De menar att det behövs något nytt eftersom inte något av de 
tidigare rättsäkerhetsbegreppen i sig själv håller. Man har främst skapat den substantiella 
rättsäkerheten för att tillgodose den enskildes jämlikhet utifrån sina egna förutsättningar i 

                                                 
59 Staaf, 2005, s 29 – 32 
60 Pezcenik, 1995, s 94 
61 Staaf, 2002, s 36 – 37  
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den rättsliga behandlingen och inte, till skillnad från en mer traditionell syn, för likhet 
och förutsebarhet.62  
 

4.2 Barnkonventionen och svensk rätt 
 
1989 ratificerade Sverige FN: s barnkonvention. Detta innebär att vi alltid ska beakta 
barns rättigheter i frågor som rör barnet själv.63 Lite krasst kan man säga att 
barnkonventionen syftar till att få världens stater och dess medlemmar att se barn som 
människor, då konventionen i princip innehåller de mänskliga rättigheterna i 
komprimerad form. Enligt SoL 1:2 2st är definitionen på ett barn ”varje människa under 
18 år”. 
 
Sedan 1990 har lagstiftaren försökt att på olika sätt införliva barnperspektivet i svensk 
lagstiftning. Sverige har valt att inte inkorporera konventionen utan har istället 
implementerat artiklarna i olika redan befintliga lagstiftningar som exempelvis FB och 
SoL.64 Detta innebär att artiklarna inte är direkt tillämpliga hos myndigheter och 
domstolar men ska ändå genomsyra alla beslut som rör barn. Men trots att Sverige ses 
som ett föregångsland när det gäller arbetet med barns rättigheter så finns det fortfarande 
mycket kvar att jobba med, och FN har en kommitté som arbetar med att ständigt följa 
upp hur staterna följer konventionen. 65 Det var bland annat en sådan inspektion som 
ledde till att barnperspektivet stärktes i LVU.66

 
Barnkonventionen består av 54 artiklar som binds ihop av fyra bärande principer: 
 

• Principen om icke-diskriminering 
• Principen om barnets bästa 
• Barnets rätt till liv och utveckling 
• Barnets rätt att komma till tals 

 
De principer som är relevanta för vårt arbete är principen om barns bästa och barnets rätt 
att komma till tals.  
 

4.2.1 Barnets bästa 
 
Barnkonventionens tredje artikel fastställer följande: 

 
1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 
skall barnets bästa komma i främsta rummet.  

                                                 
62  Staaf, 2002, s 45 – 47  
63 Friis, 2003, s 55 
64 Melin, 2004, s11 
65 Sveriges tredje rapport till FN: s kommitté för barnets rättigheter, s 75 
66 Se vidare 5.3 
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2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan 
omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och 
skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som 
har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga 
lagstiftnings- och administrativa åtgärder.  

3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som 
ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda 
normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt 
behörig tillsyn. 

 

Med andra ord, barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet, och det har blivit mer 
eller mindre självklart att barnets bästa alltid ska beaktas vid frågor som gäller barnet 
själv, detta står också uttryckligen i SoL 1:2;  
 

När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver 

 
Och likaså i LVU 1§ p5 
 

Vid beslut enligt denna lag skall vad som är bäst för den unge vara avgörande 

 

Men vad är egentligen ”barnets bästa”? Vad innebär ”barnets bästa” för barnet respektive 
de myndigheter som kommer i kontakt med barn? För det enskilda barnets 
vardagssituation kanske inte barnkonventionen spelar någon uppenbar roll. Sverige hade 
redan innan vi ratificerade konventionen kommit en bra bit på väg när det gäller barns 
rättigheter.67 Men just begreppet ”barnets bästa” har fått en stor betydelse i vår 
lagstiftning och den myndighetsutövning kring barn och unga som stöds av lagstiftning, 
till exempel omhändertagande enligt LVU. 
 
Artikel 9 punkt 1 i barnkonventionen lyder: 
 

Konventionsstaterna skall säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot 
deras vilja utom i de fall då behöriga myndigheter, som är underställda rättslig 
överprövning, i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden, finner att ett 
sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa. Ett sådant beslut kan vara 
nödvändigt i ett särskilt fall, t ex vid övergrepp mot eller vanvård av barnet från 
föräldrarnas sida eller då föräldrarna lever åtskilda och ett beslut måste fattas 
angående barnets vistelseort. 

 

Här ser vi stödet för tvångsomhändertagande även i barnkonventionen, men hur vet 
myndigheterna vad som är barnets bästa? Ur barnets perspektiv kanske det är barnets 
bästa att bo med sina föräldrar medan samhället tycker att barnets bästa är att barnet skiljs 
                                                 
67 Melin, 2004, s 5 
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från föräldrarna. Vem avgör då vad som utgör definitionen av ”barnets bästa”? I den 
statliga utredningen ”Barnets bästa, föräldrars ansvar” bekräftas det att det inte finns 
någon klar definition på vad ”barnets bästa” är. Man konstaterar också att ”barnets bästa” 
varierar från tid till tid och ser olika ut från barn till barn. Men utgångspunkten ska alltid 
vara att i myndighetsbeslut som rör barn är det barnets intressen som ska stå före 
föräldrarnas och att bedömningen ska ske utifrån ett barnperspektiv.68  

Johanna Schiratzki, som är professor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet, 
sammanfattar begreppet ”barnets bästa” såhär:  

...vars fokus är det individuella barnets unika behov och grundläggande 
rättssäkerhetsbegrepp som förutsägbarhet och likhet inför lagen69

Vidare menar Schiratzki att man kan tolka ”barnets bästa” i utvidgad respektive inskränkt 
bemärkelse. ”Barnets bästa” i utvidgad bemärkelse innebär att man tillskriver barnet vissa 
rättigheter enbart för att de är barn som exempelvis rätt till god omvårdnad enligt FB 6:1. 
”Barnets bästa” i inskränkt bemärkelse är istället tänkt som ett skydd för barnet mot 
exempelvis fysisk misshandel eller omhändertagande enligt LVU.70

Schiratzkis tolkning av begreppet kräver i och för sig ytterligare förklaring av andra 
begrepp såsom barns behov och rättssäkerhet, men denna tolkning tillsammans med de 
ovan anförda ger ändå en bild av hur begreppet ”barnets bästa” är tänkt att användas. 
Som sagt är det inte helt enkelt att reda ut vad ”barnets bästa” innebär och begreppet ger 
också stort utrymme för den som läser lagtexten att göra en egen tolkning. 
 

4.2.2 Barnets rätt att komma till tals 
 
Att ett barn ska få möjlighet att uttrycka sin åsikt i saker som rör det själv kan tyckas 
självklart men det har visat sig att både viljan att lyssna på barn och kompetensen att 
tolka det barn säger är låg inom både domstolsväsendet och hos socialarbetare.71 Därför 
är det väldigt viktigt att principen om barnets rätt att komma till tals verkligen hålls 
levande. 
 
Artikel 12 punkt 1 i barnkonventionen lyder: 
 

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 
rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

 

                                                 
68 SOU 2005:43, s 105 – 106 
69 Schiratzki, 2006, s 11 
70 Schiratzki, 2006, s 33 – 34 
71 Melin, 2004, s 31 
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Liksom principen om barnet bästa hittar vi även principen om barnets rätt att komma till 
tals implementerat i SoL, 11:10... 
 

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 

 
...och i LVU, 1§ p6: 
 

Den unges inställning skall så långt möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till den unges 
vilja med beaktande av hans eller hennes ålder och mognad 

 
Det står med andra ord klart uttryckt i lagen att ett barn har rätt att komma till tals, men 
om det blir lyssnat på beror på ”ålder och mognad”. Liksom när det gäller begreppet 
”barnets bästa” är det inte lätt att hitta vägledning för hur man ska tolka ”ålder och 
mognad”. Lagstiftaren har inte velat skriva in någon konkret åldersgräns i lagtexten då 
det i sådana fall skulle leda till att de barn som faller utanför den gränsen helt ställs åt 
sidan även om de anses ha uppnått den mognad som efterfrågas. Likaså kan det finnas 
barn som har uppnått åldern men likväl inte anses vara nog mogna.72

 

                                                 
72 SOU 2005:43, s 214,545 – 546 
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5. Rättskällor vid tvångsomhändertagande av barn 
 
Vi har redan tagit upp några av de viktigare paragraferna i de lagar som är relevanta för 
detta arbete, men här gör vi en mer utförlig presentation om de olika lagstiftningarna och 
dess syften. Detta dels för att det finns fler paragrafer som är av stor betydelse för 
socialtjänsten när det gäller insatser och åtgärder för barn, speciellt vid 
tvångsomhändertagande, och dels för att läsaren ska få en djupare förståelse för hur dessa 
lagar hänger ihop med varandra. 
 

5.1 RF 
 
Regeringsformen talar om hur Sverige ska styras och innehåller bland annat våra 
grundläggande fri- och rättigheter. I RF 2:8 stadgas det: 
 

Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövande. 

 
Detta skydd mot frihetsberövande inskränks dock i RF 2:12, som säger att vissa fri- och 
rättigheter får begränsas genom lag, till exempel LVU som ger möjlighet att 
tvångsomhänderta barn och unga. Vidare sägs det i RF 2:9 att medborgare som 
omhändertagits tvångsvis på grund av annan anledning än brott, har rätt att få sin sak 
prövad i domstol utan oskäligt dröjsmål. Till följd av detta prövas alla beslut om 
tvångsomhändertagande av barn i länsrätten.73  
 
Tvångsvården, och de kriterier som ska uppfyllas för att tvångsvård ska bli möjligt, är ett 
omdiskuterat ämne. Hur stor makt ska staten och samhället ha över medborgarna? Vilka 
vårdbehov ska omfattas av tvångsvård? Ska tvångsvården i första hand vara 
individualpreventiv eller allmänpreventiv?74 Den här typen av frågor är inte lätta att ge 
exakta svar på och som vi kommer att se nedan så återspeglas även detta i de gällande 
lagstiftningarna på området, i vårt fall LVU. 
 

5.2 SoL 
 
Den nu gällande socialtjänstlagen bygger på flera olika principer som ska vägleda 
socialtjänsten i dess arbete, men vi tar bara upp de som är viktiga för vårat arbete här. En 
av dessa är principen om helhetssyn. Socialtjänsten ska alltså beakta hela människan och 
ha en förståelse för det sammanhang en person befinner sig i utifrån den enskilde 
individens perspektiv.75 I frågor som rör barn är därför SoL 1:2 av största vikt då det står 
att socialtjänsten alltid ska ta hänsyn till vad som är barnets bästa.76 Principen om 
                                                 
73 Strömberg & Lundell, 2004, s 120 – 121 
74 A a s 121 
75 Bergstrand, 2006, s 5 
76 Se vidare 4.2.1 
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flexibilitet är också viktig då den innebär att socialtjänstens insatser aldrig får utformas 
efter färdiga mallar. Denna princip hör också ihop med helhetssynen då den visar på att 
varje människa är unik och man ska se till varje enskild individs behov och önskemål.77

 
En annan viktig utgångspunkt för socialtjänsten är principen om frivillighet. Med andra 
ord så kan det aldrig bli fråga om att tillämpa någon tvångsvårdslagstiftning så länge som 
den enskilde frivilligt ställer upp på socialtjänstens förslag till åtgärder. SoL är också vad 
man kallar en målinriktad ramlagstiftning. Detta innebär att kommunerna själva har stor 
frihet att utforma verksamheten efter sina egna resurser och behov, så länge som målen 
med lagen uppfylls.78 När det gäller barn uttalas målen i SoL 5:1: 
 

Socialnämnden skall       
- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, 
- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en 
gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom, 
- med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat 
tecken till en ogynnsam utveckling, 
- aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av 
alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel 
samt dopningsmedel, 
- i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att 
utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den 
unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet, 
- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp 
som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller 
adoption har avgjorts. 

 

Tidigare i uppsatsen diskuterade vi att det ställs höga krav på en socialsekreterare för att 
denne ska kunna göra en bra kvalificerad riskbedömning.79 Här ser vi varför. Lagstiftaren 
ställer höga krav på kommunerna att ta hand om de barn och unga som bor i kommunen, 
och det har som sagt blivit ett allt större fokus på de förebyggande åtgärderna för att till 
exempel förhindra missbruk.80 Som vi ser har paragrafen en individualpreventiv 
framtoning, det vill säga att det är den enskilde individen som ska skyddas och då främst 
genom förebyggande insatser. Forskning har också visat att åtgärder som syftar till att 
förbättra barns uppväxtförhållanden är de som är mest effektiva i förebyggande mening. 
Här kan det handla om ekonomisk hjälp till familjen likaväl som avlastning eller 
placering av barn i familjehem.81

 

                                                 
77 Bergstrand, 2006, s 6 
78 A a s 128 – 129 
79 Se vidare 3.2 
80 Grönwall & Holgersson, 2004, s 184 
81 A a s 153 
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I första punkten sägs det att socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp 
under trygga förhållanden. Men vad menas egentligen med trygga förhållanden? När det 
gäller SoL delar man in trygghetsbegreppet i tre delar; ekonomisk trygghet, trygghet i 
fysisk mening och trygghet i socialpsykologisk mening.82 Ekonomisk trygghet kräver 
ingen utförligare förklaring utan innebär precis vad det låter. Fysisk trygghet avser till 
exempel att man har möjlighet att få sjukvård när man behöver men också att man har rätt 
att känna trygghet i sin boendemiljö och likaså i den offentliga miljön. Med 
socialpsykologisk trygghet kan menas att individen har tillgång till samhällets stöd, men 
också att man har rätt att säga nej till vård. Den personliga integriteten är viktig här och 
man ska inte behöva lämna ut uppgifter som inte är relevanta i samband med att man 
söker hjälp hos socialen.83

I femte punkten hittar vi samhällets möjlighet, och ansvar, att om det krävs för 
barnets/den unges bästa, så får vård eller fostran ske utanför hemmet. Detta kan då ske 
frivilligt inom SoL eller genom tvångsomhändertagande enligt LVU. 

 

5.3 LVU 
 
Tvångsvården är, som sagt, ett väl diskuterat ämne. När det gäller omhändertagande av 
barn så har diskussionen bland annat handlat om huruvida vi omhändertar för många eller 
för få barn i Sverige. Det har också varit diskussion om det är bra för barn att placeras i 
familjehem eller liknande tillfälligt eller om det är bättre med permanenta placeringar då 
barn har behov av trygghet och kontinuitet. En del anser att de biologiska föräldrarna 
aldrig kan ersättas medan andra tycker att biologiska föräldrar mycket väl kan bytas ut 
och att familjehemsföräldrar lika väl som biologiska föräldrar kan tillgodose barnets 
behov.84

 
I diskussionerna som fördes vid tillkomsten av den nu gällande LVU fanns två olika 
skolor, den relationsorienterade och den behovsorienterade. Den relationsorienterade 
skolan framhöll att det är separationen från föräldrarna som skadar barnet mest och att det 
därför är bäst att så långt som möjligt låta barnen bo med sina biologiska föräldrar. 
Omhändertagande blir här en sista utväg och man försöker istället stötta upp och 
behandla familjen tillsammans, och ser att en bra relation med de biologiska föräldrarna 
är en nödvändig förutsättning för ett lyckat resultat.85

 
Den behovsorienterade skolan sa istället att det är den som är mest känslomässigt 
engagerad i barnets omvårdnad som är barnets psykologiska förälder. I de allra flesta fall 
är det den biologiska föräldern som också är den psykologiska föräldern, men det kan lika 
gärna var en mycket engagerad familjehemsförälder. Här ses omhändertagande av barn 
som något som i vissa fall faktiskt gynnar barnet självt. Det är alltså viktigare att ett barns 
                                                 
82  Grönwall & Holgersson, 2004, s 81 
83 A a s 81 – 82 
84 A a s 371 
85 A a s 371 
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behov blir tillgodosett av en engagerad person än att barnet till varje pris ska bo kvar hos 
sina biologiska föräldrar. Men detta ska inte tolkas så som att barn ska omhändertas till 
höger och vänster, utan bara att det i vissa fall är bra att skilja barn och föräldrar åt.86

 
När LVU var klar 1990 var det den relationsorienterade skolan som dominerade, men 
idag präglas synen på omhändertagande av barn av en blandning mellan de båda 
skolorna. Samtidigt som man i vissa fall anser att barnet faktiskt mår bäst av att skiljas 
från sina biologiska föräldrar, så arbetar socialtjänsten utifrån det synsättet att barn alltid 
mår bäst av att ha en kontakt med sitt ursprung, både sina anhöriga och sin kultur.87

 
Som sades tidigare hittar vi barns rättigheter att få sina grundläggande behov 
tillgodosedda i FB.88 I FB 6:1 står det att: 
 

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med 
aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller 
annan kränkande behandling. 

 
Man kan säga att LVU är ett verktyg som samhället kan använda när det råder delade 
meningar mellan de biologiska föräldrarna och socialtjänsten angående vad som är 
”omvårdnad, trygghet och en god fostran”. Sedan kan det naturligtvis diskuteras vad som 
till exempel är en god fostran. Det finns det dock inte utrymme för i det här arbetet men 
vi vill visa på komplexiteten i frågor som rör barn, föräldrars respektive samhällets 
ansvar för barn samt när samhället kan eller skall ingripa i familjens privata sfär. 
 
I 1 § LVU hittar vi kriterierna för när ett tvångsomhändertagande kan ske. Som vi skrev 
ovan så kan det aldrig bli tal om tvångsomhändertagande så länge frivillighet enligt SoL 
föreligger, men för att ett barn ska kunna omhändertas enligt LVU måste även kraven i 2 
§ eller 3 § vara uppfyllda. 2 § LVU innefattar de så kallade miljöfallen, det vill säga när 
det finns konkreta brister i hemmiljön som påverkar barnet negativt.89

 
Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 
utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en 
påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. 

 

Det ska tilläggas att det krävs starka belägg för att det verkligen förekommer en påtaglig 
risk för barnet att ta skada i hemmet innan ett omhändertagande kommer på tal.90 Den 
andra möjligheten att omhänderta barn hittar vi i 3 § LVU: 
 

                                                 
86  Grönwall & Holgersson, 2004, s 371 – 372 
87 A a s 371 – 372 
88 Se vidare 4.2 
89 Grönwall & Holgersson, 2004, s 392 
90 A a s 392 

 28



Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en 
påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 
verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. 

 

Denna paragraf avser de så kallade beteendefallen, det vill säga att det är barnets/den 
unges eget beteende som är avgörande. Det är inte helt ovanligt att ett barns beteende 
också hänger ihop med barnets uppväxtmiljö, och LR får besluta om vård enligt båda 
paragraferna samtidigt. Varför det kan vara befogat beror på åldersgränserna i de olika 
fallen. Enligt 1 § LVU får den som är under 18 år beredas vård enligt 2 eller 3 §, men 
vård enligt 3 § får även beredas den som fyllt 18 men inte 20 år. Likaså måste ett 
omhändertagande enligt 3 § LVU föreligga om den unge ska vårdas på ett så kallat § 12-
hem, det vill säga ungdomshem.91

                                                 
91 Grönwall & Holgersson, 2004, s 395 
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6. Tillämpning 

6.1 Teman 
 
Vi har utifrån den insamlade empirin fått fram följande teman: Struktur, Fokus på barnet, 
Insyn, Komma till tals, Lag, Likhet, Arbetskompetens och Urval. Temana har framkommit 
genom att intervjuerna lästes igenom noga och citat som ansågs ha betydelse för 
frågeställningen togs ut. Dessa bildade sedan prototeman genom att man lägger samma 
citat som handlar om samma sak. Prototeman är ett provisoriskt tema som sedan ändras 
under tiden. Vi läste igenom intervjuerna igen för att se om vi hittade fler citat som 
stämde in. sedan beslöts vilka teman vi ville ha med och vilken form de skulle ha. 
Temana namngavs och vi skapade en definition utifrån det respondenterna sagt.92  
 
Denna uppdelning av teman kanske inte är den mest optimala men är den som vi fann 
vara den bästa. De flesta teman har ett samband mellan varandra och många av citaten 
passade in i flera olika teman men det kändes ändå viktigt att göra en uppdelning för att 
inte missa något centralt. Det visade sig att det fanns två teman som var mer övergripande 
och som man ser drag av i alla andra teman, dessa är struktur och barnet i fokus.  
 
Vi valde att namnge det första temat som Struktur eftersom det handlar om BBIC:s 
upplägg och hur denna ger en struktur i barnavårdsutredningen. Struktur var ett ord som 
respondenterna ofta själva valde att använda så därför ansåg vi det ordet vara passande. 
Strukturen handlar även om de normer som nu finns för hur hela utredningen skall gå till 
och om formulären och dokumentationssystemen.  
 
Nästa tema döpte vi till Fokus på barnet eftersom den handlar om hur man sätter barnet 
och dess behov i centrum. Detta var något som det lades stor vikt på i intervjuerna och 
det hela handlar om hur man i varje steg av utredningen utgår från barnets behov och vad 
som är bäst för barnet. Här tas även BBIC-triangeln upp och vilken hjälp den är för att 
hitta just det enskilda barnets behov. 
 
Det tredje temat handlar om hur stor insyn och på vilket sätt insynen går till. Insyn var ett 
ord som respondenterna själva använde och det kändes därför som ett självklart val när vi 
försökte hitta rubrik. I temat ryms alla aktörers insyn.  
 
Nästa tema valde vi att namnge som Komma till tals och behandlar barnets möjligheter 
att få föra fram sin åsikt. Detta tema hänger starkt samman med Insyn och handlar om hur 
mycket barnet har möjlighet att säga vad det tycker och hur det går till när han eller hon 
får det. Detta tas upp i såväl riskbedömningen innan ett omhändertagande som i 
uppföljningen av redan placerade barn.  
 

                                                 
92 Se vidare 1.3.6 
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Det femte temat handlar om hur BBIC stämmer överens med lagstiftningen som berör 
området, därför valde vi att döpa detta tema till Lag. Temat tar också upp de 
rekommendationer som socialstyrelsen utfärdar i och med BBIC.  
 
Nästa tema gav vi namnet Likhet och handlar om att utredningarna ska gå till likadant i 
alla kommuner och vilka konsekvenser detta ger. Det handlar även om hur utredningarna 
ska följa det heltäckande dokumentationssystem vilket gör att de ska utföras på samma 
sätt. Det är detta som gör att vi valde att döpa temat till Likhet.  
 
Det näst sista temat valde vi att döpa till Arbetskompetens. Temat handlar om på vilket 
sätt socialsekreteraren måste använda sin egen kompetens för att kunna göra en bra 
bedömning och vilka konsekvenser kompetensen har för utredningen. Vi valde namnet 
Arbetskompetens eftersom vi ansåg det vara ett bra och heltäckande namn. Temat handlar 
även om den ökade arbetsbelastning som BBIC för med sig.  
 
Det sista temat valde vi att döpa till Urval eftersom det handlar om det urval som 
socialsekreterarna gör när de väljer vilka delar av BBIC de vill använda sig av. 
 

6.2 Intervjumaterial 

6.2.1 Struktur 
 
Den främsta förändringen med BBIC enligt samtliga respondenter tycks vara att det har 
blivit mer struktur i arbetet med barnavårdsutredningar. Strukturen är någonting som 
kommer upp gång på gång i intervjuerna och som genomsyrar samtliga nedanstående 
teman. Respondenterna anser att denna struktur är något positivt i deras arbetssituation.  

 

Ja dels är det ju liksom att det blir mer strukturerat då och struktur är ju bra för att få 
ordning och man ska ju veta vad det är som sker. 

 

Strukturen talar om hur utredningen ska gå till, vilket enligt respondenterna gör att hela 
utredningen blir tydligare för alla.  

 

Och det handlar om hur man tar emot anmälningar, skriver utredningar och vid 
analyser av olika ärenden och utredningar, vid utformningar och rapporter och vid 
ifyllandet av blanketter. 

 
Den hjälper också socialsekreteraren att få med allting som är viktigt i utredningen 
vilket8 gör att inget blir bortglömt. 

 

Men det är ju det som är bra att det finns en struktur, att ingenting glöms bort utan 
kommer med det är ju det som är bra. 
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Ja, alltså just det med uppföljning och så, där är det ju bättre för barnet på det sättet 
att allting kommer med och så. När jag tänker utredningssyfte har det större betydelse 
där kommer ju allting med och den där triangeln och så… jag kan tänka mig att det 
blir mer rättsäkerhetsaspekt att det blir bättre liksom, allting kommer med på det 
sättet, det är genomtänkt. 

 
De är överens om att BBIC:s struktur för det mesta fungerar tillfredställande men det 
finns dock undantag där den inte fungerar fullt ut. Några av respondenterna berättade att 
de inte gillar hela strukturen när det gäller hur möten ska gå till. I och med detta säger de 
att de i dessa situationer bortser från strukturen.  

 

…vi visar en väldigt strukturerad, så ska det va, och det är väldigt bra i vissa fall men 
ibland måste man ju också vara flexibel så vi kommer ju använda BBIC som ja på det 
sätt som vi tycker är bra. 

 

Och ja det är ju bra med strukturen som sagt vi kommer använda, vi kommer inte 
använda det fullt ut när vi känner att nej här blir det inte bra… 

 
En del av respondenterna verkar även tycka att delar av strukturen till en början var svår 
att ta till sig och att det krävdes mycket av en som person för att komma in i det nya sättet 
att arbeta. 

 

Alltså de tär ju dom här formulären som har varit jobbiga att börja använda… när 
man har varit som mest irriterad så har man sagt att det har varit ungefär som 
försäkringspapper, att man bara fyller i ett formulär. Men nu tror jag att man har 
kommit över det också. 

 

6.2.2 Fokus på barnet 
 
Det som enligt respondenterna verkar vara en av de större förändringarna med BBIC är 
att man på ett annat sätt sätter barnet i fokus, vilket enligt dem är något som är väldigt bra 
för barnet. Det som nu verkligen sätts i centrum för utredningen är barnens behov och att 
dessa blir tillfredställda. Respondenterna berättar även att man väger dessa behov mot 
föräldrarnas förmåga för att se på vilket sätt de blir uppfyllda. Innan så koncentrerade 
man sig mer på föräldrarna och deras liv istället för på barnet.  

 

Vi får mycket mer fokus på barnets behov, förut har det ju varit väldigt mycket knutet 
till föräldrarnas och deras funktionsförmåga eller brist på funktionsförmåga. 
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Jo, den bygger på att barn har rätt till föräldrar som har tillräcklig föräldraförmåga 
om man säger. Man gör ju en analys utifrån barnets behov om det är ett barn med 
extra stora behov så ställer det ju extra stora krav på föräldraförmågan. 

 
Det nya systemet gör enligt respondenterna att man tvingas studera barnens behov på ett 
mer ingående sätt. Det gör att man hittar behov som just det barnet har och fokusen gör 
att man inte missar det som är viktigt.  

 

Ja fördelarna är att det tvingar in oss på en strukturerad analys. Öh, exempelvis när 
det gäller hälsa, man kommer automatiskt in på hur mycket en ungdom väger vilket 
kan vara väldigt överflödigt i många fall. Men är det en tjej med ätstörningar så är det 
ju väldigt intressant. Och tanken är att de här tre benen om man säger i triangeln, 
barnets behov och föräldraförmågan ska bilda en triangel. Är barnets behov större än 
föräldraförmågan ska det rättas upp på något sätt då, om det går, om inte så handlar 
det ju om att flytta på barnet. 

 
Respondenterna menar att det tidigare var svårt för dem att få fokus på barnet och att det 
ibland blev så att de kom lite i skymundan.  
 

För man kan ju sitta där och alla tycker att vi har bra fokus för barnets bästa men sen 
kanske man försvinner bort liksom på olika sätt med olika anledningar och man är 
inte riktigt medveten om det. Det här gör en väldigt medveten om hur man får barnet i 
fokus då blir det mer fokuserat, det tycker jag är det bästa liksom. 

 
I samband med detta så talar respondenterna om att fokusen på barnet och dess behov har 
fått dem att hitta behov som de tidigare inte sett. 

  

…det kan ibland vara smärtsamt att se att barnen kanske har större behov än vad vi 
kanske har trott. Men det är ju viktigt att vi vet det för vi är ju den yttersta länken i att 
stödja dessa barn. 

 

Jag tycker att det här ger bättre rättsäkerhet för barnen. Därför att man följer upp så 
att säga en helhet men också för att man utreder mer som ett helhetstänk tycker jag... 
På så sätt kommer det fram både det som fungerar bra och det som fungerar mindre 
bra. Och det kommer fram vilka delar där barnen kanske aldrig har fått stöd och där 
socialtjänsten måste appliceras på och ge dom det stödet. 

 
Något som skiljer sig från tidigare är att man nu ser på hur barnet har det och inte längre 
på vad barnet har gjort. Detta innebär att man fokuserar mer på barnet bakom 
handlingarna och hur hans eller hennes liv ser ut. Det samma gäller föräldrarna där man 
inte tittar på förälderns handlingar som att de dricker utan istället tittar på hur dessa 
påverkar barnet. Detta är även det ett sätt att sätta fokus på barnet.  
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…man utreder inte om den unge har begått brott utan man utreder vilket liv den unge 
lever, där brott bara är en beståndsdel som nämns. Men det spelar inte så mycket 
själva brottet oavsett hur ungdomen lever…  

 

Det som är nytt med BBIC kan man säga jämfört med tidigare är att det står ingen 
rubrik här om missbruk eller psykisk sjukdom hos föräldrarna. Däremot lyser det 
givetvis igenom när det gäller tex. känslomässig tillgänglighet och vägledning och 
gränssättning. Och det är ett sätt att sätta fokus på barnets behov och det är samma 
sak när det gäller barn, eller ungdomar som är kriminella, så är det ingen egen rubrik 
utan det kommer in under exempelvis socialt uppträdande… 

 

6.2.3 Insyn 
 
Nästa tema handlar om insynen för olika aktörer i processen. Respondenterna menade att 
detta var en viktig faktor och att barnet har rätt till en viss insyn vilket givetvis påverkar 
delaktigheten. Respondenterna säger att de i sitt arbete berättar för barnet vad de har 
skrivit för att sedan ha en diskussion runt det. Rätten till insyn skiljer sig för barn i olika 
åldrar. Barnen ska även få ta del av formuläret för att själva kunna berätta hur de ser på 
saken. 
 

Ja så som jag har gjort, jag har ju gjort två gånger nu då, då sitter vi, så går jag 
igenom och säger att nu står det så här och vad säger ni om det och då diskuterar vi 
det. Och sen så har jag ju skrivit sen då de olika temana och vad dom har sagt lite 
kortfattat om varje tema för det ska ju vara med uppföljningsdokumentet sen tittar vi 
lite på målsättningar och så där då. 

 

Och så kommer vi in på själva delgivningen, att innan beslut så har vårdnadshavare 
och barn över 15 rätt att läsa utredningen för att komma med synpunkter till den 
innan beslutet. Sen försöker ju vi, för vi tjänar ju på att de är så delaktiga som möjligt. 

 

Men det är inte bara barnets egen insyn som påverkar barnet. Alla som arbetar runt barnet 
får genom BBIC också bättre insyn. 

 

Sen är ju informationen också hela tiden det är viktigt att informationen blir tydlig, 
tycker jag, för en själv och för en annan, vad är det vi gör här. Det är det bästa. 
Informationen styr allt arbete vad man än gör, så tycker jag i alla fall. 

 
Enligt respondenterna så är det nya systemet en enorm fördel för familjehemmen 
eftersom det ger dem en ökad insyn. Eftersom BBIC har ett bättre fokus på barnet så blir 
familjehemmet informerat om hur barnet fungerar och har för rutiner, vilket enligt 
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respondenterna kan vara en fördel för barnet eftersom han eller hon då lättare kan få den 
vård barnet behöver. 

 

Ja ett familjehem tex., vill ju veta om ett barn, sjukdomar och leksaker och matvanor 
och så. 

 

Familjehemmen har ju, tycker att det är jättebra med BBIC, för dels är det bättre 
beskrivningar på barnen, det står ju om hälsa och matvanor och sånt, sovtider. Förut 
viste man kanske bara att pappa söp och en kille hade snattat eller någonting men 
ingenting hur de fungerar i vardagen. 

 

Det nya systemet innebär även att föräldrarna också har en bättre insyn i processen.  
 

...dom har nästan full insyn, det har dom. 

 

6.2.4 Komma till tals 
 
I sambans med att respondenterna pratade om insyn talades det även om vilken rätt barnet 
har att komma till tals. Respondenterna menade att det också på det här området har skett 
en förbättring med BBIC. Man lyssnar mer på vad barnet har att säga och även här så 
finns det en del åldersgränser som gör att barnet har olika rättigheter beroende på ålder. 

 

… och det finns lite åldersgränser, som det där med att innan 12 år tar vi reda på vad 
barnet tycker, men behöver inte fästa för avseende i det. Efter 12 år fäster vi avseende 
vid det, det görs ändå en bedömning, och efter 15 år är det bara vetorätt som återstår 
om man säger. 

 

En tydlig förändring här är att man nu börjar prata med yngre barn än vad man gjort 
innan. Man tar även in andra sätt att göra barnet hört.  

 

…kanske har varit ett att de hjälper till, det har skett en utveckling att vi pratar med 
mindre och mindre…Och man har, det har kommit in mer saker om typ 
barnteckningar och annat, teckningar och annat så det är inte enbart språk,  öh 
observationer och sånt av barn. Men vi pratar ju definitivt med barnen från fem år och 
uppåt. 

 

… eller jag försöker ju göra barnet så delaktiga som möjligt i det men är de små så 
skiter de ju i det. 
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Enligt respondenterna så är skillnaden till stor del beroende på hur socialsekreterarna 
arbetade tidigare. Det som är en avvikelse nu är att man blir tvungen att prata med barnet 
enskilt vilket de vi talade med redan gjorde innan, därför blir skillnaden för dem inte lika 
påtaglig.  

 

Hm… det är ju de här samtalen, enskilda samtal som det står att man ska ha, det har 
vi haft hela tiden. Jag är väldigt ambitiöst och träffar barnen mer än vad jag ska, eller 
vad jag ska så ska man ju inte säga. Det är vad är det man säger jag tycker att det är 
väldigt roligt. Och min kollega vet jag också är väldigt ambitiös på det sättet så det 
förändrar inte vårt sätt. Det är ju så olika hur man jobbar ju. 

 
Men skillnaden blir ju betydligt större om man inte gjort detta, vilket medför en 
förbättring för berörda barn. 

 

Ja innan, det finns en lagändring nu att man ska prata med barn i familjehem, men det 
är väldigt många socialsekreterare som när man besöker ett familjehem aldrig ser till 
att prata med barnet i enrum, och nu har det blivit lag på det, som det låter så har inte 
alla gjort det, för det är en ständig kamp det där att gå undan och prata med barnen 
för det går ju att ha hur mycket möten som helst med psykologer, skolor utan att 
barnet är med. Men så att det ger ju lite mer material att prata om, det löser ju inte 
själva, det är ju bekvämare att arbeta med barn utan att barnet vet om det, men det är 
ju inte tillåtet. 

 

6.2.5 Lag 
 
Respondenterna berättar att de anser att BBIC följer lagstiftningen på ett bra sätt. De 
nämner andra delar där de inte ser denna överensstämning men inte när det gäller BBIC.   

 

Men med BBIC har jag inte sett att det inte skulle följa lagstiftningen. 

 

Jag tycker att det stämmer väl överens med lagstiftningen. 

 
Men samtidigt så menar respondenterna att det alltid behövs en utveckling av lagen och 
att den i många fall ligger efter. Den hinner inte utvecklas på samma sätt som 
verkligheten vilket gör att det finns områden som inte blir berörda av lagen. Ett exempel 
på detta kommer nedan. 

 

Sen är det ju det att domstolar är ett uttryck för rådande, eller inte rådande, men förut 
rådande moral och värderingar. Men ändå kommer det upp först när det har blivit 
gammalt förhoppningsvis. Vilket gör att den är, det är sällan som en lag är före. 
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För vi har ju fått in även efter BBIC saker som mobbning via SMS och chattar och 
sånt vilket är okänt för socialstyrelsen om man ska tolka deras skrifter fortfarande. 
Om inte annat kommer vi visa det problemet, så finns det en post som gäller 
ekonomiskt bistånd som heter dagstidningar, telefon och tv-licens, det finns ingen av 
våra kunder som har en dagstidning, det är ytterst få som har ett vanligt 
telefonabonnemang, de har ju mobiltelefon. Det står ingenting om vad som skulle vara 
skäligt att ha på ett kontantkort t.ex. 

 

6.2.6 Likhet 
 
Samtliga respondenter talar om att en av fördelarna med BBIC är att det är lika 
utredningar vart man än kommer i landet, vilket det inte har varit förut. Systemet tidigare 
har medfört en hel del problem när någon till exempel har flyttat från ett ställe där det inte 
alls går till på samma sätt. BBIC finns ju även i en del andra länder också vilket kan vara 
en fördel. 

 

Och framförallt är det i samband med allt som används i alla kommuner i Sverige och 
även andra länder så som Norge. 

 

Men den kommer att bli bättre därför dels att det är samma utredningar överlag, 
alltså över landet oavsett var man finns nånstans, så är det samma frågor. 

 
Att det har skapat vissa regler för hur en utredning ska gå till är ju också någonting som 
gör att det blir lika vart man än är. Detta är regler som ska skydda barnet. 

 

Ja innan, det finns en lagändring nu att man ska prata med barn i familjehem, men det 
är väldigt många socialsekreterare som när man besöker ett familjehem aldrig ser till 
att prata med barnet i enrum, och nu har det blivit lag på det, som det låter så har inte 
alla gjort det, för det är en ständig kamp det där att gå undan och prata med barnen 
för det går ju att ha hur mycket möten som helst med psykologer, skolor utan att 
barnet är med. Men… så att det, det ger ju lite mer material att prata om, det löser ju 
inte själva, det är ju bekvämare att arbeta med barn utan att barnet vet om det, men 
det är ju inte tillåtet. 

 

Några av respondenterna menade också att de har sett en förändring hos politikerna och 
att dessa nu har ett större intresse av att veta hur samarbetet med barnet går till. De vill 
kontrollera att allt fungerar som det ska. 
  

Det som jag tycker är bra är våra politikers sätt att se på de här, de är väldigt mån att 
veta på vilket sätt vi samtalar med banen när då vi följer upp värderingen exempelvis 
och det om man säger en hel helhet i detta om man inte har följt upp det, eller att det 
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inte finns konstaterat att vi har mött barnet, på vilket sätt vi mött barnet och om vi har 
mött det själv och så där och få det påpekandet för den delen. 

 

6.2.7 Arbetskompetens 
 
Enligt respondenterna så hänger det fortfarande till stor del på socialsekreterarens egen 
bedömning. Utifrån det material som kommer fram med hjälp av BBIC så ska han eller 
hon göra sin egen bedömning utifrån den kunskap han eller hon bär. 

 

Ja det är ju vi som väljer vad vi skriver ner, vi frågar ju till exempel barnet eller 
föräldrarna en mängd saker men vi skriver ner vad dom har sagt, så dom har fått titta 
på detta i samband med delgivningen. Det är ju hur vi har uppfattat det, och ibland 
kan det bli att, det kan vara rena faktafel eller fel bedömning eller någonting. Det är 
ju socialsekreteraren som har ansvar att skriva, formulera svar på frågorna. 

 
Förändringen med BBIC kräver en hel del av dem som arbetar med det. Det blir en 
förändring som kräver arbete och engagemang. Det är något som de flesta tycker är 
spännande, de ser framemot att börja jobba med det och komma in i systemet.    

 

Jo BBIC är ju mycket mer ambitiöst naturligtvis, det kräver mycket mer av oss, det är 
på gott och ont då för det gäller ju att hitta en balans i detta. För vi kommer inte 
kunna använda oss av allting det kan vi redan se nu för det fungerar inte. 

 

Jag tycker att det känns liksom rolig och så det tycker jag, och spännande. Det 
kommer ju ta lite tid att lära sig detta, framförallt i utredningssyfte det är inte lika 
mycket med det jag håller på med. Men i utredning så får man allt lära sig det, det 
förstår jag det är ju en massa jobb, med att få in det tänket liksom men jag känner mig 
positiv, tycker det är roligt att göra det. 

 
Men i samband med detta berättades det att det för vissa har varit jobbigt att börja arbeta 
med BBIC. 

 

Alltså det är ju dom här formulären som har varit jobbiga att börja använda. Vi har 
liksom fått det emot oss att man har periodvis tyckt att det inte funnits behov av att 
utveckla kompetensen i socialtjänsten, när man har varit som mest irriterad så har 
man sagt att det har varit ungefär som försäkringspapper, att man bara fyller i ett 
formulär. Men nu tror jag att man har kommit över det också. Att det är det här sättet 
som man utreder barn men även följa upp barnen att det faktiskt ger bättre stöd, att 
det ger stöd till de barn som finns inom familjehems vård men även till personalen. 
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Det gäller också att man som personal är medveten om de normer som existerar eftersom 
man ska göra bedömningen utefter dessa. Detta kan ibland vara svårt. 

 

Sen finns det ju inslag här som är tydligare som inte, vilket är väldigt bra tycker jag 
personligen, för om man tar identitet så vet vi att det är många som har en klädsel som 
är, eller beteenden som är avvikande… så är… avvikande är någonting som avviker 
från normen… norm som man säger… den normen står ju socialtjänsten för då och då 
blir man ju tvungen att tänka efter vilken norm har vi egentligen då. Öh… så fördomar 
kan bli tydligare i så fall.  

 

Ja.. det gör det, och sen med utvecklingen och förändring när det gäller exempel 
normer och sånt går ju oerhört mycket snabbare än det gjorde vi när jag började…så 
har jag lite svårt att hänga med… 

 

6.2.8 Urval 
 
Nästa tema har ett samband med det tidigare och handlar om urval. Respondenterna anser 
att allting i BBIC inte fungerar på det sätt som de vill, därför finns det delar som de själva 
väljer att inte praktisera i verkligheten. Men de menar att de kommer att använda sig av 
det mesta. 

 

O ja med den redigeringen att vi inte kommer använda det fullt ut som jag sa. 

 

Nej det är ju det som jag sa tidigare när det blir för strukturerat och formellt som inte 
just passar i dom så kommer vi inte använda det. Det är ju det… men det är ju ingen 
som säger att vi måste göra det precis så… så det är det. 

 

Det gäller speciellt vissa delar där man har sett att det inte funkar. Det kan röra sig om 
vissa frågor i formuläret eller betydligt större delar i strukturen. 

  

Jo, alltså jo man kommer använda alla temana och så men sen så är det ju en massa 
olika punkter, och då kanske man hoppar över vissa som man märker den här var ju 
onödig, men man tittar ju ändå igenom det. För vissa frågor kan ju vara rätt onödiga 
men alla teman absolut har man ju med… alla viktiga . 

 

Och ja det är ju bra med strukturen som sagt vi kommer använda, vi kommer inte 
använda det fullt ut när vi känner att nej här blir det inte bra just när det gäller 
placerade barn. Och just med oroliga barn det och det har vi ju också hört att det är 
många som inte gör det, det funkar liksom inte. 
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Ett bra exempel är den oberoende ordföranden som ska vara med som ingen av dem 
tycker fungerar i praktiken, med undantag från vissa fall. Ett annat exempel är att 
föräldrarna inte alltid kan vara med på mötena, vilket det står att de ska. Om det är ett 
plötsligt omhändertagande kan det vara jobbigt för barnet att sitta och prata med sina 
föräldrar. Det kan även vara jobbigt för föräldrarna att sitta och prata facksaker när de 
precis ska skiljas från sitt barn. Då kan respondenterna välja att ha mötet utan att 
föräldrarna är med. De handlar efter det som de anser är det bästa för barnet i den 
situationen.  

 

…som är lite svårt att applicera från England, att det ska vara en utomstående 
ordförande när det gäller uppföljningar och rapporter från familjehem. Åh det finns 
inte motsvarande personer i Sverige för det hade vart en politiker eller en präst eller 
någonting så fungerar inte det svenska systemet riktigt. Vi jobbar mycket, mycket 
bredare än våra kollegor i England till exempel, de är mycket mer specialiserade. 
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7. Analys 
 
Det vi ville ha svar på när vi började arbetet var hur rättssäkerheten för barnet påverkas i 
och med BBIC. För att få svar på detta har vi i arbetet framfört dels en teoretisk del och 
dels en empirisk del med ett antal intervjuer. Vi ska nu här försöka foga samman dessa 
till en analys för att se om vi har nått ett tillfredsställande resultat. Vi vill påminna om att 
vi inte är ute efter att generalisera, det har vi inte empiriskt material till, utan vi vill enbart 
visa upp en del av verkligheten. 
 
När BBIC började arbetas fram var ett syfte att på ett bättre sätt än tidigare ta hänsyn till 
och arbeta efter FN:s barnkonvention. Att sätta barnets behov i centrum innebär också 
indirekt att sätta barnets bästa i centrum vilket är en huvudprincip i barnkonventionen. 
BBIC-triangeln och dess olika behovsområden bidrar till att socialsekreteraren blir 
tvingad att alltid sätta barnets behov främst, istället för som tidigare när det väldigt ofta 
var de vuxnas behov och önskemål som fick störst utrymme. Detta anser vi är något som 
verkligen gör att rättssäkerheten blir större för det enskilda barnet, och då främst den 
materiella rättssäkerheten. Både det att BBIC stämmer överens med barnkonventionen 
och det att barnet själv, i den mån det förstår, kan vara säker på att stå i centrum för 
utredningen. 
 
När det gäller barnets möjlighet att komma till tals ser vi att det har skett en förbättring 
genom BBIC. För trots att det i lagstiftningen fortfarande finns vissa åldersgränser för när 
socialtjänsten måste lyssna på barnet, så leder BBIC och dess formulär till att 
socialsekreterarna automatiskt tvingas att lyssna mer även på de barn som är yngre än vad 
lagen kräver. Naturligtvis har inte socialsekreteraren någon skyldighet att ta hänsyn till 
vad de yngre barnen säger, men som en av respondenterna säger ”vi tjänar ju på att de är 
så delaktiga som möjligt”. 
 
De tre olika mötesformerna i BBIC där både barn och andra inblandade deltar, leder även 
dessa till att barnets möjlighet att få sin röst hörd ökar. Liksom med de olika formulären 
tvingas socialsekreteraren att låta barnet komma till tals. Just detta att barnets 
engagemang och delaktighet i processen uppmärksammas gör också att rättssäkerheten 
för barnet ökar. I och med att BBIC ger socialsekreterarna tydliga riktlinjer för hur de ska 
arbeta med barn och hur de ska arbeta med de olika formulären så blir den formella 
rättssäkerheten bättre. En annan aspekt som också stöder att rättssäkerheten har ökat när 
det gäller barnets möjlighet att komma till tals, är det vi skrev ovan att genom BBIC 
införlivas barnkonventionen på ett mycket bättre och säkrare sätt än förut. 
Barnkonventionen ska genomsyra alla beslut som rör barnet själv och detta borde inte 
minst gälla i sådana stora ingrepp som till exempel ett omhändertagande faktiskt är. 
 
Att arbetet med barnavårdsutredningar har blivit mer strukturerat är enligt respondenterna 
en av de största förändringarna och tillika förbättringarna med BBIC. Detta är något som 
genomsyrar hela systemet och självklart ger denna förändring även ändringar i 
rättsäkerheten. Strukturen som visar hur undersökningen ska gå till innebär att alla 
utredare inom socialtjänsten ska följa samma mallar. Detta oberoende på vart i landet 
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man befinner sig men även oberoende på vilken typ ärende det gäller. Dessa generella 
rättsnormer gör att likheten inför lagen stärks eftersom alla ska behandlas på samma sätt 
genom samma arbetsmetod. Rättsnormerna ökar barnets chanser att få den hjälp det 
behöver eftersom det nu finns regler som säger att han eller hon har rätt till det. Ett 
exempel här från intervjuerna är reglerna om att man alltid i ett uppföljningsmöte ska tala 
med barnet enskilt vilket gör att barnet utan påverkan har möjlighet att yttra sig. Detta var 
något som de flesta socialsekreterare gjorde innan, men inte alla, och som nu gör att alla 
barn ska ha samma rättigheter i ett ärende samt att ärendet ska gå till på samma sätt, 
vilket ger en ökad likhet inför lagen. Just bristen att barnen inte kom till tals var ju en av 
orsakerna till att socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att förbättra familjevården 
och är någonting som i och med BBIC har förbättrats oerhört. 
 
Just detta att dokumentationen i ärendehanteringen blir mer strukturerad och dessutom 
enhetlig i hela landet, gör att även förutsebarheten och kontrollerbarheten ökar. Ur en 
rättssäkerhetsaspekt är detta viktigt då förutsägbarhet är en förutsättning för att formell 
rättssäkerhet ska anses uppfylld. Det blir i och med den mer strukturerade 
dokumentationen också lättare för både socialsekreterare och andra behöriga att gå 
tillbaks och kontrollera att utredningarna har gjorts på ett tillfredsställande sätt. Eftersom 
samma formulär används i hela landet blir det också lättare att jämföra och utvärdera 
utredningar i olika delar av landet. Förutom att det är bra ur rättssäkerhetssynpunkt är det 
också ett bra sätt att upptäcka vilka områden i systemet som fungerar mindre bra och göra 
någonting åt det. Likaså blir det lättare att utbyta erfarenheter kommuner emellan. 
 
En annan sak som har förändrats drastiskt med BBIC är fokusen på barnet och dess 
behov. Med de olika formulären så är det större chans att socialsekreteraren ser alla 
behov och att alla olika områden blir uppmärksammade. Detta gör att likheten inför lagen 
ökar. Samtidigt är BBIC väldigt individbetonat där man ska hitta just det enskilda barnets 
behov vilket gör att rättssäkerheten är av mer materiell art, om inte rent av substantiell. 
Även detta att om barnet har speciellt stora behov så ställs det genom BBIC:s sätt att se, 
automatiskt större krav på föräldraförmågan vilket gör att insatserna från socialtjänsten 
blir väldigt individanpassade vilket också gör att den materiella rättssäkerheten ökar. Man 
tvingas in på en strukturerad analys där man finner just det enskilda barnets behov. En av 
respondenterna tog upp ett illustrerande exempel när det gäller just detta. I en del av ett 
formulär ska man svara på vad barnet väger. Har man ett ärende med en tjej som har 
ätstörningar är ju denna fråga väldigt central och formuläret hjälper till att följa upp om 
vikten förändras. Har man däremot ett ärende med någon som har åkt fast för snatteri är 
inte barnets vikt det som är mest intressant, men man måste likväl besvara frågan..  
 
Det är just detta med individanpassning som är ett huvudsyfte med BBIC, vilket är 
väldigt bra eftersom det verkar fungera på ett tillfredställande sätt. Rättsäkerheten för 
barnet ökar eftersom man speciellt inriktar sig på det enskilda barnet och dess behov. 
Respondenterna talade även om att det var smärtsamt att se hur man tidigare missade 
behov som barnet hade, detta visar att det tidigare fanns brister i systemet. Nu är det 
istället lättare för socialsekreterarna att uppmärksamma inom vilka områden barnet 
behöver hjälp vilket gör att rättsäkerheten för barnet förbättras. 
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En förutsättning för att rättssäkerheten för barnet ska bli bättre genom BBIC, är dock att 
systemet följs. Genom våra intervjuer visar det sig dock att det är lätt att låta bli att 
använda sig av de formulär eller de moment i BBIC som inte passar den egna 
verksamheten. Här ser vi en fara för rättssäkerheten då en så viktig aspekt som 
förutsebarhet helt försvinner. Om de olika socialförvaltningarna eller de enskilda 
socialsekreterarna runtom i landet själva kan välja ut de delar de vill arbeta med, betyder 
det att lika behandling av lika fall inte går att garantera. Det betyder också att det finns en 
möjlighet att de formella förutsättningarna för utredningen kan ändras under utredningens 
gång, vilket inte är förenligt med en god rättssäkerhet. Samtidigt har vi en förståelse för 
att det måste finnas ett visst utrymme för flexibilitet när man arbetar med människor. Det 
går inte att rakt av översätta ett fall till ett annat. Ska vi tro på de personer som vi har 
intervjuat så väljer man att inte använda vissa delar i konceptet enbart därför att det inte 
skulle vara förenligt med barnets bästa i just den situationen, och då kan man ju fråga sig 
vilket som är värst. Att strikt följa de formella reglerna till följd av att barnet blir lidande, 
eller att hoppa över vissa moment och därmed alltid sätta barnets bästa i centrum? 
 
Att ha förmågan att alltid kunna sätta barnets bästa i centrum kräver mycket av den 
enskilde utredaren i socialtjänsten. Detta bekräftas också av respondenterna som medger 
att BBIC är mer krävande att arbeta med än tidigare system. Här är också ett av de få 
områden där respondenterna uttrycker en viss frustration med det nya konceptet. För även 
om de tycker att BBIC är jättebra överlag så har det varit jobbigt att börja använda 
formulären och att behöva ifrågasätta sina egna normer och värderingar. BBIC kräver 
med andra ord att utredaren inte bara tittar på barnet och dess situation utan även på sin 
egen förhållning till klienterna. Det krävs också att personalen på socialkontoret 
diskuterar normer och värden sinsemellan. Vad är till exempel provocerande beteende? 
Det är ju trots allt socialsekreterarna som sätter riktlinjerna för hur ”provocerande 
beteende” ska tolkas i det enskilda fallet. 
 
En av respondenterna påpekar också att det med BBIC blir lättare för personalen att 
upptäcka och bearbeta sina egna fördomar. I barnavårdsutredningar är det inte sällan så 
att barnets hemförhållande skiljer sig avsevärt ifrån socialsekreterarens vardagssituation, 
vilket gör att det för barnet kan vara svårt att se att personen som barnet möter verkligen 
förstår vad barnet menar. BBIC gör att socialsekreteraren blir tvungen att, på ett mer 
ingående sätt än förut, sätta sig in i det enskilda barnets situation. De får lära sig att se 
barnet bakom problemen och inte bara ett ”problembarn”. Detta gör att det finns större 
förutsättningar för att alla barn ska bli behandlade lika, men naturligtvis utifrån sina egna 
speciella behov. Att använda sig av BBIC kan också både förebygga och förhindra att 
socialsekreteraren fattar beslut som egentligen inte alls är för barnets bästa utan grundar 
sig på fördomar och förutfattade meningar. 
 
Beslutet att omhänderta ett barn grundar sig så gott som uteslutande på 
socialsekreterarens utredning, även om det slutgiltiga avgörandet fälls i LR. Även detta 
gör, att för att säkerställa rättssäkerheten för barnet krävs det personal med hög 
kompetens inom socialtjänsten då det indirekt är de som har makten att utforma det 
slutgiltiga beslutet. Här har vi svårt att veta exakt hur det ser ut idag, men vi tror att i och 
med introduktionen av BBIC så kommer det om några år råda en större rättssäkerhet när 
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det gäller just kompetent personal, då fler personer har fått utbildning i hur systemet 
fungerar. Likaså kan det dröja några år innan man är helt inarbetad i det nya sättet att 
tänka när det gäller barnavårdsutredningar. Vi vet heller ingenting om hur själva 
domstolsförfarandet påverkas av BBIC då det inte har varit föremål för vår undersökning, 
men en gissning är att BBIC har störst betydelse i utredningsfasen. I och för sig så leder 
ju ökad rättssäkerhet i barnavårdsutredningarna indirekt också till en ökad rättssäkerhet i 
själva domstolsförfarandet, men som sagt kan vi inte säga någonting säkert här. 
 
Samtliga respondenter är överens om att BBIC följer lagstiftningen på området, även om 
de anser att det alltid krävs utveckling i lagen för att den ska passa in i det rådande 
samhällets sätt att fungera. En av respondenterna talar om att socialstyrelsen i sina 
direktiv har svårt att hänga med i utvecklingen och gav som exempel den nya tekniken 
och dess konsekvenser såsom mobbning via SMS och dylikt. Respondenten säger vidare 
att även i SoL ser man att lagen på flera områden inte helt stämmer överens med det nya 
moderna samhället. Följden av en lagstiftning som inte går att översätta på det samhälle 
man lever i är att rättssäkerheten sjunker. För det är ju bra att det finns en lagstiftning 
som tillförsäkrar människor vissa rättigheter men går inte lagen att tillämpa fyller den inte 
den funktion som det är tänkt. Den materiella rättssäkerheten blir lidande även om den 
formella rättssäkerheten är uppfylld. 
 
Våra intervjuer visade emellertid att det har skett en viss ”förskjutning” i tillämpningen 
av lagen genom BBIC. Fokus ligger inte längre på vad barnet har gjort utan på hur barnet 
har det. Det finns till exempel ingen enskild rubrik i BBIC-formulären om huruvida 
barnet själv eller dess föräldrar har problem med missbruk, detta anses sekundärt. Det 
primära är hur barnets livssituation ser ut. Ser vi till lagen, LVU, så innebär detta att 
betydelsen av tredje paragrafen, de så kallade beteendefallen, minskar. Således medför 
det att den andra paragrafen, de så kallade miljöfallen, får avsevärt större betydelse. 
BBIC:s ambition är ju att se barnet bakom handlingarna, och respondenterna påpekar 
också att även om det inte finns någon rubrik som handlar om missbruk så lyser det 
igenom på andra delar i utredningen om så är fallet. En person som missbrukar får till 
exempel oftast sociala problem och missbruket inverkar även negativt på känslomässig- 
och beteendemässig utveckling, som är ett område i BBIC-triangeln. 
 
Liksom våra respondenter har vi också kommit fram till att BBIC följer gällande 
lagstiftning mycket väl. Vi tror också att det genom BBIC kan förhindras att barn tas 
omhand enligt LVU i ”onödan”. Genom att socialsekreterarna får verktyg att se barnet 
bakom problemet och upptäcka att de barn som kommer i kontakt med socialtjänsten 
faktiskt har samma grundläggande behov som ”vanliga” barn, så får man också helt andra 
förutsättningar i utformandet av åtgärder. Även här kan förutsebarheten öka liksom den 
etiska godtagbarheten. Vi ser här med andra ord ett exempel på substantiell rättssäkerhet. 
 
Det är likadant när det gäller SoL. Principerna i SoL om helhetssyn och flexibilitet är i 
mycket stor utsträckning införlivade i BBIC. Individen ska stå i centrum och de åtgärder 
som socialtjänsten erbjuder ska vara individanpassade och får inte utformas efter färdiga 
mallar. Återigen påpekar vi vikten av BBIC-formulären som hjälp för att hitta det 
enskilda barnets specifika behov av stöd. Däremot säger inte detta någonting om hur 
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individanpassningen ser ut i verkligheten och om socialtjänstens insatser verkligen är så 
individuella som det är tänkt. Men BBIC gör i vilket fall som helst att utredningarna blir 
mer individuella och bara det gör att systemet är lagenligt och därmed, ur den aspekten, 
rättssäkert. 
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8. Egna kommentarer 
 
Arbetet med den här uppsatsen har lärt oss otroligt mycket. Den juridiska litteratur och de 
lärare vi har i rättsvetenskap på universitetet har så gott som alltid ett utpräglat 
”juristperspektiv” vilket i och för sig inte är så konstigt, det är ju ändå juridik vi läser. 
Men med den här uppsatsen har vi fått möjlighet att se juridiken på det sätt som den 
tillämpas utanför den strikt juridiska sfären och av personer som har lagen som sitt 
främsta verktyg men inte är utbildade jurister, i vårt fall socialsekreterare. Detta har gjort 
att vi har fått lära oss att tänka juridik på ett nytt sätt och vi har fått en inblick i vilka 
svårigheter som kan uppstå när teori möter empiri. 
 
Vi fick många svar under arbetets gång men det väcktes också många frågor när det 
gäller samhällets syn på barn och barnens utsatta situation när de kommer i kontakt med 
socialtjänsten. För även om barnens möjligheter att få sin röst hörd blir bättre i och med 
BBIC så är det fortfarande så att det är socialsekreterarens ord som väger tyngst. Det är 
också så att det är socialsekreterarens normer och värderingar som styr. Som vi var inne 
på tidigare så är det väldigt ofta så att de barn som kommer i kontakt med socialtjänsten 
lever helt skilda liv från dem som utför barnavårdsutredningarna, och man står ju alltid 
sig själv närmast. Socialsekreterarna är inget undantag och det krävs en god självinsikt 
och inlevelseförmåga för att inte tappa bort fokusen på barnet. 
 
En gissning är också att många socialsekreterare ser som sitt främsta uppdrag att ”rädda” 
dessa barn från det som de anser som en dålig uppväxtmiljö, men vem är det som 
egentligen bestämmer vad som är en dålig uppväxtmiljö? Är det verkligen samhällets 
eller statens uppgift att avgöra detta? Och om inte samhället tar på sig den rollen, vems 
uppgift är det då? Ska vi bara strunta i de barn som verkligen far illa i sina hem? Och vem 
avgör om ett barn far illa? Är det en subjektiv eller objektiv tolkning? Ja, det finns 
mycket att diskutera i den här frågan. 
 
Att barn själva inte har några lagstadgade rättigheter att bli lyssnade på i 
barnavårdsutredningar är det som väcker mest funderingar. Med BBIC-formulären blir i 
och för sig socialsekreteraren tvungen att prata mer ingående med barnet, men det är ju 
inte förrän vid 15-års ålder barnets egna åsikter har verklig betydelse. Barn och 
vårdnadshavare har förvisso möjlighet att ta del av beslutet och även yttra sig om det, 
men som sagt så är det trots allt i sista änden socialsekreterarens tolkning som blir 
avgörande. En uppenbar risk som vi ser här är att det kan fattas felaktiga beslut på grund 
av brister i kommunikationen. Det är inte bara levnadsmiljön som kan skilja mellan 
beslutsfattaren och klienten, utan det kan vara så att man, bildligt sett, talar olika språk. 
Det blir en slags kulturkrock helt enkelt, och än en gång är kompetensen hos personalen 
avgörande.  
 
Avslutningsvis kan sägas att det finns mycket kvar att undersöka inom området och det 
kan mycket väl tjäna som uppslag till framtida uppsatser.  
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Bilaga 1  
 
Intervjuguide 

 
 

1. Allmänt  
 
I vilka situationer använder ni er av BBIC? 
 
Utveckla. (Både i riskbedömning och i utredning för placerande barn?). 
 
 
 
2. Skillnader För/Nackdelar 
 
Vad är det som skiljer sig från det gamla systemet? 
 
På vilket sätt då? 
 
Vad finns det för fördelar med BBIC jämfört med det som var tidigare? 
 
Hur påverkas barnet av dessa? 
 
Tycker du att det finns några nackdelar? 
 
Hur påverkas barnet av dessa? 
 
 
 
3. Rättsäkerheten för barnet. 
 
Hur har rättsäkerheten för barnet påverkats? 
 
Utveckla (försämrats/förbättrats) 
 
Hur stämmer detta överens med lagstiftning på området? 
 
Behövs en utveckling 
 
Hur fungerar barnens och vårdgivarens insyn i processen? 
 
Har det skett en förändring? 
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4. Barnet i fokus. 
 
På vilket sätt har barnets möjligheter att komma till tals påverkats? 
 
Förbättrats/försämrats 
 
Hur ser man på barnets kontra vårdgivarens behov? 
 
Är det en förändring från tidigare? 
 
På vilket sätt har samarbetet kring barnet påverkats? 
 
Har det skett en förändring? 

 
Har det nya systemet påverkat din syn på dessa barn? 
 
Utveckla 

 
 
 

5. Utredningen 
 

Använder ni er av fördjupningsteman? 
 
På vilket sätt då? 
 
Hur går det till när ni svarar på frågorna? 
 
Eran eller barnets bedömning? Tolkningsfråga? 
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Bilaga 2 
 
Prototeman                                             Teman  
 
Insyn       Insyn 
Struktur       Struktur 
Fokus på barnet     Fokus på barnet 
Komma till tals     Komma till tals 
Normer       Arbetskompetens 
Tolkningar      Urval 
Uppföljning       Lag 
Personalkompetens     Likhet 
Urval 
Lag 
Samarbete 
Lika/Samma utredningar 
Politiker/Kontrollbarhet 
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Bilaga 3 

Exempel på fördjupningstema i ett BBIC-formulär 
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