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1 Inledning 

1.1 Ämnespresentation 
Den första augusti 2010 trädde en ny lagändring i kraft genom vilken 
socialtjänstens möjligheter att samtala med barn förändrades. Genom den nya 
lagändringen utvidgades socialtjänstens förutsättningar att inom ramen för 
socialtjänstens barnavårdsutredningar stärka barnets rätt att uttrycka sin åsikt 
och komma till tals. I samband med lagändringens ikraftträdande möjliggjordes 
att socialsekreteraren kan samtala med barn utan vårdnadshavares samtycke och 
utan vårdnadshavares närvaro. Den nya lagändringen som stadgas i 11 kap. 10 § 
tredje stycket socialtjänstlagen (SoL) anger följande: 
 

”Vid en sådan utredning som avses i 2 § om behov av ingripande till ett barns 
skydd eller stöd får barnet höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att 
vårdnadshavaren är närvarande. Detsamma gäller vid en utredning på 
socialnämndens initiativ om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 7 eller 8 § 
föräldrabalken.” 
 

Intresset för vårt ämnesval väcktes under vår verksamhetsförlagda utbildning 
hos socialtjänstens barn- och ungdomsutredande verksamhet. Under denna tid 
uppmärksammande vi svårigheter att som socialsekreterare hantera 
balansgången mellan vårdnadshavares bestämmanderätt och barns behov av 
skydd. Genom denna erfarenhet har vi bevittnat komplexiteten att i vissa fall ta 
hänsyn till samtliga inblandade parters vilja, vilka kan stå i konflikt med 
varandra. Vår förförståelse är därmed att socialsekreteraren i sin yrkesroll har en 
komplicerad verklighet att förhålla sig till. 
 

1.2 Problemformulering 
De förarbeten till den lagändring som stadgas i 11 kap. 10 § SoL omfattas i vår 
studie av SOU 2009:68 samt prop. 2009/10:192. I dessa förarbeten redogörs 
utförligt behoven av lagändringens ikraftträdande. Det uttalade syftet med 
lagändringen är enligt ovanstående förarbeten att inom socialtjänstens 
barnavårdsutredande verksamhet stärka barnperspektivet, barnets perspektiv och 
principen om barnets bästa. Vidare kan lagändringen även betraktas som ett steg 
i Sveriges vilja att stärka FN:s konvention om barnets rättigheter 
(barnkonventionen) i svensk lagstiftning. Dock benämner förarbetena tänkbara 
negativa konsekvenser med praktiserandet av lagändringen utan att skänka dessa 
potentiella effekter en närmare förklaring eller innebörd. Med tanke på styrkan i 
de nya befogenheter som tillkommer socialtjänsten ser vi det som problematiskt 
att lagändringens förarbeten inte för en närmare diskussion kring de eventuella 
negativa effekter som kan uppkomma vid tillämpningen av lagändringen. 
Därmed har vi som avsikt att i studien behandla vilken inverkan de potentiella 
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effekter som nämns i lagändringens förarbeten kan ha i det praktiska sociala 
arbetet med barnavårdsutredningar. På vilket sätt kan de tre problemområden 
som vidrörs i lagändringens förarbeten medföra svårigheter för de involverade 
parterna barnet, vårdnadshavaren och den yrkesverksamme socialsekreteraren? 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av dessa tre problemområden vilka 
gemensamt med lagändringens funktion och syfte skänks en närmare 
redogörelse i uppsatsens fjärde kapitel. En förklaring av problemområdenas 
centrala begrepp kan återfinnas i det första kapitlets femte avsnitt. 
 
Barnet i en lojalitetskonflikt 
Eftersom socialtjänsten inte längre behöver inhämta samtycke från 
vårdnadshavare är barnets medgivande en tillräcklig förutsättning för att ett 
samtal ska hållas. I och med införandet av den nya lagbestämmelsen kan det 
därför tänkas att barnet riskerar att hamna i kläm mellan myndighet och 
vårdnadshavare, vilket vi i studien väljer att benämna som en lojalitetskonflikt.   
 
Vårdnadshavarens rättssäkerhet 
Ur en rättssäkerhetssynpunkt skulle lagändringen kunna kritiseras för att 
socialtjänsten ges en rätt att i praktiken sätta sig över vårdnadshavares 
bestämmanderätt i barnets personliga angelägenheter. Det problematiska är att 
den nya lagändringen kan anses stå i konflikt med 6 kap. 11 § föräldrabalken 
(FB) och därmed inkräkta på vårdnadshavarens lagstiftade bestämmanderätt. 
 
Socialsekreterarens bedömning och tolkningsföreträde 
Eftersom socialsekreteraren inte längre har någon skyldighet att kontrollera 
vårdnadshavares inställning innan kontakten med barnet inleds kan det innebära 
att högre krav ställs på etiska överväganden. En ny lagändring skulle kunna 
innebära ny problematik vilket kräver nya bedömningsstrategier hos den 
yrkesverksamme. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka socialsekreterares upplevelser 
angående vilka effekter den nya lagändringen som anges i 11 kap. 10 § SoL kan 
ha i socialtjänstens praktiska arbete med barnavårdsutredningar. Detta med 
utgångspunkt i de potentiella konflikter som anges i problemformuleringen. Som 
bakgrund till uppsatsens övergripande syfte kommer studien att belysa hur 
barnets rätt att komma till tals uttrycks i de delar av lagstiftningen som rör barn. 
Vi har även som avsikt att studera i vilken utsträckning lagändringens praktik 
överensstämmer med dess teoretiska syften, vilka anges i lagändringens 
förarbeten. 
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Frågeställningar 
· Hur synliggörs barnets rätt att komma till tals i regeringsformen, 
föräldrabalken och socialtjänstlagen? 
· Hur upplever socialsekreterare effekterna av den nya lagändring som anges i 
11 kap. 10 § SoL? 
· Hur motsvaras syftet med lagändringen i det praktiska barnavårdsutredande 
arbetet? 
 

1.4 Avgränsningar 
De rättskällor som kommer att behandlas i studien är de lagrum som 
huvudsakligen berör barns rätt samt utgör en del av de rättsliga ramar som 
socialsekreteraren har att förhålla sig till. Dessa är regeringsformen (RF), FB 
och SoL. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ingår inte i 
vår studie vilket motiveras med att den lagändring som studeras berör SoL och 
har ingen inverkan på LVU. Däremot kan lagändringen relateras till FB på 
grund av den potentiella konflikt som kan uppstå vid dess tillämpning. I 
anslutning till ovan valda lagrum kommer barnkonventionen att studeras utifrån 
artikel tre, fem och tolv eftersom dessa anknyter till barnets bästa, 
vårdnadshavares bestämmanderätt och barnets rätt att komma till tals.  
 
Vi har i vår studie begränsat oss till att söka finna hur valda rättskällor uttrycker 
barnets rätt att komma till tals. Som en del av vårt val av barnperspektivet som 
teoretisk utgångspunkt anser vi det vara ofrånkomligt att frångå principen om 
barnets bästa. Begreppet barnets bästa är nära sammanhörande med såväl 
barnperspektivet som barns rätt att komma till tals. Dock kommer inte barnets 
bästa studeras i vidare bemärkelse utan det centrala för vår studie är barns rätt att 
komma till tals. 
 
I avsnittet som behandlar en tillbakablick över hur barns rätt att höras har stärkts 
i ovan valda delar av svensk lagstiftning har vi valt att ta avstamp från 1977 års 
utredning inför en reform av FB. Eftersom vi anser att utredningen utgör en 
grund för ett nytt synsätt på barn samt barns rätt att höras har vi bedömt det vara 
lämpligt att inleda studiens tillbakablick där. Med hänsyn till de begränsningar 
gällande såväl tid som sidutrymme kommer vår betraktelse över lagstiftningen 
vara mycket komprimerad. 
 

1.5 Begreppsförklaringar 
Nedan följer en kort förklaring av de begrepp som är centrala för vår studie. 
Beroende på sammanhanget kan dessa begrepp ha olika betydelser varför det är 
angeläget för vår studie att vi på förhand förtydligar i vilket avseende vi kommer 
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att använda begreppen. Vidare kommer dessa begrepp att behandlas mer 
ingående i kapitel fyra avsnitt ett. 
 

1.5.1 Lojalitetskonflikt 

I de studier vi har undersökt som behandlar begreppet lojalitetskonflikt är det 
vanligt förekommande att begreppet avser förhållanden där barnet hamnar i 
kläm mellan sina vårdnadshavare. Detta kan exempelvis handla om de fall där 
det råder oenigheter mellan vårdnadshavarna i vårdnadstvister och i skilsmässor 
(Arnö 2008:11). I vår studie kommer beskrivningen av begreppet 
lojalitetskonflikt användas på liknande sätt men med betydelsen att barnet 
hamnar i kläm mellan myndighet och vårdnadshavare. Det ska här förtydligas att 
vår begreppsförklaring inte avser att barnet skulle visa lojalitet mot 
socialtjänsten som myndighet.  Lojalitetskonflikten skulle snarare kunna uppstå 
när barnet ges möjlighet att på myndighetens initiativ ta ställning gentemot sina 
vårdnadshavare. Under ett utredningssamtal kan barnet brottas med tankar som 
inbegriper dels viljan att få berätta om sina förhållanden och bli lyssnad på. Dels 
rädslan för vad delgivandet av sådan information skulle kunna innebära. Att 
barnet berättar om sin utsatthet skulle kunna äventyra barnets säkerhet i form av 
exempelvis repressalier hemifrån (Gustavsson 2005:29). 
 

1.5.2 Rättssäkerhet 

Vår förklaring av begreppet rättssäkerhet hämtas från Josef Zila, professor inom 
juridik. Centrala kännetecken för rättssäkerheten är att medborgarna behandlas 
lika inför lagen samt att lagen är utformad så att det är möjligt att förutse hur 
lagen kommer att tillämpas. Rättssäkerheten innefattar ett krav på att den 
enskildes rättigheter och skyldigheter stiftas och uttrycks på ett så tydligt sätt 
som möjligt i lag eller förordning (Zila 1990:298). Den offentliga makten ska 
utövas under lagarna och de garantier som lagstiftningen ger individen ska också 
motsvaras av den praktiska tillämpningen (ibid 1990:285f).  
 

1.5.3 Socialsekreterarens bedömning och tolkningsföreträde 

Med bedömning avser vi den process som startar redan vid socialtjänstens första 
kännedom om eventuella missförhållanden då ett ärende aktualiseras. En 
bedömning är det moment i barnavårdsutredningens handläggning där 
socialsekreterarens person, kunskap, erfarenhet och syn på barns behov har 
avgörande betydelse. I en bedömning måste socialsekreteraren använda sig av 
all sin samlade kunskap och erfarenhet för att nå fram till ett välgrundat beslut. 
Socialsekretaren måste även förhålla sig till lagens krav och tolka dess innehåll. 
Dessutom måste hänsyn tas till barnets situation samt familjens rätt till integritet 
(Fridh & Norman 2008:132). 
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1.6 Disposition 
Studien är indelad i två delar. Dessa delar kan läsas separat alternativt 
sammanslagna. Anledningen till att vi har valt att dela studien i två delar 
motiveras med att studien blir mer lättöverskådlig och strukturerad.  
 
Uppsatsen innehåller dels en beskrivande del som återger en samlad betraktelse 
över rättsläget idag samt en tillbakablick med avstamp från 1977 års utredning 
inför en reform av FB. Del ett utgörs av kapitel två, kapitel tre och kapitel fyra. I 
kapitel två redovisas en tillbakablick över hur FB och SoL har utvecklats 
gällande barnets rätt att komma till tals. Därtill beskrivs även barnkonventionen 
med fokus på artikel tre, fem och tolv. Kapitel tre syftar till att besvara 
frågeställningen hur barnets rätt att komma till tals synliggörs i RF, FB och SoL 
enligt gällande rätt. I kapitel fyra behandlas lagändringens förarbeten där syftet 
med lagändringen framgår samt eventuella problemområden. 
 
Uppsatsen innehåller även en utforskande och analytisk del som undersöker 
yrkesverksamma socialsekreterares upplevelser av den nya lagändringens 
effekter i det praktiska barnavårdsutredande arbetet. Del två utgörs av kapitel 
fem, kapitel sex, kapitel sju, kapitel åtta, kapitel nio och kapitel tio. Kapitel fem 
presenterar de två teoretiska utgångspunkter som gemensamt syftar till att bidra 
till att besvara studiens frågeställningar. Det sjätte kapitlet innehåller en 
presentation av den tidigare forskning som anknyter till vårt ämnesval. I kapitel 
sju redogörs vårt tillvägagångssätt såsom urval, insamlingsmetod, analysmetod, 
kritisk reflektion samt etiska överväganden. I kapitel åtta ges utrymme för att 
presentera och analysera den empiri vi har samlat in. I det nionde kapitlet förs en 
slutdiskussion kring de slutsatser vi kan dra och de resultat som framkommit. I 
studiens tionde och avslutande kapitel ges förslag till vidare forskning utifrån 
kvarvarande behov som åskådliggjorts under uppsatsens framställning.   
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2 Barnets möjligheter att komma till tals – en tillbakablick 
I följande avsnitt kommer vi att behandla hur barnets möjligheter att komma till 
tals har utvecklats över tid i FB och SoL. Därtill kommer barnkonventionen 
inledningsvis att kortfattat återges eftersom konventionen spelar en betydande 
roll i lagstiftningens utveckling. Vår tillbakablick kommer att ta avstamp från 
1977 års utredning inför en reform av FB. Detta med anledning av att vi anser 
utredningen utgöra en grund för ett nytt synsätt på barn samt barns rätt att höras. 

2.1 Barnkonventionen 
Konventionen om barnets rättigheter – barnkonventionen – antogs den 20 
november 1989 av FN:s generalförsamling. År 1990 blev Sverige ett av de 
första länderna i världen att ratificera konventionen. Trots att det konstaterades 
att det svenska regelsystemet var förenligt med konventionens principer är 
konventionen i sin helhet emellertid inte svensk lag. Istället för att inkorporera 
konventionen i svensk rätt har Sverige valt metoden att transformera 
konventionens bestämmelser i svensk lagstiftning. Detta betyder att de 
förbättringsutrymmen som finns i svensk lag omarbetas för att bättre 
överensstämma med barnkonventionen (UNICEF 2008:13)(Singer 2000:85). 
 
Barnkonventionen innehåller totalt 54 artiklar som tillsammans syftar till att 
stärka barnets rättigheter. De artiklar som ligger i uppsatsens främsta intresse är 
artikel tre, fem och tolv. Tillsammans förmedlar dessa artiklar två olika synsätt 
på barnet. Dels barnet som en självständig individ med egna uppfattningar och 
egen vilja men även barnet som objekt där det är de vuxna, i huvudsak 
vårdnadshavare, som ansvarar och bestämmer i frågor som rör barnet. Dessa 
artiklar kommer att återges i all korthet nedan för att sedan avspeglas i de delar 
av svensk lagstiftning som behandlas i kapitel tre. 
 

2.1.1 Artikel tre: Barnets bästa 

Barnkonventionens artikel tre uttrycker tydligt att barnets bästa alltid ska 
komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Häri betonas att 
konsekvenserna för de åtgärder som vidtas av myndigheter måste vara sådana att 
de ligger i linje med principen om barnets bästa såväl kortsiktigt som långsiktigt. 
En skyldighet uttrycks att myndigheter innan föreslagen åtgärd måste överväga 
exempelvis vårdnadshavares bestämmanderätt i förhållande till det enskilda 
barnets bästa. Det nödvändiga skydd och omvårdnad för barnets välfärd som 
staten har som skyldighet att under alla omständigheter tillförsäkra barnet måste 
ske med hänsyn till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer 
vårdnadshavare (UNICEF 2008:47). 
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2.1.2 Artikel fem: Föräldrarnas ledning och den fortlöpande utvecklingen av 
barnets förmåga 

I artikel fem återges att konventionsstaterna ska respektera de rättigheter och 
skyldigheter som tillkommer föräldrarna eller vårdnadshavare som har ett lagligt 
ansvar för barnet. Således ger artikel fem ett ramverk för förhållandet mellan 
barnet, föräldrarna, familjen och staten. Artikeln betonar vårdnadshavares 
huvudansvar och sätter tydliga gränser för statens inblandning i 
familjeförhållanden (UNICEF 2008:75).  
 

2.1.3 Artikel tolv: Respekt för barnets åsikter 

Artikel tolv uttrycker ett av barnkonventionens mest angelägna budskap. 
Nämligen en grundläggande princip om barnets rätt att bilda och fritt uttrycka 
sina egna åsikter i frågor som rör barnet. Här anges ingen minimiålder för 
barnets rätt att fritt uttrycka sina åsikter utan dessa åsikter ska tillmätas betydelse 
i förhållande till barnets ålder och mognad. Dock framhålls att det är tydligt att 
barn redan från mycket tidig ålder kan bilda egna åsikter och faktiskt också gör 
så. Därmed gäller artikel tolv såväl yngre som äldre barn. För att tillämpa 
artikelns innehåll i praktiken måste barnet ges förutsättning att höras, antingen 
direkt eller genom företrädare (UNICEF 2008:123f).  

2.2 Föräldrabalken 
1977 tillsattes en kommitté vid namn Utredningen om barnens rätt med 
uppdraget att undersöka och ge förslag på hur barnets rättsliga ställning i bland 
annat vårdnads- och umgängestvister skulle kunna stärkas. Kommitténs 
utgångspunkt var att FB återspeglade en äldre tids uppfattning där tonvikten låg 
på en stark föräldramyndighet snarare än på samspelet mellan vårdnadshavare 
och barn. Eftersom denna syn inte ansågs överensstämma med den kunskap som 
fanns om barns förhållanden ansåg kommittén att FB:s innehåll borde förändras 
för att stärka barnets ställning (Singer 2000:72f). Därmed lämnade kommittén 
förslag på ett flertal lagändringar. Att införa en talerätt för barn i vårdnadsfrågor 
mottogs som alltför långtgående och i behov av ytterligare utredning. Däremot 
infördes år 1983 en skyldighet för vårdnadshavare att höra barnet i frågor som 
rör barnets personliga angelägenheter vilket stadgas i 6 kap. 11 § FB. Genom 
införandet av den nya lagregeln begränsades föräldramakten åtminstone i ord. 
Barnet skulle ges en möjlighet att påverka beslut rörande sin egen person. Syftet 
med detta benämndes vara närmast pedagogiskt där barnet inte gavs någon 
egentlig beslutanderätt utan snarare en rätt att tränas för att bli en självständig 
och ansvarskännande person. Förarbetena till lagändringen betonade att det är 
vårdnadshavaren som har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör 
barnet (ibid 2000:80f).  
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1987 lades återigen ett lagförslag fram rörande barns rätt att komma till tals i 
mål om vårdnad och umgänge. Med syfte att stärka barnets processuella 
ställning skulle barn över tolv år ges en egen talerätt och därmed bli 
processbehöriga. I de fall barnet var yngre skulle denne företrädas av en särskild 
företrädare om vårdnadshavarna inte var överens. Inte heller denna gång ledde 
förslaget till lagstiftning med främsta anledning att införandet av barns talerätt i 
mål om vårdnad och umgänge inte ansågs vara tillräckligt angeläget (Singer 
2000:84f). I samband med Sveriges ratificering av barnkonventionen fick frågan 
om barnets rätt att komma till tals betydelse inte enbart i samband med 
vårdnadsfrågor utan även som en mer övergripande fråga gällande barns 
rättigheter. Detta ledde till att domstolen genom ett uttryckligt förordnande i lag 
fick som skyldighet att i vårdnads- och umgängesmål fästa särskilt avseende vid 
barnets vilja med hänsyn till barnets ålder och mognad. Barnet skulle få 
möjlighet att redovisa sin inställning. Det lagförslag som sedan slutet av 1970-
talet funnits under utredning antogs år 1995 och stiftades i 6 kap. 10d § FB 
(prop. 1994/95:224 s. 53). Genom denna lagändring förändrades synen på barnet 
till att vara mer kompetensorienterat. Från att ha betraktat barnet som okunnigt 
gavs barnet möjlighet att uttala sitt eget perspektiv, vilket i samband med 
lagändringens ikraftträdande kom att benämnas som värdefullt (Singer 2000:86).  
 

2.3 Socialtjänstlagen 
SoL har sedan dess ikraftträdande år 1982 reviderats ett antal gånger. Dessa 
ändringar har först och främst syftat till att stärka barnets ställning samt att 
anpassa lagstiftningen till barnkonventionen. Det har länge ansetts främmande 
för lagstiftaren att se barnet som juridisk part liknande vuxna. Orsakerna till 
detta beror sannolikt på synsättet att det anses vara skadligt att involvera barn i 
rättsliga situationer (Hollander 2005:45f). En bestämmelse om 
processbehörighet avseende barn över 15 års ålder fanns stadgad redan i 1960-
års barnavårdslag. Yngre barn betraktades som osjälvständiga individer under 
vårdnadshavares talan och bestämmanderätt. I samband med en reform av 
barnavårdslagen överfördes den tidigare bestämmelsen om barnets rättsliga 
ställning till 11 kap. 10 § SoL (SOU 2009:68 s. 110). Därigenom fastslås att 
barn från 15 års ålder har rätt att föra sin egen talan i mål och ärenden enligt 
SoL. Yngre barn företräds vanligen av sina vårdnadshavare eller en särskild 
legal ställföreträdare i de fall vårdnadshavarna kan ha motstridiga intressen. 
Anledningen till införandet av barnet som juridisk part motiverades bland annat 
med att barn och vårdnadshavare oftast anses ha skilda varför barnet behöver en 
starkare rättslig ställning i förhållande till såväl vårdnadshavare som myndighet 
(Hollander 2005:46). 
 

År 1998 kompletterades SoL med generella bestämmelser om barnets rätt att 
komma till tals och att barnets bästa ska komma i främsta rummet. Ett antal nya 
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lagändringar fördes in i SoL genom vilka det stiftades en skyldighet för 
socialtjänsten att i samtliga barnavårdsutredningar utgå ifrån ett starkt 
barnperspektiv. En av dessa ändringar innebar att portalparagrafen i SoL 
kompletterades med en ny bestämmelse som svarar mot artikel tre i 
barnkonventionen. Bestämmelsen innebar att åtgärder rörande barn särskilt ska 
beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Ytterligare en bestämmelse 
infördes liknande den nuvarande lydelsen i 3 kap. 5 § SoL. Genom att så långt 
som möjligt klarlägga barnets inställning motsvarande barnkonventionens 
artikel tolv fick socialtjänsten i uppgift att skaffa sig en bild av barnets 
perspektiv och barnets behov (prop. 1996/97:124 s. 98f). Förutom att barnets 
inställning och vilja i möjligaste mån ska klarläggas enligt 3 kap. 5 § SoL 
utvecklades lagparagrafen genom bestämmelsen att barnet har rätt att få ta del av 
relevant information (prop. 2006/07:129 s. 16).  Eftersom barns rätt att uttrycka 
sin åsikt inte enbart handlar om att komma till tals utan även om rätten till 
inflytande ansågs det vara nödvändigt att delge barn information av betydelse 
för honom eller henne såvida detta inte kan anses vara olämpligt med hänsyn till 
barnets ålder och mognad (ibid s. 35). 
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3 Gällande rätt 
I följande avsnitt kommer vi att presentera hur de lagrum som beskrivits i 
föregående kapitel uttrycker barnets rätt att komma till tals i dagsläget enligt 
rådande lagbestämmelser. Vi har här valt att inkludera RF med anledning av en 
ny lagändring som syftar till att tydliggöra barnets rätt i grundlagsstiftningen. 
Kapitlet kommer att avslutas med att vi återger ett utlåtande från 
justitieombudsmannen (JO) som beskriver en viss problematik med att omsätta 
den gällande rätten i praktiken. Detta utlåtande syftar till att avspegla behoven 
av den lagändring som kommer presenteras mer ingående i nästkommande 
kapitel.  
 

3.1 Barnkonventionen 
Sveriges transformering av barnkonventionen till svensk lag beskrivs vara en 
starkt bidragande orsak till de senaste lagreformerna (Singer 2000:95). I 
samband med Sveriges ratificering av barnkonventionen har i synnerhet barnets 
rätt att uttrycka sina åsikter fått betydelse som en övergripande fråga rörande 
barns rättigheter (ibid 2000:85). Barnets rätt att komma till tals i artikel tolv är, 
jämte principen om barnets bästa i artikel tre, den artikel som givit upphov till 
bestämmelser i ett flertal svenska lagar (UNICEF 2008:51). Nedan redogörs för 
hur barnets rätt att komma till tals uttrycks i gällande rätt med viss återkoppling 
till barnkonventionen.  
 

3.2 Regeringsformen 
RF har nyligen genomgått en förändring i syfte att förtydliga barns rätt. Den 2 
juni 2010 antog riksdagen regeringens proposition 2009/10:80 En reformerad 
grundlag. Propositionen föreslog att det allmännas ansvar för att tillvarata barns 
rätt behöver tydliggöras i grundlagsstiftningen (prop. 2009/10:80 s. 246). Den 
nya bestämmelse som infördes stadgar i 1 kap. 2 § femte stycket att: 

”Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och 
jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara.” 

 

3.3 Föräldrabalken 
Det regelsystem som FB innehåller avhandlar nästan uteslutande 
vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter i förhållande till barnet (Singer 
2000:37). Den föräldrarättsliga regleringen har sedan tillkomsten av de första 
lagarna på området blivit allt mer föränderlig och mångfacetterad. Nya 
förhållanden innebär krav på en anpassning av lagen vars funktion och syfte 
måste betraktas ur delvis nya synvinklar. Här benämns barnkonventionen vara 
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en starkt bidragande orsak till förändrade synsätt. Trots det framstår principen 
om vårdnadshavares bestämmanderätt över sina barn som oföränderlig (ibid 
2000:33). 
 
Enligt 6 kap. 11 § FB har vårdnadshavaren en rätt och skyldighet att bestämma i 
frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Denna bestämmanderätt gäller 
i princip till dess att barnet fyller 18 år. Som nämnts i kapitel två infördes denna 
lagbestämmelse genom 1977 års utredning inför 1983 års reform av FB. Genom 
denna bestämmelse förtydligas vårdnadshavares primära ansvar att tillgodose 
barnets behov av omsorg, fostran och utbildning (Singer 2000:439). Emellertid 
är vårdnadshavares bestämmanderätt inte obegränsad. Med hänvisning till 
barnets bästa och barnets behov av att få påverka sin situation har ett flertal 
inskränkningar gjorts. Enligt 6 kap. 11 § FB ska vårdnadshavarens rätt och 
skyldighet att bestämma utövas med hänsyn till barnets egna synpunkter och 
önskemål vilka tillmäts allt större betydelse ju äldre barnet blir. Lagen innebär 
inte att barnet har en formell medbestämmanderätt utan bestämmanderätten är 
förbehållen vårdnadshavaren vilket även gäller i frågan om vilken hänsyn som 
ska tas till barnets synpunkter och önskemål (ibid 2000:445). Sammantaget kan 
6 kap. 11 § FB anses innebära en markering av vårdnadshavares rättigheter att 
bestämma över barnet men även skyldigheten att hävda barnets intressen. 
 

3.4 Socialtjänstlagen  
SoL reglerar förutsättningarna för samhällets ingripande i relationen mellan barn 
och vårdnadshavare. Socialtjänstens möjligheter att tala med barn aktualiseras 
först och främst enligt 11 kap. 1§ angående behovet av att ingripa till ett barns 
skydd eller stöd, så kallade barnavårdsutredningar. Motsvarigheten till 
barnkonventionens artikel tre stadgas i 1 kap. 2 § som uttrycker att:  

 
”När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa 
kräver. Med barn avses varje människa under 18 år.” 

 

Principen om barnets rätt att, oavsett ålder, få uttrycka sin åsikt och få den 
beaktad har som en följd av anpassning till barnkonventionens artikel tolv 
implementerats i 3 kap. 5 § vari det stadgas att: 
 

”När en åtgärd rör ett barn skall barnet få relevant information och hans eller 
hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets 
vilja med beaktande av dess ålder och mognad.” 
 

Enligt 11 kap. 10 § har ett barn som fyllt 15 år rätt att själv föra sin talan i mål 
och ärenden enligt lagen. Ett barn som är yngre bör höras om det kan vara till 
nytta för utredningen och barnet inte kan antas ta skada av det. Den första 
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januari 2010 trädde en lagändring som stadgas i 13 kap. 4 § i kraft genom vilken 
socialstyrelsen vid sin tillsyn av socialtjänsten får tala med ett barn om det kan 
antas att barnet inte tar skada av samtalet. Socialstyrelsen får tala med barnet 
utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande.  
 
Eftersom vårdnadshavares betydelse för barnets situation betonas i SoL ska 
socialtjänsten enligt 5 kap. 1 § i första hand finna lösningar tillsammans med 
barnet och barnets vårdnadshavare. I de fall socialtjänsten inte kan komma 
överens med vårdnadshavare och/eller barnet kan lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) bli aktuellt. Om en intressekonflikt 
mellan barn och vuxen uppstår har barnets intresse företräde. Socialtjänsten har 
som skyldighet att informera vårdnadshavare om att utredning inletts, dess syfte 
samt vilka kontakter som kommer att tas för att klarlägga barnets situation. 
Dessa kontakter kan tas oberoende av vårdnadshavares samtycke enligt 11 kap. 
2 § (Hollander 2005:46). 
 

3.5 JO-utlåtande 
Det utlåtande som vi har valt att exemplifiera är JO (dnr 1059-2003). Genom 
detta utlåtande från år 2003 konstaterade socialstyrelsen att SoL bör förtydligas 
avseende socialtjänstens förutsättningar att samtala med barn. Bakgrunden till 
utlåtandet utgjordes av en anmälan till JO genom vilken målsägande uttryckte 
klagomål mot socialtjänstens handläggning av utredningar gällande målsägandes 
barn. Socialtjänsten hade trots målsägandes ovilja träffat och samtalat med 
dennes barn inom ramen för en inledd barnavårdsutredning. En anmälan 
skickades även till socialstyrelsen som i respons uttryckte att det inte fanns 
något principiellt hinder för att socialtjänsten ska kunna samtala med barn utan 
vårdnadshavares samtycke. Det problematiska som betonades var att denna 
angelägna förutsättning inte heller uttrycktes klart i lagstiftningen och att det 
därför borde förtydligas. Dock ansåg socialstyrelsen att det inte är lämpligt att i 
lagtext närmare precisera i vilka situationer socialtjänsten får samtala med ett 
barn. En alltför detaljerad lagtext riskerar att förlora den flexibilitet som 
barnperspektivet förutsätter. 
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4 Lagändringen 

Den 14 april 2010 överlämnade regeringen ett förslag om en ny lagändring i 
SoL vilket framställdes i en proposition. I propositionen föreslogs att 
socialtjänsten ska ha möjlighet att inom ramen för barnavårdsutredningar 
samtala med barn utan vårdnadshavares samtycke och utan att vårdnadshavare 
är närvarande. I utredningar om behovet av att ingripa till ett barns skydd eller 
stöd ska vårdnadshavarens medgivande inte längre vara ett krav utan barnets 
samtycke ska vara både en nödvändig och en tillräcklig förutsättning. Genom 
lagändringen som stadgas i 11 kap. 10 § SoL ges socialtjänsten en befogenhet att 
samtala med barn i de fall vårdnadshavare skulle motsätta sig att en kontakt 
upprättas. På samma sätt ges även barnet en möjlighet att få berätta om sin 
situation oberoende av vårdnadshavares vilja till samarbete med socialtjänsten. 
En tanke bakom lagändringen är att samtalen kan äga rum relativt snabbt. 
Utökade möjligheter att höra barnet innebär även förbättrade möjligheter att ta 
hänsyn till barnets vilja (prop. 2009/10:192 s. 17f). Med syfte att genom 
lagändringen underlätta för barnet att berätta om sin utsatthet i en svår 
familjesituation kan lagändringen anses motsvara vissa bestämmelser i 
barnkonventionens artikel tolv. En utgångspunkt i lagändringens syfte motsvarar 
även barnkonventionens artikel tre som uttrycker att samtliga av socialtjänstens 
insatser och bedömningar ska vara förenliga med principen om barnets bästa. 
Stärkta befogenheter att höra barnet skulle enligt lagändringens förarbeten syfta 
till att underlätta tolkningen av barnets bästa utifrån varje enskilt barns unika 
förhållanden (SOU 2009:68 s. 29). 
 
Innan lagändringens ikraftträdande hade socialtjänsten möjlighet att samtala 
med barn utan vårdnadshavares samtycke i de fall barnet kunde bedömas vara 
tillräckligt moget för att förstå vad som gällde och därigenom anses ha förmåga 
att ta ställning till frågan. Att samtala med barnet utan vårdnadshavares 
medgivande gällde i princip endast äldre barn som själva kunde bestämma om 
han eller hon ville tala med socialtjänsten eller inte. Därmed utgjorde barnets 
vilja och beslutskompetens nödvändiga förutsättningar (SOU 2000:77 s. 167ff.). 
Mer problematiskt var det om barnet inte var tillräckligt moget för att själv 
kunna ta ställning till frågan och om vårdnadshavaren inte lämnade samtycke till 
samtal. Den enda inskränkning som kunde göras på vårdnadshavarnas 
bestämmanderätt var den att socialtjänsten enligt 11 kap. 2 § fick konsultera 
sakkunniga såsom skolpersonal för att inhämta uppgifter om barnet. 
Socialtjänstens förutsättningar att samtala med barn om vårdnadshavaren 
motsatte sig detta var i det avseendet begränsade och kunde leda till att en 
nödvändig insats för barnet kanske aldrig kom till stånd (prop. 2009/10:192 s. 
16).  
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4.1 Potentiella problemområden vid tillämpningen av 11:10 SoL 
Med anledning av den eventuella problematik som lagändringens förarbeten 
kortfattat nämner kommer dessa problemområden att återges nedan genom en 
samlad betraktelse. 
 

4.1.1 Lojalitetskonflikt 

En grundläggande princip i socialtjänstens barnavårdsutredningar är att dessa 
ska genomföras varsamt och med hänsyn till barnets situation. Ett starkt 
barnperspektiv ska vara vägledande i alla barnavårdsutredningar. I samband med 
den nya lagändringen behöver särskild stor vikt läggas vid att respektera den 
lojalitetskonflikt som kan uppstå hos barnet. Detta eftersom det inte längre är 
vårdnadshavare utan endast barnet som genom sitt medgivande utgör en 
tillräcklig förutsättning för att ett samtal med socialtjänsten kan hållas. Vid 
socialtjänstens bedömning om att ett samtal med barnet bör hållas blir 
omsorgsfullheten i socialsekreterarens skadebedömning av större betydelse 
(prop. 2009/10:192 s. 34). I de fall vårdnadshavare visar en ovilja att låta barnet 
komma till tals kan detta antyda att det föreligger en konflikt mellan barnet och 
vårdnadshavares intressen (ibid s. 16f). I dessa fall måste socialsekreteraren 
försäkra sig om att samtalet inte kan antas försätta barnet i en förvärrad 
hemsituation. Den lojalitetskonflikt som kan uppstå mellan barn och 
vårdnadshavare kan skapa konflikter där vårdnadshavaren anser att barnet har 
”förrått” denne genom att barnet gått emot vårdnadshavarens vilja att inte 
samtala med myndighet. Barnets vilja att få berätta och bli lyssnad på kan även 
medföra repressalier hemifrån. Genom att gå bakom vårdnadshavares rygg kan 
barnet drabbas av skuldkänslor samtidigt som barnet känner ett behov av att vara 
lojala sina vårdnadshavare. Många barn uppger att en anledning till att de inte 
vågar prata om sina egna behov är rädslan för att såra sina föräldrar (Arnö 
2008:11).  
 

4.1.2 Rättssäkerhet 

Trots att regeringen instämmer i förarbetenas bedömningar att socialtjänstens 
möjligheter att samtala med barn bör stärkas så kan invändningar resas. Ur en 
rättssäkerhetssynpunkt innebär den nya lagändringen att socialtjänsten ges en 
rätt att i praktiken sätta sig över vårdnadshavarnas bestämmanderätt över barnet. 
Det problem som uppstår är att lagändringen kan anses hamna i konflikt med 6 
kap. 11 § FB där vårdnadshavarens rätt att bestämma i frågor som rör barnets 
personliga angelägenheter stadgas. Därmed kan den nya lagändringen benämnas 
vara ett ingrepp i principen om vårdnadshavarnas beslutanderätt. Som respons 
till detta är regeringens uppfattning att behovet av att stärka barnets möjligheter 
att komma till tals i barnavårdsutredningar så stark att det anses vara berättigat 
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att vårdnadshavarens bestämmanderätt över barnet får stå tillbaka (prop. 
2009/10:192 s. 17). 

 

Vägledande i socialsekreterarens arbete är att eftersträva frivillig medverkan och 
bästa möjliga samarbete med vårdnadshavarna. Därför anser regeringen att det 
ur en rättssäkerhetssynpunkt är viktigt att vårdnadshavare åtminstone informeras 
om att ett samtal med barnet kommer att ske. Av praktiska skäl är 
vårdnadshavares kännedom om samtalet av betydelse för att samtalet med barnet 
ska fungera så smidigt som möjligt. Däremot bör inte en regel införas om att 
kontrollera vårdnadshavares inställning angående socialtjänstens samtal med 
barn. En sådan bestämmelse skulle i vissa fall omöjliggöra eller starkt fördröja 
att ett samtal med barnet kommer till stånd (prop. 2009/10:192 s. 19). 

 

4.1.3 Socialsekreterarens bedömning och tolkningsföreträde 

Lagändringens ikraftträdande kan medföra ökade krav på den enskilda 
socialsekreterarens kompetens och omsorgsfullhet i själva utredningsförfarandet 
(SOU 2009:68 s. 145). Att i varje enskilt fall bedöma om behov av samtal 
föreligger kan i samband med de nya befogenheter som genom lagändringen 
tillkommer socialsekreteraren tänkas fordra ett extra stort mått av etiska 
överväganden hos den yrkesverksamme. Någon regel om att vårdnadshavarens 
inställning ska kontrolleras före samtalet finns inte. Inte heller innehåller 
bestämmelsen någon regel kring hur ett samtal med barn praktiskt ska 
genomföras i ett fall när vårdnadshavaren motsätter sig samtalet och en 
lojalitetskonflikt kan uppstå. Hur socialsekreteraren bör agera för att få ett 
samtal till stånd antas avgöras utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall genom 
socialsekreterarens bedömning och tolkningsföreträde (prop. 2009/10:192 s. 33).  
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5 Teoretiska utgångspunkter 
För att besvara studiens syfte angående vilka effekter den nya lagändringen som 
anges i 11 kap. 10 § SoL kan ha i socialtjänstens praktiska arbete med 
barnavårdsutredningar har vi utgått från en rättssociologisk ansats samt 
barnperspektivet. Dessa utgör tillsammans en grund för att se dels effekterna av 
den nya lagändringen och dels huruvida lagändringens praktiska tillämpning 
överensstämmer med dess intentioner. Nedan följer en närmare förklaring för 
innebörden av dessa teoretiska utgångspunkter samt hur dessa kommer att 
användas i studien. 
  

5.1 Rättssociologisk ansats 
Rättssociologi är en del av den rättsvetenskap som utgår från det 
samhällsvetenskapliga forskningsområdet. Jämfört med juridik inbegriper 
rättssociologi teorier och metoder för att beskriva och analysera hur lagen 
omsätts i praktiken med tänkbara konsekvenser och orsaksförklaringar 
(Hollander & Alexius Borgström 2009:40). Genom att anlägga en 
rättssociologisk infallsvinkel på vårt insamlade material kommer vi att 
undersöka vilka effekter som lagändringen i 11 kap. 10 § SoL kan anses ha i det 
praktiska barnavårdsutredande arbetet.  
 
Thomas Mathiesen, professor i rättssociologi, redogör för komplikationer som 
kan uppstå vid försök att besvara rättssociologins centrala frågeställning 
huruvida rätten kan anses harmoniera med dess faktiska tillämpning. Därmed 
kommer vi att behandla frågan hur syftet med lagändringen i 11 kap. 10 § SoL 
kan anses motsvaras i praktiken. Att överhuvudtaget kunna fastslå 
lagstiftningens målsättningar kan vara en utmaning i sig. För det första är det 
ingen ovanlighet att rättens syfte är outtalat och därför svår att klarlägga. Även 
om rättens syfte uttrycks så kan det anses vara otydligt och därmed svårt att 
tolka. I vissa fall kan det finnas en oklar rangordning eller till och med en 
konflikt mellan uttalade syften. Dessutom kan dessa syften närmast utgöra 
ideala snarare än reala mål. Det är därför av stor vikt att studera lagstiftningen 
som en helhet och inte endast fokusera på en enstaka lagändring (Mathiesen 
2005:29).  
 
Vi bör även ställa oss frågan huruvida lagändringen i 11 kap. 10 § SoL kan 
anses ha medfört icke åsyftade verkningar i praktiken. Sutton har i sin tidigare 
forskning kommenterat att ”law in books” inte nödvändigtvis är synonymt med 
”law in action” (Sutton 2001:155). Genom denna synpunkt belyser Sutton 
liksom Mathiesen att analyser av rättens icke avsedda effekter hör till en central 
del av rättssociologin. Inte sällan hävdas att rätten kan ha en fördunklande 
verkan när det gäller till exempel maktförhållanden i samhället. Trots att dessa 
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benämns vara mycket svåra att fastslå inom forskning anser vi ändå att frågan 
med fördel bör ägnas viss spekulation (Mathiesen 2005:30).  
 
Den tredje frågeställningen som ingår i studiens rättssociologiska ansats är att 
studera vilken påverkan de samhälleliga förhållandena hade på utvecklingen av 
den aktuella lagändringen. Utgångspunkten för besvarandet av frågeställningen 
kommer att ske utifrån normperspektivet som hävdar att det är samhällets 
normer som påverkar rättens utveckling. Normperspektivet kan exempelvis 
inbegripa hur en grupp individer blir betraktade utifrån ett visst synsätt som 
präglar samhället i stort och därigenom även lag. Därmed råder ett 
påverkansförhållande mellan samhällsnormer och lagstiftning. För att en lag ska 
uppfattas som legitim ska lagen återspegla de sociala värden som utgör 
samhällets normer (Mathiesen 2005:86). 
 

5.2 Barnperspektivet 
Barnperspektivet ska vara vägledande i alla barnavårdsutredningar i vilka den 
nya lagändringen tillämpas. Barnperspektivet beskrivs av barnombudsmannen 
(BO) vara ett mångtydigt begrepp innehållandes tre olika dimensioner; Det 
vuxna barnperspektivet, samhällets barnperspektiv och barnets eget perspektiv 
(BO 2000:7). Eftersom studiens metod är att intervjua socialsekreterare så har vi 
inte utgått ifrån barnets eget perspektiv. Detta skulle dessutom ha stridit mot de 
forskningsetiska principerna som vi i studien rättar oss efter. Barnperspektivet 
grundas på respekten för barnets fulla människovärde och integritet. Att utgå 
från ett barnperspektiv i barnavårdsutredningar innebär att barnets uppfattning 
om sin egen situation tydliggörs. Detta förutsätter att den professionelle lyssnar 
på barnet och respekterar denne som en unik individ med egna uppfattningar och 
behov. Därmed ska inte barnet betraktas som ett bihang till sina vårdnadshavare 
under passivt mottagande av deras påverkan utan som ett kunskapsbärande 
aktivt subjekt (Rasmusson 2006:22)(prop. 1996/97:124 s. 99). 
 
Eftersom barn inte själva kan göra sig hörda bör socialt arbete alltid utföras 
utifrån ett barnperspektiv. Samhället kan sägas ha ett moraliskt ansvar att bevaka 
barnets intressen då barnet ses som den svagare parten. Dock är det 
vårdnadshavaren som enligt FB tillskrivs det primära ansvaret för barnet.  Ibland 
kan barnperspektivet stå i motsatsförhållande till ett vuxenperspektiv. Skulle en 
intressekonflikt uppstå mellan barnet och den vuxne måste barnets intresse ha 
företräde. Detta får dock inte leda till att den vuxne lämnas helt utan stöd utan 
denne måste också ägnas uppmärksamhet från socialtjänstens sida. Barn kan inte 
ses isolerade från sina vårdnadshavare och vårdnadshavare kan inte ses isolerade 
från sina barn. Att socialsekretaren ser till att de vuxna får ett bra stöd genom 
socialtjänsten ligger även i barnets intresse (prop. 1996/97:124 s. 99f). 
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6 Tidigare forskning 
Ett flertal studier tyder på att det funnits behov av lagändringen samtidigt som 
lagändringen kan tänkas skapa svårigheter vid dess praktiska tillämpning. Vi har 
valt att återge de delar av den tidigare forskningen som är aktuell för vår studie i 
all sin korthet. Detta motiveras med att studiens del ett utgörs av en större 
mängd offentligt tryck vilket redan omfattar en mängd forskning. Gällande den 
internationella forskningen ser vi svårigheter att implementera den i vår studie 
eftersom det är svensk rätt vi uttalar oss om. Vi har därför haft som främsta 
ambition att behandla svenska studier som har ett inslag av ett globalt 
perspektiv. Vi har även sökt jämföra hur lagstiftningen uttrycker barns rätt att 
komma till tals i nationella sammanhang med internationella. 
 

6.1 Barns möjligheter att komma till tals samt föräldrarätten 
I en studie av Anna Hollander, professor i rättsvetenskap med inriktning mot 
socialt arbete, beskrivs problematiken kring barnets rättsliga ställning i SoL. En 
närmare innebörd av barnets rätt att komma till tals återges inte i SoL vilket kan 
försvåra tolkningen av lagen. Som bakgrund till ett ökat intresse att ge barn 
tydligare lagstiftade möjligheter att komma till tals beskriver Hollander vara på 
grund av uppmärksammade brister i det barnavårdsutredande arbetet. Det har 
exempelvis varit sällsynt att barn själva fått ge röst åt sina levnadsvillkor då den 
informationen istället ofta hämtades från vuxna. Att låta vuxnas röst överskugga 
barnets ansågs försvaga utredningens önskvärda barnperspektiv. Detta står heller 
inte i linje med barnkonventionens bestämmelser. Tillämpningen av SoL har 
förutom barnets röst även kritiserats i fråga om barns inflytande. I svenska 
liksom i internationella sammanhang har det varit ett välkänt problem att barn 
som är föremål för utredning och ansökan om vård försvinner i 
utredningsmaterialet. Istället har vårdnadshavares problematik tenderat att 
hamna i fokus. Det är sällan som barnets egna åsikter och tankar om sin 
livssituation klarlagts och presenterats (Hollander 2005:44ff). Enligt Hollanders 
forskning så skulle vi kunna tolka det som att det är angeläget att barns 
möjligheter att uttala sig förtydligas i lag. En fundering väcks huruvida 
lagändringen i 11 kap. 10 § SoL kan anses vara ett led i att överkomma den 
tidigare problematiken som Hollander redogör för. 
 
Ett svagt rådande barnperspektiv i socialtjänstens tidigare utredningar beskrivs 
även av Gunvor Andersson, professor i socialt arbete. I sin studie skriver 
Andersson att socialsekreterare tenderar att värna mer om ett 
samarbetsförhållande med vårdnadshavarna snarare än med barnen. Studien 
visar även en tidigare problematik om att få vårdnadshavares samtycke till 
insatser för yngre barn. Detta med anledning att vårdnadshavare till yngre barn 
uppfattat socialtjänstens inblandning som ett större hot i jämförelse med 
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föräldrar till tonåringar. Anderssons forskningsresultat visar att yngre barn bör 
skänkas större uppmärksamhet av socialtjänsten. Barn som tillhör den yngre 
ålderskategorin beskrivs av Andersson vara de barn som i högst utsträckning 
innesluts i familjetänkandet och döljs bakom vårdnadshavarna. Det är i 
huvudsak yngre barn som inte får stöd för sin egen skull (Andersson 2010:39f).  
 
Den tyske sociologen Lothar Krappmann redogör i sin forskning för den syn på 
barnet som förmedlas i barnkonventionens tolfte artikel. Artikeln framhåller 
barnet som en unik individ med ett eget perspektiv som ska bemötas respektfullt 
av sin omgivning. Artikel tolv skiljer sig tydligt från den långvariga synen som 
framhäver barnet som okunnig med bristande ansvarskänsla och i behov av 
skydd. Viljan att stärka barnets rätt har inte sällan bemötts med en oro att detta 
skulle innebära att vårdnadshavarens rättigheter försvagas. Med utgångspunkten 
att vårdnadshavares bestämmanderätt syftar till att ansvara för att barnets 
utveckling och välbefinnande främjas skulle en begränsning av vårdnadshavares 
bestämmanderätt och auktoritet kunna tänkas medföra konsekvensen att barns 
levnadsförhållanden äventyras. Krappmann hävdar att barns rätt att komma till 
tals är en central förutsättning för barns deltagande i beslut som rör deras 
framtid. Dock kan detta komma i konflikt med den föräldrarätt som skyddas av 
ett flertal länders rådande lagstiftning (Krappmann 2010:502). Som respons till 
denna konflikt hänvisar konventionen till dess femte artikel genom vilken 
respekt uttrycks för de rättigheter och skyldigheter som tillkommer 
vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren måste ge barnet vägledning men i takt med 
barnets stigande ålder ta hänsyn till barnets åsikter. Någon annan lösning på 
konflikten erbjuder inte konventionen. Konventionens vilja är att varken barn 
eller vårdnadshavare ska nedvärderas utan snarare att båda parter ska tillmätas 
respekt (ibid 2010:505). 
 

6.2 Socialsekreterarens tillämpning av lagstiftningen 
Genom praktisk erfarenhet av barnavårdsutredningar beskriver Margareta 
Gustavsson i sin bok Barnets vilja den problematik som kan uppstå vid 
socialsekreterarens tolkning av SoL och FB. Som ett exempel på när detta kan 
vara synnerligen komplicerat nämner Gustavsson vara när barnets rätt kolliderar 
med föräldrarätten. Genom det forskningsprojekt som ligger till grund för boken 
synliggörs ett starkt behov för yrkesverksamma inom socialtjänsten att veta vad 
som gäller i situationer när föräldrarätten kommer i konflikt med socialtjänstens 
skyldighet att se till barnets bästa (Gustavsson 2005:69).  
 
Liksom Gustavsson återger Östberg en bild av att lagstiftningen innehåller 
motstridigheter och att mycket lämnas öppet för socialsekreterarens tolkning. 
Trots att barnets rätt har stärkts i flera delar av svensk lagstiftning är barn 
fortfarande till stor del utlämnade till hur vuxna väljer att tillämpa och tolka 
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barnperspektivet. Det finns även svårigheter i att avgöra hur barnets rätt att 
komma till tals ska avgöras. Socialsekreterare uppmanas att höra barn samtidigt 
som de ska avgöra om barnet kan anses vara tillräckligt moget och inte ta skada 
av samtalet vilket är en avvägning som inte alltid är lätt att göra (Östberg 
2010:53ff).  
 
I en brittisk studie av Braye och Preston-Shoot beskrivs förhållandet mellan lag 
och socialt arbete som komplext. I studien nämns att det verkar finnas en övertro 
på att lagstiftningen erbjuder en lösning på hur det praktiska 
barnavårdsutredande arbetet ska gå tillväga. Studien utmanar denna föreställning 
med att det snarare är den enskilda socialsekreterarens bedömning och tolkning 
av lagstiftningen som präglar barnavårdsutredningens förfarande. 
Socialsekreteraren måste kunna navigera bland de praktiska dilemman som de 
kan ställas inför vid tillämpningen av lagen. Dessa dilemman handlar till största 
del om socialsekreterarens förmåga att balansera krav som inbegriper att 
tillgodose barns behov av skydd, vårdnadshavares bestämmanderätt samt ta 
hänsyn till den samlade familjens integritet. I Storbritannien har utvecklingen av 
lagstiftningen drivits av en uppfattning om bristfällig yrkespraktik i förhållande 
till det rättsliga mandatet för att skydda barn. Liksom Sverige har även 
Storbritannien försökt få vågskålen att väga tyngre mot barns rätt till deltagande. 
Dock inte utan praktiska komplikationer och dilemman (Braye &Preston-Shoot 
2006:19f). 
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7 Metod 
7.1 Kvalitativ intervjumetod 
För att besvara studiens övergripande syfte valdes den kvalitativa intervjun som 
metod. Enligt Patton är motivet till att genomföra kvalitativa intervjuer att få 
tillgång till informanternas personliga erfarenheter och upplevelser på en mer 
djupgående nivå. Den kvalitativa intervjun ger detaljrika beskrivningar av 
intervjupersonernas tankar och åsikter vilket främjar förståelsen för hur 
informanterna upplever och förhåller sig till studiens ämnesval (Patton 2002:14). 
Detta ansåg vi överensstämma med vår studie där vi fann det lämpligt att 
intervjua yrkesverksamma socialsekreterare som inom det barnavårdsutredande 
arbetet kan tänkas komma i kontakt med tillämpningen av den nya lagändringen.		
 

7.2 Urval och urvalsstrategi 
För att genomföra våra intervjuer har vi eftersökt informanter som är 
yrkesverksamma inom det barnavårdsutredande arbetet. Tanken bakom vårt 
urval är att det är dessa personer som kan tänkas praktisera den lagändring som 
studien behandlar och därmed bära på information om lagändringens effekter. 
Eftersom lagändringen är ett relativt nytt tillskott i SoL har vi en medvetenhet 
kring att det inte är en självklarhet att våra informanter ännu har tillämpat 
lagändringen. Dock anser vi att det ändå är relevant för vår studie att undersöka 
informanternas reflektioner och tankar kring lagändringens praktiska innebörd. 
Med tanke på studiens tidsbegränsning strävade vi efter att genomföra mellan 
sex och åtta intervjuer, vilket slutligen resulterade i sex stycken. 

Vårt urval gjordes strategiskt där vi eftersökte informanter som var 
yrkesverksamma socialsekreterare inom det barnavårdsutredande arbetet (Patton 
2002:230). Med syfte att uppnå en viss variation i vårt empiriska material har vi 
en spridning av totalt fyra olika kommuner i Östergötlands län.  

Med syfte att informera våra intervjupersoner om vår studie skickades ett 
missivbrev ut till enhetschefen för kommunens socialkontor (se bilaga 1). I 
missivbrevet bad vi mottagaren att vidarebefordra informationen till berörda 
kollegor vilka ombads kontakta oss om intresse fanns att medverka i vår studie. I 
vårt missivbrev bifogades även en bilaga (se bilaga 1.1) där vi kortfattat 
introducerade mottagaren för våra frågeområden. Tanken var att detta skulle ge 
informanterna möjlighet att reflektera innan intervjutillfället vilket skulle främja 
svarens utförlighet.  

 



24 
 

 

7.3 Datainsamling  
Vid insamlandet av vår empiri använde vi oss av kvalitativa intervjuer med 
utgångspunkt i en standardiserad intervjumetod. Enligt Patton syftar den 
standardiserade intervjumetoden till att minimera variationen på frågorna för att 
sedan systematisera analysprocessen vilket höjer jämförbarheten i det empiriska 
materialet. Genom att använda oss av en standardiserad intervjumetod utgick vi 
från på förhand färdigställda frågor vilka formuleras i en semi-strukturerad 
intervjuguide (se bilaga 2). Guiden innehåller övergripande teman om 
lagändringens funktion, mottagande och tänkbara problemområden med 
underliggande frågeställningar tillhörande varje tema. Då vi främst har fokuserat 
på informanternas upplevelser och erfarenheter så innehåller intervjuguiden i 
huvudsak öppna svarsalternativ (Patton 2002:342ff).  

Intervjuerna genomfördes med oss båda närvarande med en informant i taget. 
Under intervjun valde vi att låta en av oss ansvara för att ställa frågor medan den 
andre förde anteckningar. Intervjuarrollen alternerades mellan intervjutillfällena, 
vilket resulterade i att vi sammanlagt intervjuade tre informanter vardera. 
Intervjuerna pågick i cirka 30-40 minuter och spelades in med diktafon. I så nära 
anslutning till intervjutillfällena som möjligt transkriberades intervjuerna sedan 
ordagrant. Dock anser vi att det inte är noggrannheten i transkriberingarna som 
är avgörande för vår analys, då det är informanternas upplevelser och tankar 
som är av intresse och inte hur dessa i detalj uttrycks.  

 

7.4 Analysmetod 
För att bearbeta våra insamlade intervjutranskriptioner har vi använt oss av en 
kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalysen är lämplig då syftet är att analysera 
dokument och texter på ett systematiskt sätt (Watt Boolsen 2007:93). Genom 
kodning intresserade vi oss för att söka finna centrala teman i vårt material med 
utgångspunkt i ett kodschema. I de centrala temana sökte vi sedan efter 
betydande likheter och skillnader vilka indelades i kategorier (Patton 2002:463). 
Eftersom vi utgår från på förhand fastställda  hypotetiska problemområden 
samtidigt som vi är öppna för nya infallsvinklar fann vi innehållsanalysen vara 
särskilt tilltalande då denna kombinerar en induktiv och en deduktiv analys 
(Watt Boolsen 2007:93).  
 
Initialt i vår analysprocess gjorde vi en genomläsning av våra färdigställda 
intervjutranskriptioner. Detta för att få en helhetsbild över vårt material och 
skapa bättre förutsättningar för att ge vårt analysinstrument en valid grund. 
Analysinstrumentet utgörs av sex frågor vilka sammantaget benämns som ett 
kodschema. Dessa frågor anknyter till de aktörer som kan tänkas påverkas av 
lagändringens ikraftträdande. Vi har även som avsikt att eftersöka hur 
informanterna beskriver behovet och funktionen av lagändringen i det praktiska 
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barnavårdsutredande arbetet. Slutligen syftar den sista frågan till att ge oss 
möjlighet att upptäcka något betydande för vår studie som inte ingår i vårt 
utarbetade kodschema.  
 
1. Hur uttrycks lagändringens upplevda effekter för barnet? 
 
2. Hur beskrivs vårdnadshavarens ställning i förhållande till lagändringens 
ikraftträdande? 
 
3. Hur skildras socialsekreterarens roll i relation till lagändringen? 
 
4. Hur beskriver informanterna behovet av lagändringen? 
 
5. Hur uttrycks lagändringens funktion i det barnavårdsutredande arbetet? 
 
6. Övrigt 
 
Utifrån ovanstående sex frågor kodade vi tre intervjuer vardera som sedan 
genomlästes av den andre. Vi valde att i första hand koda de intervjuer som vi 
själva hade genomfört och transkriberat. Motivet till detta var att vi med fördel 
skulle ha större insikt i materialet då vi bekantat oss med empirin. Den egna 
subjektiviteten begränsades dock i viss mån i och med att materialet lästes 
igenom vid två tillfällen och av två olika personer. Detta för att kontrollera att vi 
båda är samstämmiga alternativt möjliggöra en diskussion kring frågor där det 
råder oenigheter (Bryman 2002:86). 
 
Efter en genomläsning av vårt färdigkodade material framställdes centrala 
teman, vilka fick utgöra rubriker i vår resultat- och analysdel. Tematiseringen 
ledde till att vi upptäckte ytterligare mönster i intervjuutsagorna. Dessa mönster 
blev till kategorier som växte fram ur materialet (Watt Boolsen 2007:91f). 
Därefter skedde analysen utifrån studiens teoretiska inramning samt utifrån den 
tidigare forskningen och den bakgrundsinformation som vi har presenterat i 
uppsatsens del ett. Under varje tema kommer alla sex intervjuer återges 
sammanslaget. I studiens resultat- och analysdel har vi haft som ambition att 
återge intervjuernas utsagor i så koncentrerad form som möjligt. Med syfte att 
förtydliga vår resultatredovisning har vi kompletterat med renodlade citat. När 
intervjuerna återges med citat i resultat- och analysdelen används […] för att 
markera att en viss del av citatet tagits bort. Detta utan att citatets innebörd har 
förändrats. 
 
Vi har valt att kombinera studiens resultatredovisning med analysen av empirin. 
Detta motiveras med att kapitlet blir mer enhetligt vilket underlättar för läsaren 
att få full insyn i våra resonemang och tankegångar. Att förankra analysen i 
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direkt anslutning till resultatredovisningen förhindrar att betydande associationer 
och samband går förlorade mellan resultat och analys. Vi ser en risk med att 
denna kombination kan medföra en svårighet att särskilja analys från resultat. 
Dock anser vi att dessa är sammanhörande varför de med fördel ska återges i ett 
gemensamt kapitel.  
 

7.5 Kritisk reflektion 
I våra kritiska överväganden har vi utgått från de begrepp som Patton benämner 
vara de traditionella vetenskapliga forskningskriterierna validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet. Som tillägg till dessa har vi under rubriken övrigt valt att 
nämna det som inte faller inom ramen för något av de ovanstående begreppen. 
 

7.5.1 Validitet 

Begreppet validitet kan förklaras som att vi verkligen mäter det vi avser att 
mäta. Inom kvalitativ forskning innebär validitet att det ska finnas en symbios 
mellan forskningsfråga, tillvägagångssätt och resultat. Studiens syfte, metod och 
resultatredovisning ska harmoniera med varandra för att uppnå god validitet. 
Validitet inom kvalitativ forskning beror främst på forskarens egna kunskaper 
och färdigheter (Patton 2002:14). Vi har eftersträvat god validitet genom att så 
utförligt som möjligt redogöra för våra metodologiska val och överväganden. 
Vår avsikt har varit att uppnå en viss transparens i vår studie med syfte att låta 
läsaren få full insyn i våra forskningsresonemang. Varje steg i 
forskningsprocessen har föranletts av en grundlig motivering vilket är särskilt 
viktigt eftersom det inom kvalitativa studier enligt Patton är forskaren som 
påverkar studiens förfarande (ibid 2002:553). 
 

7.5.2 Reliabilitet 

Enligt Patton är begreppet reliabilitet synonymt med tillförlitlighet eller 
trovärdighet. I kvalitativ forskning är studiens trovärdighet sammanhängande 
med kvalitetsbedömningen. Liksom validitet stärks reliabiliteten genom att vi 
strävar efter en transparens i vårt tillvägagångssätt. Reliabilitet förutsätter även 
att vi utförligt redogör för vår egen förförståelse och relation till det ämne som 
vi studerar (Patton 2002:566). I studiens inledning har vi redovisat vår egen 
förförståelse. Vi har sett en risk med att vi genom våra erfarenheter betraktat 
ämnet ur en kritisk synvinkel. Dock har vi inte haft den kritiska ansatsen som 
utgångspunkt i vår forskning då vi sökt belysa såväl de positiva som negativa 
effekterna med lagändringen.  
 
Vi ser det som fördelaktigt att studien skrivs av två författare. Detta möjliggör 
att den egna subjektiviteten begränsas i viss mån i och med att det är mer än en 
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person som tillgodogör sig empirin. Detta är särskilt viktigt eftersom forskaren 
inom kvalitativ forskning utgör studiens mätinstrument (Patton 2002:14). 
Avseende våra källors tillförlitlighet har vi haft som metod att eftersöka 
innehållet ur flera olika författares synvinklar. Detta för att demonstrera att olika 
datakällor ger i huvudsak samma svar. Att eftersöka källor som bekräftar 
varandra innebär inte att vi har bortsett från att söka empiri som står i 
motsatsförhållande till varandra. Vi har eftersökt tidigare forskning som 
tydliggör såväl behovet av lagändringen som den potentiella problematiken med 
att tillämpa den.  
 

7.5.3 Generaliserbarhet 

Enligt Patton så syftar vanligtvis inte kvalitativ forskning till att generalisera. 
Detta på grund av att kvalitativa studier intresserar sig för att söka detaljrik 
information från ett mindre antal individer vilket även överensstämmer med vår 
studie (Patton 2002:14). Eftersom studiens urval består av sex informanter 
bedömer vi det vara ett alldeles för litet antal för att generalisera. Det kan dock 
tilläggas att det råder en viss sannolikhet att ett större urval skulle kunna tänkas 
bekräfta den information som våra informanter delgett eftersom den varit 
likartad. 
 

7.5.4 Övrigt 

Gällande vår begreppsanvändning har vi medvetet valt att hålla oss till 
vårdnadshavare istället för förälder. Detta på grund av att bestämmanderätten 
inte nödvändigtvis behöver utövas av förälder men däremot av vårdnadshavare. 
På flera ställen i studien skulle vårdnadshavare kunna ersättas med förälder men 
vi har valt att vara konsekventa med vår begreppsanvändning. 
 
Vi har en medvetenhet om att barnets processuella ställning kan anses sakna en 
tydlig anknytning till vårt ämnesval. Vi har dock valt att redovisa barnets 
processbehörighet med motiveringen att det utgör en så pass viktig del av 
barnrätten avseende barns rätt att komma till tals att det inte kan frångås. 
 

7.6 Etiska överväganden 
I uppsatsen har vi följt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 
(2002) har framarbetat vara gällande inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 
forskning. Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Gemensamt anger dessa krav 
normer som ska gälla mellan forskare och uppgiftslämnare. Enligt 
informationskravet har vi innan intervjun skickat ett missivbrev till våra 
informanter. Missivbrevet innehåller utförlig information om studiens syfte, 
informanternas roll i studien samt de gällande villkoren för deras medverkan. 
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För att motsvara samtyckeskravet inhämtade vi informanternas medgivande om 
deltagande. Informanterna var noga informerade om rätten att själva bestämma 
över sin medverkan i studien. Gällande användningen av bandspelare har vi 
inhämtat samtycke till detta. Utifrån konfidentialitetskravet har vi informerat 
våra informanter om att allt material anonymiseras. Vi har inte utelämnat några 
namn och inte heller namngett socialkontor. Utifrån nyttjandekravet har vi 
informerat informanterna om att samtliga insamlade uppgifter enbart kommer 
användas för att besvara studiens syfte och därmed stanna hos oss tills de 
förstörs efter studiens avslutande. Med uppgifter avses material såsom ljudfiler 
och transkriberingstexter (Vetenskapsrådet 2002:6ff).  
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8 Resultat och analys  
I följande kapitel kommer det kodade intervjumaterialet att återges enligt 
centrala teman vilka har indelats i kategorier. Analysen har skett utifrån 
uppsatsens teoretiska inramning samt utifrån den tidigare forskning och 
bakgrundsinformation som presenterats i uppsatsens del ett. Under varje tema 
kommer samtliga sex intervjuer att återges sammanslaget. För att tydliggöra 
våra egna kommentarer kommer citat från våra informanter att redovisas enligt 
tillhörande kategori.  
 

8.1 Behovet av lagändringen utifrån… 
Majoriteten av våra informanter berättar att de inte har känt ett starkt behov av 
att behöva samtala med barn utan vårdnadshavares samtycke. Därmed har 
lagändringens ikraftträdande inte ansetts vara särskilt uppseendeväckande eller 
banbrytande för socialtjänstens praktik. Förklaringen till det svala mottagandet 
av lagändringen kan återfinnas genom ett flertal olika synvinklar vilka 
presenteras enligt nedanstående kategorier. 
 

8.1.1 … yrkeserfarenhet 

Att våra informanters behov av lagändringen beskrivs som svagt tycks främst 
bero på att informanterna personligen aldrig erfarit att vårdnadshavare nekat till 
socialtjänstens vilja att samtala med deras barn.  
 

”Lagmässigt så är det att det ska ske i samarbete med vårdnadshavare. Det är ju 
vårt syfte såklart att det ska ske i samarbete. Så jag har inte stött på så mycket 
patrull på att föräldrar inte vill att vi pratar med barnen. Så det har aldrig ställt sig 
på sin spets för mig just möjligheten att gå emot föräldrarna. Så det har inte varit 
nåt problem än så länge för mig.” 

 
Förekomsten av den problematik som kan uppstå då vårdnadshavaren inte ger 
sitt samtycke skildras som mycket sällsynt då de flesta vårdnadshavare 
godkänner att socialtjänsten kontaktar och samtalar med deras barn. Därmed ser 
inte våra informanter en tydlig funktion med lagändringen utifrån egna 
arbetsrelaterade erfarenheter. Den bild som våra informanter delger tycks inte 
överensstämma med lagändringens förarbeten som uttrycker det vara 
synnerligen angeläget att stifta den nya lagändringen. Förarbetenas beskrivning 
av att socialtjänstens förutsättningar att samtala med barn i de fall 
vårdnadshavaren motsatte sig det skulle vara väldigt begränsade och till och 
med kunna leda till att en nödvändig insats för barnet aldrig kom till stånd är 
någonting som känns främmande för våra informanter. Därmed kunde en viss 
svårighet att urskilja lagändringens praktiska intentioner uttydas hos majoriteten 
av våra informanter. 
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8.1.2 … socialtjänstlagens princip om frivillighet 

En annan anledning till att informanterna uttrycker ett svagt behov av att behöva 
gå förbi vårdnadshavares bestämmanderätt kan utifrån nedanstående citat tolkas 
som att informanterna hellre beskådar SoL som en sammanhängande helhet 
snarare än lagändringen som en urskild och fristående enhet.  
 

”Vi strävar ju alltid efter öppna utredningar. Allt vi gör ska vara liksom 
transparant för vårdnadshavarna.” 

 
Trots att den enskilda lagändringen ger socialtjänsten befogenhet att gå förbi 
vårdnadshavaren så är det fortfarande SoL:s princip om frivillighet som i första 
hand ska följas. Medvetenheten om SoL:s konstruktion tycks vara starkt 
närvarande i våra informanters syn på den enskilda lagändringen. Valfrihet lyfts 
i SoL som en av de vägledande principerna där den enskildes 
självbestämmanderätt och integritet är centrala begrepp. Enligt våra 
informanters utsagor är det därmed inte ett önskvärt alternativ att tvinga 
vårdnadshavaren att underkasta sig den nya befogenhet som socialtjänsten får 
genom lagändringen. Detta även om möjligheten finns. De grundläggande 
principerna om samtycke och frivillighet som förmedlas i SoL varken får eller 
tycks ha rubbats av lagändringens ikraftträdande utan dessa principer består.  
 

8.1.3 … utökade samarbetsmöjligheter med vårdnadshavaren 

Samtliga av våra sex informanter uttrycker uppfattningen att ett samarbete med 
vårdnadshavare i barnavårdsutredningar är eftersträvansvärt liksom optimalt för 
förhållandet mellan alla berörda parter i barnavårdsutredningen. Att 
socialsekretaren ser till att de vuxna får ett bra stöd ligger som tidigare 
redovisats i kapitel fem avsnitt två i linje med barnperspektivet. Med tanke på att 
våra informanters beskrivningar av att samverkan med vårdnadshavaren är så 
pass väsentlig framkommer tänkbara behov av förbättringsmöjligheter. Den 
funktion som lagändringen skulle kunna tänkas fylla är att stärka 
förutsättningarna för socialsekreteraren att skapa ett eftersträvat samarbete med 
vårdnadshavaren. I de fall vårdnadshavaren är negativt inställd till ett samtal 
skulle lagändringen kunna syfta till att ge socialtjänsten nya ingångar till att 
inhämta vårdnadshavares samtycke.  

 
”Vi ska ju så långt som möjligt sträva efter just samarbete med föräldern. […] 
Man vinner ju mest på att försöka ha nåt samarbete med föräldern för att kunna få 
in nån slags insats eller nån hjälp just för barnets skull.” 
 
”Jag kan tänka mig att det skulle kunna göra en skillnad när man pratar med 
föräldrar. Om man ska motivera dom till varför vi vill prata med barn och att man 
där skulle kunna säga att det finns en lag som gör att vi kan prata med barn oavsett 
om du vill. Om man kan försöka få med dom på tåget på ett annat sätt.” 
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Andersson anser i sin tidigare forskning att ett svagt barnperspektiv kan 
innebära att socialsekreteraren värnar starkare om samarbetsförhållandet med 
vårdnadshavaren snarare än med barnet. Utifrån vår teoretiska utgångspunkt 
samt våra informanters erfarenheter framkommer tydligt att det är lika viktigt att 
ägna uppmärksamhet åt vårdnadshavaren som barnet. Det verkar som det råder 
ett tankesätt hos våra informanter där barnet och vårdnadshavaren ingår i ett 
gemensamt nätverk där deras problematik påverkar varandra. Ett barnperspektiv 
förutsätter att socialsekreteraren ser till familjens samlade problematik men 
givetvis utan att låta vårdnadshavarens behov överskugga barnets.  
 

8.1.4 … tidigare förutsättningar att samtala med barn 

Ytterligare en anledning till att lagändringen inte har varit starkt efterlängtad av 
våra informanter kan vara på grund av att informanterna upplever att 
socialtjänstens förutsättningar att samtala med barn innan lagändringens 
ikraftträdande varit goda. I de enstaka fall som vårdnadshavaren inte givit sitt 
samtycke har socialsekreteraren kunnat kringgå det hindret. Nödvändig 
information om barnet har kunnat inhämtas från utomstående såsom skola och 
sjukvård enligt 11 kap. 2 § SoL. Detta överensstämmer med det utlåtande som 
redovisas i uppsatsens tredje kapitel avsnitt fem. Genom utlåtandet framgår att 
det innan lagändringens ikraftträdande inte funnits något principiellt hinder för 
socialtjänsten att samtala med barn mot vårdnadshavares vilja. 
 

”Sexuella övergrepp och fysisk misshandel hade vi ju fortfarande rätt genom elfte 
kapitlet andra paragrafen där då att prata med barn utan att föräldrarna visste om 
det. Så det gjorde vi ju liksom rutinmässigt.” 

 
Lagändringen tycks inte ha bidragit till att utreda de fall där barn befaras ha 
utsatts för grövre brott såsom sexuella övergrepp och fysisk misshandel. Innan 
lagändringens ikraftträdande kunde detta kringgås för utredning oberoende av 
vårdnadshavares samtycke. En förutsättning för att socialsekreteraren ska ha 
kunnat gå förbi vårdnadshavaren har därmed varit misstanke om allvarligare 
missförhållanden. Det tycks vara i det avseendet som våra informanter liksom 
lagändringens förarbeten anser att socialtjänstens förutsättningar att samtala med 
barn tidigare har varit begränsade. Det verkar finnas tankegångar om att 
socialtjänsten kan behöva samtala med barn även i de fall där det inte handlar 
om fysisk misshandel eller sexuella övergrepp.  
 

”När det är klarare och tydligare med misshandel eller övergrepp då är det ju 
polisen som träder in först och då har ju vi en naturligare ingång i det. Men när det 
är mer vaga uppgifter så tänker jag att det ska vara möjligt att vi ska använda det 
så.” 
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”Ibland behövs det att vi pratar med barnet ändå så jag tycker att den fyller en 
funktion. Ett glapp som vi har upplevt att vi skulle vilja ha lite starkare kontroll 
på.” 

 

8.1.5 … svåråtkomlig problematik 

Majoriteten av våra informanter har inte känt ett starkt behov av lagändringen i 
det praktiska barnavårdsutredande arbetet. Detta med anledning av att 
lagändringen skulle kunna betraktas som en förlängning av de befogenheter som 
redan stadgades i 11 kap. 2 § SoL. Det har emellertid funnits tidigare 
problematik som en av våra informanter beskriver som svåråtkomlig innan 
lagändringen trädde ikraft. Eftersom det endast är en informant som delgett detta 
specifika behov utgör denna kategori ett avvikande fall. Därmed finner vi det 
vara av ett särskilt stort intresse att belysa detta behov som informanten 
dessutom beskriver vara starkt. 
 

”Vi fick ju information om att det här var speciellt riktat mot hederproblematik så 
det var dom ärendena vi diskuterade att vi skulle använda det. Det är ju väldigt 
diffust så jag tycker det är jättebra att vi kan komma åt sånt. Verkligen stötta upp.” 

 
Hedersproblematik beskrivs av informanten som ogripbart och faller inte under 
11 kap. 2 § SoL genom vilken socialtjänsten tidigare kunde gå förbi 
vårdnadshavare. Detta med tanke på att hedersproblematik inte nödvändigtvis 
behöver falla inom ramarna för fysisk misshandel och sexuella övergrepp. Här 
har informanten sett ett stort behov av att samtala med barnet trots att 
vårdnadshavaren inte givit sitt samtycke. Ur en rättssociologisk ansats fann vi 
det vara väldigt intresseväckande att informanten uttydde att lagändringens syfte 
skulle vara att fånga upp denna specifika problematik som tidigare benämnts 
vara ogripbar och svåråtkomlig. Att lagändringen skulle rikta sig mot 
hedersproblematik har inte kommit till vår kännedom utifrån de studier vi gjort 
gällande lagändringens förarbeten. Liksom Mathiesen hävdar är det ingen 
ovanlighet att rättens syfte är outtalat och därför svår att klarlägga. Möjligtvis 
skulle detta syfte benämnas utgöra en latent intention. Vi anser att denna 
funktion med fördel bör synliggöras för att utöka kunskapen kring hur 
socialtjänsten kan hantera hedersproblematik utifrån ett stärkt barnperspektiv. 
 

8.2 Lagändringen i praktiken 
Studiens övergripande syfte är att undersöka vilka effekter den nya lagändringen 
kan ha i socialtjänstens praktiska arbete med barnavårdsutredningar. 
Utgångspunkten för att besvara frågeställningen har skett utifrån de konflikter 
som anges i studiens problemformulering. Studiens ändamål är även att studera i 
vilken utsträckning lagändringens teoretiska syfte överensstämmer med våra 
informanters utsagor rörande den praktiska tillämpningen. Nedan kommer vi att 
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söka besvara uppsatsens frågeställningar angående lagändringens effekter i 
praktiken. Den inledande kategorin behandlar socialsekreterares uppfattning om 
lagändringens fördelar i det barnavårdsutredande arbetet. Här kommer en 
återkoppling göras till de intentioner med lagändringen som berörs i dess 
förarbeten. Vad kan vi säga om överensstämmelsen mellan lagändringens syfte 
och den praktiska tillämpningen?  
 
Den nästkommande kategorin belyser de upplevda negativa effekterna med 
tillämpningen av lagändringen. Informanternas beskrivningar relateras här till de 
potentiella problemområden som lagändringens förarbeten har berört vilka även 
har redogjorts för genomgående i uppsatsen. I vilken utsträckning kan vi uttala 
oss om lagändringens oavsiktliga effekter i praktiken?  
 
Den sista kategorin lyfter informanternas tredje resonemang om lagändringens 
effekter. Förutom de positiva och negativa effekterna som åskådliggjorts i 
informanternas utsagor finns uppfattningen att lagändringen inte alls kommer att 
medföra någon verkan i det praktiska barnavårdsutredande arbetet.  
 

8.2.1 Lagändringens åsyftade effekter 

Lagändringens förarbeten belyser att lagändringen ska fylla den funktionen att 
den motsvarar vissa bestämmelser i barnkonventionen. De positiva effekter som 
lagändringen upplevs ha medfört i det praktiska barnavårdsutredande arbetet har 
i huvudsak motiverats utifrån socialsekreterarens perspektiv men informanterna 
har även eftersträvat att utgå från barnets synvinkel. Det är tydligt att 
barnperspektivet är närvarande i våra informanters resonemang kring 
lagändringens praktiska inverkan vilket exemplifieras genom nedanstående citat. 

 
”Sen kan jag tycka att det alltid är bra att det blir tydliggjort just i lag att man 
faktiskt har rätt och att barnets rätt ska komma fram. I dom utredningar vi gör som 
handlar om barn och ungdomar så är det ju barnens röst som ska komma fram. 
Det är ju barnets bästa vi ska jobba för och kan man göra det tydligare i lagen så 
är det ju bra.” 

 
”Den är jättepositiv för den skyddar ju ytterligare barnens rätt och barnens bästa 
som det så vackert heter i alla lagstiftningar.” 

 
Ett återkommande begrepp i våra intervjuer är barnets bästa. Lagändringen 
skulle här kunna tänkas medföra den positiva effekten att den professionelles 
tolkning av vad som är barnets bästa förenklas. Utökade möjligheter för barnet 
att komma till tals innebär bättre förutsättningar för socialtjänsten att 
tillgodogöra sig barnets perspektiv i alla barnavårdsutredningar. I våra 
informanters resonemang kan vi urskilja att det råder en gemensam strävan 
mellan lagstiftare och yrkesverksamma socialsekreterare att stärka 
barnperspektivet. Därmed råder en överensstämmelse mellan lagändringens 
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intentioner och informanternas syn på lagändringens positiva funktion i det 
barnavårdsutredande arbetet.  
 
Att lagändringen tydliggör att barnet ska komma i främsta rummet bedöms stå i 
linje med det barnperspektiv som ska prägla samtliga barnavårdsutredningar. 
För att kunna förverkliga barnperspektivet är det en nödvändig förutsättning att 
barnets uppfattning om sin egen situation tydliggörs vilket våra informanter 
upplever att lagändringen bidrar till eller åtminstone utökar möjligheterna för. 
 

”Jag anser att det är till barnens fördel att barnet.. Alltså att det är så viktigt att 
man pratar med barnet i en utredning som faktiskt rör barnet. I andra hand 
familjen. Så det här tycker jag är ett steg i barnperspektivet.” 
 

Förutom att lagändringen har upplevts medföra positiva effekter gällande att 
stärka barnets rätt att komma till tals så har den även stärkt den enskilde 
socialsekreteraren. I och med lagändringen blir inte enbart barnets ställning 
starkare utan socialtjänsten får även större lagstiftade befogenheter i det 
barnavårdsutredande arbetet. Liksom det utlåtande som exemplifieras i kapitel 
tre avsnitt fem riskerade socialsekreterarna att bli JO-anmälda om de kringgick 
vårdnadshavares ovilja att samtala med deras barn. Eftersom denna befogenhet 
numera stadgas i lag har lagändringen underlättat för socialsekreteraren att 
”hålla ryggen fri” när kontakt tas med barnet. 

 
”Jag kan se en positiv vinkling av det att det i dom fallen där föräldrarna inte vill 
av olika anledningar. Att du faktiskt kan prata med barnen om det är så att det 
behövs i utredningen. Det kan jag se som en fördel för det är ganska viktigt. Då 
kan jag se att det är positivt med ökade förutsättningar för oss.” 
 
”Vi tyckte väl att det var bra och att det var på tiden liksom att vi får större 
befogenhet.” 
 
”Det blir lättare att.. Vad ska man säga? Att följa regelboken liksom och tillämpa 
det och prata med barn.” 

 

8.2.2 Lagändringens icke åsyftade effekter 

De risker som informanterna kan se med att tillämpa lagändringen i praktiken 
tycks i hög utsträckning överensstämma med de problemområden som 
lagändringens förarbeten nämner. Att praktisera lagändringen kräver stor 
varsamhet för att inte förvärra barnets utsatthet. Lojalitetskonflikten beskrivs 
finnas närvarande hos alla barn vilket våra informanter möter tydligt i 
barnavårdsutredningar. Att nyttja lagändringens fördelar skulle samtidigt kunna 
medföra förödande konsekvenser för barnet.  
 

”Skulle man använda den här lagändringen väldigt mycket så skulle man ju 
försätta barn i en lojalitetskonflikt som blir mycket större än om man har 
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föräldrarnas tillåtelse att prata med barnet. Så jag tror att det är bra om man är 
försiktig med att utnyttja det om man inte måste.” 
 
”För det kan ju ställa till hur mycket som helst att prata med föräldrarna innan. Att 
ditt barn har sagt att du gör det här och det här. Då kan det ju till och med gå från 
att det inte är nån misshandel till misshandel. Om man har lite otur. Det är ju 
känsligt det där.” 

 
Med tanke på de konsekvenser som kan uppstå genom praktiserandet av 
lagändringen upplever merparten av våra informanter att det innebär ökade 
utmaningar för socialsekreterarens tolkning och bedömning. Socialsekreteraren 
har ett professionellt ansvar att i möjligaste mån försäkra sig om att ett 
kontaktande inte försätter barnet i en värre situation än den som barnet redan 
befaras befinna sig i. Barnet får inte under några omständigheter ta skada av de 
beslut som den vuxne fattar. I och med befogenheten att gå förbi 
vårdnadshavares bestämmanderätt har lagändringen skapat en helt ny sorts 
skadebedömning för den professionelle att göra.  
 

”Man måste väga in båda dom här delarna om det hjälper barnet för stunden eller i 
långa loppet […] Ruckar man en del i ett barns liv så kommer det påverka med 
säkerhet andra delar. Så hur flyttar man pjäserna på fiffigast sätt? Ja, det är att gå 
en balansgång.” 
 

Ytterligare en väsentlig bedömning som den professionelle måste ta hänsyn till 
är att ingen onödig initiativbörda läggs på barnet. I synnerhet i de fall där barnet 
kan tänkas befinna sig i en lojalitetskonflikt ska barnet inte behöva fatta beslutet 
att gå emot vårdnadshavaren. Att socialtjänsten inte behöver inhämta 
vårdnadshavares samtycke ska vara en möjlighet för barnet att komma tills tals. 
Inte ett tvång. 
 

”Det ligger ju inte i barnets bästa heller tänker jag att faktiskt pressa barnet att gå 
emot sina föräldrar utan man får försöka hålla nån balans där. För jag tror inte att 
det hjälper barnet att pressa att berätta något väldigt negativt om sina föräldrar 
som de egentligen inte är redo att prata om.” 
 
”Jag tänker att man lägger ett stort ansvar på barnet om man då tänker att man ska 
prata med barn även om föräldern säger nej.” 

 
Att få vårdnadshavarens samtycke till att socialtjänsten samtalar med barnet har 
inte beskrivits utgöra ett praktiskt problem. Dock nämner våra informanter att 
det finns situationer där vårdnadshavaren uppvisar en stark motvilja till 
socialtjänstens inblandning. Detta tros främst bero på tidigare negativa 
erfarenheter. I de fåtal fall som vårdnadshavaren inte lämnar sitt samtycke kan 
det ändå finnas behov av att samtala med barnet. På detta vis har lagändringen 
öppnat möjligheter för socialsekreteraren men på bekostnad av 
vårdnadshavarens rättssäkerhet. Informanterna bekräftar att lagändringen står i 
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konflikt med den föräldrarätt som stadgas i FB. Därmed uppstår ytterligare en 
svårighet med att praktisera lagändringen. 
  

”Jag tror att vårdnadshavare känner att dom förlorar makt. Att vi kan prata med 
barnet fast dom säger nej. Det är ju ändå dom som är föräldrar och dom borde 
bestämma vem barnet pratar med. Att vi ändå kan gå in och prata... Det tror jag 
inte att dom upplever som en fördel.”  
 
”Barnets behov av skydd går ju alltid först. Då kommer föräldrars rättssäkerhet i 
andra hand kan man väl säga.” 
 

Att gå emot vårdnadshavarna måste föranledas av en noggrann avvägning. I de 
ärenden informanterna ser behov av att tillämpa lagändringen ska det handla om 
väldigt specifika fall där det är särskilt angeläget att prata med barnet. 
Socialsekreteraren ska ha ”mycket på fötterna” för att tillämpa lagändringen i 
praktiken och därigenom gå emot vårdnadshavares vilja. Informanterna ser att 
utifrån vårdnadshavarens synvinkel så kan lagändringen uppfattas som 
kränkande eftersom det är ett ingripande i föräldrarätten. Dock är merparten av 
våra informanter ense om att man som socialsekreterare hellre trampar oskyldiga 
vårdnadshavare på tårna än att låta ett barn som befaras fara illa fortsätta göra 
det. 
 
Genom den insikt vi har tillgodogjort oss gällande de svårigheter och risker som 
kan uppkomma i den praktiska tillämpningen av lagändringen ställer vi oss 
frågande till om lagändringen verkligen kan anses vara förenlig med 
barnperspektivet i praktiken. Enligt Hollander har det funnits ett behov av att 
utöka socialtjänstens möjligheter att låta barnet komma till tals. I det avseendet 
kan vi se att lagändringen tillmötesgått den efterfrågan som Hollanders 
forskning presenterat. Vi kan se en positiv vinkling med att utökade möjligheter 
för socialsekreteraren att tillvarata barnets röst även stärker förutsättningarna för 
att tydliggöra barnets eget perspektiv, vilket är en viktig dimension som inryms i 
barnperspektivet. Dock ska här tilläggas att vi anser att låta ett barn komma till 
tals inte nödvändigtvis behöver stå i linje med barnperspektivet. Detta tydliggörs 
genom de konsekvenser som våra informanter ser med lagändringens 
tillämpning. Att följa ett barnperspektiv innebär att inte utsätta barnet för 
påtryckningar att gå emot vårdnadshavaren. Således skulle lagändringen kunna 
anses stå i motsatsförhållande till barnperspektivet. 
 
En rättssociologisk fråga som vi har haft för avsikt att besvara i studien är 
huruvida lagändringen har medfört icke åsyftade verkningar i praktiken. De 
risker som vi har hört våra informanter berätta med lagändringens tillämpning 
anser vi är att benämna som oavsiktliga konsekvenser som inte överensstämmer 
med lagändringens uttalade syfte att stärka barnets ställning. Här kan Suttons 
forskningskommentar appliceras att ”law in books” inte nödvändigtvis behöver 
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vara synonymt med ”law in action”. Med detta menar vi att det utifrån 
informanternas upplevelser av lagändringens potentiella risker kan föreligga en 
diskrepans mellan lagändringens teoretiska syfte och dess praktiska tillämpning. 
Därmed ser vi det vara särskilt angeläget att tillämpningen av lagändringen 
föregås av omsorgsfulla överväganden om vilka konsekvenser som kan följa 
utifrån varje enskilt fall. Ibland kan det vara motiverat att inte höra ett barn i en 
utredning med tanke på den situation man som professionell kan riskera att 
försätta barnet i. Att inte låta barnet komma till tals skulle i det fallet 
sammanfalla med barnperspektivet.  
 

8.2.3 Oförändrad praktik 

Som tidigare nämnts anser informanterna att bestämmelsen om att socialtjänsten 
har rätt att tala med barnet trots vårdnadshavarens ovilja fyller en funktion 
rättsligt sett. Det kan utifrån barnperspektivet vara motiverat att höra barnet trots 
att vårdnadshavaren motsätter sig det. Dock är merparten av våra informanter 
fundersamma kring lämpligheten i att tillämpa lagändringen och 
huruvida den verkligen kan anses fylla någon praktisk funktion. Utifrån våra 
informanters tankar om lagändringen kan vi därigenom urskilja att det råder en 
viss tveksamhet till om lagändringen verkligen kommer att medföra någon 
konkret förändring i deras yrke. 

”Det är en bra tanke men jag tror inte att det gör så stor skillnad i praktiken.” 
 
”Nej det var väl mer att det var en ny lag och jaha.” 
 

Den lojalitet som många barn upplever gentemot sina vårdnadshavare tror 
informanterna kommer kvarstå även efter lagändringens ikraftträdande. Säger 
vårdnadshavare nej så vet barnet om det och enligt socialsekreterares 
erfarenheter så är alla barn, i synnerhet de yngre, lojala sina vårdnadshavare. Att 
berätta negativa saker om sina vårdnadshavare och dessutom mot 
vårdnadshavares vilja utgör fortfarande en väldig svårighet för barnet. I det 
avseendet upplever inte informanterna att lagändringen har haft någon inverkan.  
 

”Att barnet förstår att nu ska jag prata med den här soctanten eller vad man nu tror 
att man är fastän min mamma och pappa inte vill. Vilka barn talar i den 
situationen?” 
 

Samtliga informanter är eniga om att det gynnar alla utredningens involverade 
parter att samverka med vårdnadshavare. Praktiken förblir oförändrad eftersom 
att samarbeta med vårdnadshavaren beskrivs vara en av de största utmaningarna 
i socialsekreterarens yrke. Att få vårdnadshavares medgivande till ett samtal är i 
alla lägen optimalt och mest fördelaktigt. Trots socialsekreterarens nya 
befogenheter kommer socialsekreterarens strävan att samarbeta med 
vårdnadshavaren att bestå. 
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8.3 Aktörer i omvandling 
Enligt vår rättssociologiska ansats föreligger det ett påverkansförhållande mellan 
samhällets rådande normer och det som uttrycks i lagstiftningen. För att det ska 
finnas en samstämmighet mellan den syn som finns i samhället och 
lagstiftningen kan den gällande rätten behöva anpassa sig för att avspegla 
samhällets rådande normer. Tanken bakom lagändringen är enligt dess 
förarbeten att omvandla SoL så att den bättre överensstämmer med den syn på 
barnet som förmedlas i barnkonventionen. Vi ser även att synen på 
vårdnadshavaren liksom socialtjänsten kan förändras i och med lagändringens 
ikraftträdande. Påverkansförhållandet mellan samhällets normer och lag kan 
därmed vara ömsesidigt vilket tydliggörs enligt nedanstående kategorier.  
 

8.3.1 Förändrad syn på barnet 

Barnets rättsliga ställning har sedan slutet av 1970-talet fram tills idag successivt 
genomgått genomgripande förändringar. Viljan att stärka barnets rätt att komma 
till tals har varit ett övergripande mål för lagstiftaren. Genom Sveriges 
ratificering av barnkonventionen har barnets ställning stärkts i såväl familjen 
som i samhället. Synen på barn tycks ha gått från att se barnet som ett objekt 
utan talan under den vuxnes bestämmanderätt till en kompetent aktör med 
möjligheter att göra sin röst hörd och få sina åsikter respekterade. Denna 
förändrade syn på barnet överensstämmer i allra högsta grad med de normer som 
Krappmann redogör för i sin forskning beträffande barnkonventionen.  Barnet 
har numera rätt till särskild respekt just i egenskap av att vara barn. Därmed ser 
vi att lagändringen kan betraktas som en länk i den förändringskedja som 
fortfarande är pågående. 
 

”Det är ju ett steg på vägen i alla fall. Under de senaste åren i alla fall har det ju 
gått åt det hållet det tycker jag är jättebra. Det behövs verkligen att man håller 
barnen i fokus.” 

 

8.3.2 Förändrad syn på vårdnadshavaren 

I vår tillbakablick över FB framgår att vårdnadshavarens ställning i förhållande 
till barnet har varit väldigt stark. Den föräldramakt som stadgas i lagen kvarstår 
än idag. Dock har den lagändring som trädde i kraft i SoL tvingat föräldrarätten 
att stå tillbaka. På så vis har synen på vårdnadshavarens bestämmanderätt genom 
lagändringen tonats ned till förmån för barnrätten.  
 

”Vårdnadshavarens bestämmanderätt har ju redan ruckats litegrann. Även om det 
inte leder till LVU så måste dom ju liksom underkasta sig utredningen.” 

 
Liksom barnkonventionens femte artikel uttrycker våra informanter en respekt 
för de rättigheter och skyldigheter som enligt FB tillkommer vårdnadshavaren. 
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Genom Krappmanns forskning kan vi uttyda att barnkonventionens femte artikel 
utgör en kompromiss mellan vårdnadshavares rätt till bestämmande samt barnets 
rätt att komma till tals. Liksom barnkonventionens artikel fem uttrycker våra 
informanter att vårdnadshavaren fortfarande har ett tydligt huvudansvar för 
barnet vilket gränssätter socialtjänstens inblandning. Dock har dessa gränser för 
myndighetsingripande försvagats då socialtjänsten genom lagändringen givits 
befogenhet att sätta sig över föräldrarätten. I jämförelse med slutet av 1970-talet 
har vårdnadshavarens makt i praktiken inte tillmätts samma självklarhet idag. 
Med återkoppling till Mathiesens kommentar är det vanligt förekommande att 
rätten har en fördunklande verkan när det gäller maktförhållanden i samhället. 
Ur en rättssociologisk synvinkel ser vi att en effekt av lagändringens 
ikraftträdande är att vårdnadshavarens föräldramakt har förskjutits till samhället. 
Den problematiska effekten är att FB inte har förändrats i samma takt som de 
normer som uttrycks i SoL. En konsekvens som uppstår är att vi nu har två 
lagrum som kan anses stå i konflikt med varandra. Dels SoL som tvingar 
vårdnadshavaren att foga sig med det beslut som socialtjänsten fattar rörande 
deras barn. Dels FB som stadgar vårdnadshavarens legala bestämmanderätt över 
barnet. Därmed kan vi uttyda en brist med lagändringen avseende 
rättssäkerheten.  
 

8.3.3 Förändrad syn på socialtjänsten 

Utifrån våra informanters resonemang kring lagändringens praktiska innebörd 
har vi funnit ett liknande mönster gällande hur allmänhetens syn på 
socialtjänsten som myndighet kan tänkas förändras. Inte sällan indelas 
socialtjänsten i två fält innehållandes dels en stödjande del men även en 
tvingande. Det beskrivs inte vara helt ovanligt att fokus anläggs på 
socialtjänstens tvångsinsatser vilket riskerar överskugga den primära principen 
om frivillighet som socialtjänsten har som skyldighet att sträva efter. I samband 
med de nya befogenheter som genom lagändringen tillägnats socialtjänsten 
befarar informanterna att ytterligare uppmärksamhet kommer att riktas mot att 
framställa socialtjänsten som en ännu farligare myndighet som genom tvång kan 
gå förbi vårdnadshavaren. Det tycks råda en viss fruktan för myndigheter vilket 
inte gynnar ett samarbetsförhållande med vårdnadshavaren eller barnet. I 
praktiken kan lagändringen anses utgöra ett maktverktyg liknande LVU genom 
vilken socialtjänsten ges en laglig rätt att agera mot principen om frivillighet och 
samtycke. Det bör därmed betonas ytterligare att lagändringen bör tillämpas 
med stor varsamhet för att inte bidra till bilden av socialtjänsten som farlig 
myndighet. Nedanstående citat har valts ut för att tydligt exemplifiera 
informanternas resonemang kring lagändringens förhållande till en förändrad 
syn på socialtjänsten. 
 

”Rädslan att soc tar barn är fortfarande väldigt väldigt stor både hos barn och 
föräldrar. Och det kan föräldrarna pränta in i barnen ganska duktigt innan mötet 
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här så att det ligger som ett hot över barnet att om han eller hon berättar något så 
kommer soc ta dig.” 
 
”Ja det är väl en del som säkert kan tycka att det blir mer som dom brukar kalla 
för en diktatur liksom. Att det är fascister som använder tvångsmedel för att få 
prata med barnen. Det är en del som säger så.” 
 
”Det är klart om man skulle använda den här lagändringen ofta och mycket då kan 
jag ju tänka mig att det finns många föräldrar som skulle reagera om man skulle 
använda det här ofta och att det skulle ses som nån form av myndighets 
maktmissbruk. Så jag tror att det är nåt man ska vara väldigt försiktig med”. 

 

8.4 Praktiska dilemman 
När vi intervjuade våra informanter angående lagändringens eventuella praktiska 
svårigheter vid tillämpningen framgick en i synnerhet komplicerad fråga som är 
väl värd att betona i vår resultat- och analysredovisning. Den här frågan har 
vuxit fram ur vårt intervjumaterial och har därför förtydligats med källor 
eftersom denna fråga endast snuddats vid tidigare i uppsatsen.  Det vi fann 
intressant var att det dessutom rådde oenigheter huruvida frågan kunde anses 
utgöra ett dilemma eller ej vilket återges under nedanstående kategori. 

 

8.4.1 Informationsskyldighet 

Som tidigare nämnts finns ingen regel om att vårdnadshavarens inställning ska 
kontrolleras före samtalet. Det beslutet lämnas till den enskilda 
socialsekreterarens bedömning. I anslutning till kännedomen om frånvaron av en 
sådan regel väcktes frågan om socialtjänsten har som skyldighet att informera 
vårdnadshavarna innan en kontakt med barnet tas. I dagsläget finns ingen tydlig 
bestämmelse införd i lag om socialtjänstens informationsskyldighet gentemot 
vårdnadshavaren (prop. 2009/10:192 s.33). Detta är en fråga som har diskuterats 
i lagändringens förarbeten där en åsikt är att en sådan skyldighet bör införas 
utifrån en rättssäkerhetssynpunkt. Att socialsekreteraren genom lagändringen 
ges befogenhet att gå förbi vårdnadshavarens ovilja att samtala med dennes barn 
anses i sig vara ett ingripande i föräldrarätten. Att dessutom inte informera 
vårdnadshavaren att en kontakt kommer att tas vore att betrakta som ett ännu 
större ingrepp. Att inte införa en sådan regel motiveras med att om 
vårdnadshavare inte har en kännedom om att samtal kommer äga rum inte heller 
kan tänkas utsätta barnet för påverkan. Vårdnadshavarnas ovetskap skulle här 
syfta till att skydda barnet (ibid s.19). 
 
Den otydlighet som uttrycks i SoL gällande frågan om socialtjänstens 
informationsskyldighet har medfört konsekvensen att den enskilde 
socialsekreteraren har fått ett stort tolkningsutrymme och bedömningsmöjlighet. 
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Utifrån våra informanters resonemang framkommer oenigheten kring denna 
fråga tydligt. 
 

”Så det har vi pratat lite kring förutsättningarna vi har att man ändå måste 
informera föräldrarna om att det sker samtal med barnen och sådär innan. Att det 
inte innebär en full frihet att bara klampa in.” 
 
”Nej, vi behöver inte informera heller. Inte enligt våra rutiner i alla fall. Det har vi 
fått om lagstiftningen.” 
 
”Just nu känner jag mig trygg i att föräldrarna måste informeras innan 
barnsamtalet.” 
 

Vi ser en fördel med att SoL är utformad på det sättet att socialsekreteraren ges 
möjlighet att göra en bedömning utifrån varje enskilt fall. I det avseendet är det 
positivt att SoL främjar flexibilitet. Det är givetvis av vikt att se till den 
enskildes förutsättningar och behov. Däremot kan vi se en risk med att SoL i 
fråga om informationsskyldighet erbjuder så pass vida tolkningsmöjligheter att 
bedömningen kan variera så kraftigt mellan olika kommuners socialtjänst att de 
står i motsättning till varandra. Det är en märkbar skillnad mellan att inte behöva 
informera vårdnadshavare och att vara skyldig att göra det. En central del av 
Zilas definition av rättssäkerhetsbegreppet utgörs av att lagens tillämpning är 
förutsebar. Med tanke på att informationsskyldigheten inte är enhetlig i 
socialtjänstens sammantagna verksamhet är vår tolkning att socialtjänstens 
praktik med svårighet kan anses vara rättssäker. De rådande oklarheter som kan 
uppkomma vid lagändringens tillämpning och handläggning riskerar att utifrån 
en rättssäkerhetssynpunkt medföra negativa effekter. Därmed anser vi det vara 
viktigt för såväl barnet som vårdnadshavaren att det finns uttryckliga 
bestämmelser som bidrar till en enhetlig rättstillämpning. 
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9 Slutdiskussion 

9.1 Lagändringens teoretiska syfte och praktiska tillämpning 
Vid besvarandet av vår frågeställning hur socialsekreterare upplever effekterna 
av den nya lagändringen i det praktiska barnavårdsutredande arbetet ser vi att 
merparten ställer sig positiva till lagändringens ikraftträdande. Informanterna är 
samstämmiga kring fördelen att barns rätt att komma till tals i alla fall har stärkts 
i lag. Det framgår för oss som att informanternas positiva förhållningssätt till 
lagändringen enbart sker ur en teoretisk synvinkel. Utifrån informanternas 
utsagor kan vi uttyda en viss tveksamhet till huruvida lagändringen verkligen 
kommer att medföra förändringar i praktiken. Detta tycks främst bero på de 
risker och svårigheter som kan uppstå vid lagändringens tillämpning.  
 
Precis som Suttons forskningskommentar behöver ”law in books” inte 
nödvändigtvis vara synonymt med ”law in action”. Vi ser att Suttons kommentar 
även kan appliceras på den lagändring som behandlas i vår studie. Med detta 
menar vi att det inte är en självklarhet att lagändringens tillämpning i det 
praktiska barnavårdsutredande arbetet motsvarar lagändringens teoretiska syfte. 
Lagändringens förarbeten uttrycker höga ambitioner att genom lagändringens 
stiftande transformera barnkonventionens bestämmelser i svensk lagstiftning. 
Därigenom skulle barnperspektivet stärkas. Med hänvisning till de problem som 
kan uppstå vid omsättningen av lagändringen i praktiken kan dock utfallet 
riskera att stå i motsättning till lagändringens intentioner. Tanken att genom 
lagändringen stärka barnperspektivet kan vid dess tillämpning snarare orsaka det 
motsatta. Att försätta barnet i en lojalitetskonflikt beskrivs av våra informanter 
utgöra en synnerligen stor risk vid lagändringens tillämpning. Likaså skulle 
barnet kunna utsättas för en onödig initiativbörda. Sammantaget skulle dessa 
negativa effekter kunna förvärra barnets situation vilket inte överensstämmer 
med lagändringens syfte. Liksom Mathiesen hävdar kan lagens syfte utgöra 
ideala mål snarare än reala. Därmed inte sagt att lagändringen är helt utan 
förtjänster. Vi ser det som positivt att socialtjänstens möjlighet att samtala med 
barn utan vårdnadshavares samtycke har stadgats i lag. För att denna positiva 
syn ska bibehållas även vid lagändringens praktiska tillämpning måste 
nyttjandet av socialtjänstens nya befogenhet föregås av omsorgsfulla 
överväganden. 
 

9.2 Samspelet mellan lag och normer 
Ju längre bakåt vi blickar på såväl SoL som FB desto tydligare kan vi se hur 
barnets ställning har utvecklats och tydliggjorts i lagrummen. Utan tvekan har 
den syn på barn som förmedlas genom barnkonventionen varit mest bidragande 
till rättskällornas förändringar gällande barns rätt att komma till tals. Barnets rätt 
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i såväl familjen som i samhället i stort har övertid stärkts avsevärt. Dock har inte 
detta skett utan kritiska reaktioner från vuxna. För att den lagändring som 
behandlas i studien ska uppfattas som legitim krävs en växelverkan mellan 
lagstiftning, rättstillämpning och de samhälleliga normerna. Vi har förståelse för 
den kritik som ur en rättssäkerhetssynpunkt reses gentemot lagändringen.  Det är 
problematiskt att två starka lagrum inte överensstämmer. Därmed anser vi det 
vara av oerhörd vikt att denna komplikation tillägnas en vidare översyn.  
 

9.3 Återstående behov för att stärka barnets rätt 
Precis som Braye och Preston-Shoot hävdar i deras forskning erbjuder inte 
lagstiftningen en lösning på hur det praktiska barnavårdsutredande arbetet ska gå 
tillväga. Med tanke på den grad av flexibilitet som SoL främjar är den enskilde 
socialsekreterarens bedömning en avgörande faktor vid tillämpningen av 
lagändringen. Genom kompetens och omsorgsfulla överväganden vilar ansvaret 
att förverkliga lagändringens intentioner på den enskilde socialsekreteraren. För 
att underlätta den utmaning som genom lagändringens stiftande tillkommer 
socialsekreteraren ser vi vidare behov som kan tillgodoses genom att exempelvis 
utarbeta riktlinjer för lagändringens tillämpning. Dessa riktlinjer skulle syfta till 
att erbjuda vägledning i att urskilja vilka situationer lagändringen kan användas 
samt hur negativa effekter kan motverkas. Med tanke på att informanterna 
beskriver sig vara obevandrade i att nyttja lagändringen ser vi att riktlinjer kan 
komma tillhanda. Eftersom det framgick att våra informanter är oeniga i frågan 
gällande informationsskyldigheten gentemot vårdnadshavaren anser vi detta 
vara en så pass viktig fråga att en uttrycklig bestämmelse är nödvändig.  
 
Gällande den problematik som kan uppstå vid lagändringens tillämpning då 
barnet befaras försättas i en lojalitetskonflikt är informanterna samstämmiga. 
Lojalitetskonflikten beskrevs redan innan lagändringens ikraftträdande finnas 
ständigt närvarande i samtliga barnavårdsutredningar.  Trots detta tycks det råda 
en avsaknad av vägledning för hur den problematiken kan hanteras. Med tanke 
på att lagändringen bidrar till att problematiken med lojalitetskonflikten belyses 
ytterligare bör en samlad vägledning utarbetas. Vi ser ett behov av att utöka 
kunskaperna kring hur problematiken med lojalitetskonflikten kan hanteras. Att 
ha vägledning till hands skulle syfta till att underlätta den balansgång som 
socialsekreterare ställs inför.  
 
Avslutningsvis vill vi kommentera lagändringen utifrån en samlad betraktelse av 
dess åsyftade verkningar, reella effekter samt icke åsyftade konsekvenser. Vi ser 
den här lagändringen som ett viktigt steg i att förverkliga den syn på barnet som 
barnkonventionen förmedlar. För att efterleva detta synsätt inom det sociala 
arbetet med barn anser vi att den enskilda lagändringen inte är tillräcklig men 
det är i alla fall ett steg på vägen. 
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10 Förslag till vidare forskning 
Vi anser att det inte är tillräckligt att barns möjligheter att komma till tals 
uttrycks i lagstiftningen. Det måste även finnas rätt förutsättningar för att 
omsätta lagbestämmelserna i praktiken. Som tidigare nämnts måste det föreligga 
en växelverkan mellan lagstiftning, rättstillämpning och de samhälleliga 
normerna för att lagändringen ska anses vara legitim. Det som skulle kunna 
utgöra en svårighet för att realisera den syn på barnet som lagändringen i 11 kap. 
10 § SoL i enlighet med barnkonventionen uttrycker är den starka föräldramakt 
som avspeglas i FB. Att barns möjligheter att komma till tals har tydliggjorts i 
lag är en positiv utveckling men barnet måste även bli medvetet om sina 
rättigheter. Vi föreslår att det vore angeläget att undersöka huruvida barn känner 
till och förstår innebörden av de rättigheter som de enligt lag är tillförsäkrade. 
 
Vidare vill vi föreslå en fördjupad studie om den lojalitetskonflikt som är vanligt 
förekommande hos barn som aktualiseras inom socialtjänsten. Detta eftersom 
denna problematik beskrivs vara svårhanterlig samt närvarande i merparten av 
alla barnavårdsutredningar.  
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12 Bilagor 

12.1 Bilaga 1: Missivbrev 
Hej! 

Vi är två socionomstuderande från Linköpings Universitet som under våren kommer att skriva 

vår C-uppsats. Syftet med vår studie är att undersöka socialtjänstens förutsättningar att 

samtala med barn. Vår uppsats kommer att ha en juridisk ansats där ett särskilt fokus läggs på 

att studera hur barnets rätt att komma till tals synliggörs i bland annat socialtjänstlagen. 

Fördjupad kunskap kommer att sökas om vilka effekter den nya lagändringen som anges i 11 

kap. 10 § SoL har i det barnavårdsutredande arbetet. Sedan den första augusti 2010 är det 

möjligt för socialsekreterare att i socialtjänstens barnavårdsutredningar samtala med barn utan 

vårdnadshavares samtycke och utan vårdnadshavares närvaro. I enlighet med de tänkbara 

konsekvenser som kan uppstå vid praktiserandet av lagändringen är vår önskan att få insikt i 

hur socialsekreterare upplever de tänkbara problem som lagens förarbeten lyfter. Dessa 

presenteras i bilaga ett. 

 
För att genomföra vår studie har vi för avsikt att intervjua socialsekreterare med erfarenhet av 

barnavårdsutredningar. Vår studie kommer att omfatta ett antal kommuner i Östergötlands 

län. Intervjuerna beräknas vara i cirka en timme. Allt material kommer att anonymiseras och 

behandlas enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. Medverkan i studien är frivillig 

och informanten har rätt att avstå från att besvara frågor. Intervjuerna kommer att genomföras 

av två studenter och de kommer med informantens samtycke att spelas in på ljudband för att 

inte förlora viktig information. Efter intervjun kommer vi att transkribera materialet för att 

sedan analysera. Materialet kommer enbart att användas för att besvara studiens syfte och 

kommer därmed att stanna hos oss tills det raderas efter studiens avslutande. Då vår C-uppsats 

ska vara färdigställd i slutet av maj önskar vi att genomföra intervjuerna under v.15-17. 

 
Vi skulle vara mycket tacksamma om Du som mottar det här brevet delger dina medarbetare 

ovanstående information och att ni med hjälp av kontaktuppgifter nedan hör av er till oss. 

Detta även om ni inte kan delta i studien. 

 
Vänliga hälsningar 

Hanna Sjögren  Charlotta Hedh  

[kontaktuppgifter]                       [kontaktuppgifter]                    

Handledare: Ann-Christine Petersson Hjelm [kontaktuppgifter] 
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12.1.1 Bilaga 1.1: Problemområdespresentation 
Under intervjutillfället kommer vi att ställa frågor kring de problemområden som nämns i 

SOU 2007:52 och prop. 2009/10:192. Dessa tänkbara svårigheter kan åskådliggöras i det 

praktiska barnavårdsutredande arbetet, vilket vi har som vilja att undersöka genom intervjuer. 

Nedan presenteras de tre ämnesområden som vi kommer att fråga kring under 

intervjutillfället.  

 

Barnet i en lojalitetskonflikt 

När vårdnadshavares medgivande inte längre är en förutsättning för att samtal med barn ska 

hållas behövs särskild stor vikt läggas vid att respektera den lojalitetskonflikt som kan uppstå 

mellan barnet och vårdnadshavaren.  

 

Vårdnadshavarens rättssäkerhet 

I samband med den nya lagändringens ikraftträdande kan invändningar resas gentemot att 

vårdnadshavares bestämmanderätt har försvagats. Ett problem som nämns är att 

socialtjänstlagen hamnar i konflikt med föräldrabalken.  

 

Socialsekreterarens kompetenskrav och tolkningsföreträde 

En följd av den nya lagändringen är att ökade krav kommer att ställas på den enskilda 

socialsekreterarens kompetens. Detta motiveras med att lagens innehåll saknar regler kring 

hur ett samtal med barn praktiskt ska genomföras i ett fall där vårdnadshavaren motsätter sig 

samtalet och en lojalitetskonflikt kan uppstå.  
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12.2 Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Intervjuguide 
 
Inledande frågor 
Informantens bakgrund 
 

- Vilken utbildning har Du? 
- Hur ser Din arbetslivserfarenhet ut inom det sociala arbetet? 
- Under hur lång tid har Du varit verksam som socialsekreterare inom 

barnavårdsutredningar? 
 
Tematiska frågor 
 

Reaktioner av lagändringen 
 

- Hur uppmärksammades lagändringen på Din arbetsplats? 
- Hur mottogs lagändringen bland Dig och Dina kollegor? 
- Hur fördes diskussionen kring att tillämpa lagändringen i praktiken? 

 
Lagändringens funktion 
 

- Beskriv hur Du anser att socialtjänstens förutsättningar att samtala med 
barn såg ut innan lagändringens ikraftträdande.  

- Hur har dessa förutsättningar förändrats i samband med lagändringen? 
- Upplever Du att det har funnits ett behov av lagändringen i Ditt arbete? 

o Om ja/nej, på vilket sätt?   
- Vad anser Du om lagändringen utifrån ett barnperspektiv? 
- Hur tror Du att synen på barn har förändrats i samband med 

lagändringen? 
 

Lojalitetskonflikten 
 

- Hur skulle Du beskriva innebörden av att ett barn hamnar i en 
lojalitetskonflikt? 

- Beskriv Dina erfarenheter av problemet. 
- Hur vanlig är denna typ av svårighet? 
- Hur resonerar Du som socialsekreterare kring hanteringen av att ett barn 

befaras hamna i en lojalitetskonflikt? 
- Vilken inverkan anser Du att lagändringen har haft på denna typ av 

svårighet? 
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Rättssäkerheten 
 

- Hur skulle Du beskriva begreppet rättssäkerhet? 
- Hur tänker Du kring den eventuella problematiken att balansera 

vårdnadshavares krav på rättssäkerhet och barns behov av skydd?  
o Beskriv Dina erfarenheter av att tillämpa kraven på vårdnadshavares 

rättssäkerhet i barnavårdsutredningar? 
- På vilket sätt anser Du att lagändringen har inverkat på tillämpningen av 

vårdnadshavares rättssäkerhet? 
 

 
Socialsekreterarens tillämpning av lagändringen 
 

- Upplever Du att lagändringen har inneburit ökade utmaningar för Dig i 
rollen som socialsekreterare? 

o Om ja/nej, på vilket sätt? 
- Upplever Du att det finns vägledning i att praktisera lagändringen inom 

Ditt arbete? 
o Om ja, hur är dessa utformade? 
o Om nej, anser Du att det finns behov av riktlinjer? 

- Hur har Du reflekterat kring de etiska dilemman som kan uppstå vid 
tillämpningen av lagändringen? 

- Hur tror Du att synen på socialtjänsten som myndighet har förändrats i 
samband med lagändringen? 

 


