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___________________________________________________________________________ 

1. Barnet och välfärdssamhället 
___________________________________________________________________________ 
 

Under efterkrigstiden började vi uppleva en genomgripande förändring av samhället och 

ekonomin samt den moderna statens roll. Därför brukar 1900-talet och speciellt tiden sedan 

andra världskriget kallas för välfärdsstatens tidsålder. Det offentligas ansvar på utbildningens, 

socialförsäkringarnas samt sjukvårdens område blev efter kriget allt större i alla kapitalistiska 

länder. För nästan alla de författare som skriver i den socialpolitiska traditionen har 

välfärdsstaten som mål att tillgodose människans behov och öka hennes välbefinnande, menar 

Ian Gough (1985:14). I fortsättningen kommer jag att använda både begreppet ”det 

offentliga”, ”samhälle” men också ”stat”. Dessa begrepp har i denna undersökning samma 

betydelse och med det menar jag den offentliga delen som kan falla in i den kommunala samt 

privata verksamheten när det gäller att hjälpa barn.   

 

Välfärdsstatens framväxt har haft stor betydelse för människorna under 1900-talet och 

speciellt barnen som började få allt mer uppmärksamhet under denna tid. Många olika 

faktorer bidrog till att barnen började sättas i centrum. Ekonomin var en av dessa faktorer. 

Barn mår generellt bättre fysiskt i välfärdsstater där ekonomin är jämnt fördelad, än i länder 

där de ekonomiska villkoren är olika. I en LVU-utredning (SOU 2000:77, Sid 59f) står det 

därför att den allmänna välfärdspolitiken är det viktigaste verktyget för att ge barn den hjälp 

de behöver. Exempel på generella insatser är barnbidragen samt mödra– och 

barnavårdscentraler. Enligt Bengt Sandin & Gunilla Halldén (2003:7) brukar 1900-talet kallas 

för barnets århundrade. Det var nu som samhället började ta alltmer ansvar för barnen och 

deras familjer. I och med till exempel barnomsorgens utbyggnad som började först efter 

mitten av 1900-talet samt skolans roll i barnens liv, började barndomen institutionaliseras 

vilket innebar att barnen bl.a. skulle tillbringa mer tid på en institution som skolan än hemma 

med sina föräldrar. Detta medförde också att samhället kunde kontrollera barnen mera. Här 

kan också tilläggas att det offentliga ansvaret, alltså hela samhällets ansvar för barnen genom 

resursfördelning, regelverk, utbildning– och omsorgsinstitutioner, också har inneburit en 

försvagning av familjens bestämmanderätt över barnen (Ibid.). Med ansvar menar jag i denna 

uppsats det ansvar som samhället har gentemot barn och föräldrar från det när mamman är 

gravid tills barnet blir myndig. Till exempel finns barn- och mödravårdscentraler som är till 

hjälp både till föräldrarna men också barnen. Ett annat exempel är den obligatoriska skolan 
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som har stor betydelse i barnets liv. Dessa två exempel är bara några av många olika åtgärder 

som visar hur samhällets ansvar ser ut. I min uppsats är barn som befinner sig i kris som står i 

centrum. Ett sätt att hjälpa barn när de befinner sig i kris är att vända sig till Socialtjänsten och 

olika myndigheter som arbetar utifrån Socialtjänstlagen. Med ansvar menas också att 

samhället inför olika lagar och regler för att upprätthålla institutioner som skolan och 

förskolan där barn tillbringar lång tid under deras barndom.  

 

Med kris menar jag när barn i olika åldrar inte mår bra fysiskt och/eller psykiskt, de barn som 

vägrar att gå i skolan eller som har någon form av psykisk sjukdom. Kris kan betyda olika för 

olika människor och det är därför av stor vikt att påpeka vad jag menar med begreppet kris i 

denna uppsats. Att ena eller båda föräldrarna konsumerar alkohol kan betyda en kris för 

barnet som inte tas hand om på ett sätt som det hade behövt. Att föräldrarna skiljer sig är 

också en kris som barnet går igenom. I denna uppsats är därför begreppet kris allt från att 

barnet inte vill gå i skolan till att ett barn har en svår psykisk sjukdom.    

 

Ett barn som behöver hjälp kan få det på många olika sätt. I det här fallet koncentrerar jag mig 

på vad det offentliga gör för att hjälpa barn som befinner sig i kris. Här i Sverige är det 

självklart att staten kan gå in i familjen och se till att barnet mår bra. Det är dock inte lika 

självklart i alla länder, tex. Där det råder stark familjarism då familjen har hela ansvaret för att 

hjälpa ett barn som behöver det, skriver Gøsta Esping - Andersen (1990:kap 3). Det ses 

naturligt att familjen hjälper barnet då den bär första ansvaret, men i det svenska samhället går 

man in och hjälper barn på många olika sätt. Ett sätt är att staten har subventionerad förskola 

som underlättar för föräldrarna att lämna sina barn på förskolan medan de förvärvsarbetar. 

Dessa två modeller, där familjer bär det största ansvaret och där staten och familjen delar på 

ansvaret, påverkar vad som är barnets bästa. Med att staten går in och försöker hjälpa familjen 

att hjälpa barnet kan oftast förknippas med omhändertagande, att familjen tror i första hand att 

det offentliga omhändertar barnet så fort det märks att ett barn inte mår bra. Detta kan skapa 

missförstånd och ibland distans mellan de familjer som behöver hjälp och det offentliga som 

försöker ge dem den hjälp de behöver. 

 

Denna uppsats ska utgå från den generella problematiken och komplexiteten om 

ansvarsfördelningen mellan stat och familj när det gäller barnets bästa. Mer specifikt vill jag 

närmare titta på vad som kan hända när denna fråga ställs på sin spets: i detta fall när barn 

befinner sig i någon form av krissituation och frågan om ett offentligt ingripande av något 
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slag aktualiseras. Frågor om vad som är barnets bästa uppstår i sådana fall och den myndighet 

som har ansvar för att avgöra detta är Socialtjänsten. På Socialstyrelsens hemsida kan man 

läsa att i början av 1980-talet tillkom Socialtjänstlagen (SoL) som är under ständig utveckling. 

Enligt Margareta Erman (2005:8) har Socialnämnden ett ansvar att ge barn som far illa den 

hjälp och det stöd som barnet behöver. Hjördis Flodström Nilsson (2004:4) menar att 

Socialtjänstens arbete också handlar om att undersöka om barnet får sina behov tillgodosedda 

i hemmamiljön. Utgångsläget skall vara att familjen ska kunna lösa sina problem på egen 

hand, men om det bedöms nödvändigt ska det offentliga ingripa. Här kan frågan om ett 

omhändertagande av barn vara aktuell. Omhändertagande av barn sker när ett barns behov 

inte tillfredställs i hemmamiljön och måste placeras någon annanstans, t ex. på en institution. 

Det kan också vara ett barn som själv är problemet och för att undvika att han/hon gör sig 

sig/andra illa omhändertas han/hon och får hjälp av någon professionell person. Erman 

(2005:56) skriver att enligt 5 kap. 1 § i Socialtjänstlagen ska socialnämnden bland annat: 
 

    ”- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, 

- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och 

social utveckling hos barn och ungdom /…/”  

 

Statistik från Socialstyrelsen visar att bl a. öppenvårdsinsatserna ökar alltmer. Med 

öppenvårdsinsatser menas den hjälp som ges till barn på hemmaplan. Motsatsen är 

slutenvårdsinsatser som innebär att hjälp ges utanför det egna hemmet, det kan vara hem för 

vård eller boende eller ett familjehem.  

 

Med utgångspunkt i frågan om ansvarsfördelningen mellan det offentliga och familjen när det 

gäller barnets bästa, är syftet med min uppsats att undersöka hur en offentlig myndighet på 

lokal nivå agerar när det kommer till deras kännedom att ett barn far illa och behöver hjälp. 

Den offentliga myndigheten jag undersöker ligger i en medelstor stad i södra Sverige och i 

fortsättningen kallar jag denna myndighet för Myndigheten. Jag vill få en bild av och exempel 

på hur samhällets ansvar för barnets bästa kan tillgodoses. Det kan dock inte vara helt 

problemfritt med att veta vad barnets bästa är samt hur man ska gå tillväga för att på ett 

tillfredsställande sätt kunna tillgodose barnets behov. Maja Runcis (2007:15f) menar att det 

finns många föreställningar om vad ”det goda” samhället innebär. Är det ett samhälle som tar 

ansvaret för barnen och ser till att de mår bra när föräldrarna inte kan ta hand om dem? Är det 
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ett samhälle där barnen tas ifrån familjen fastän familjen, traditionellt sett, har det första och 

största ansvaret för barnet? 

 

Undersökningen belyser också utvecklingen på en nationell nivå när det gäller förskjutningar i 

ansvarsfördelningen mellan det privata och det offentliga. Följande frågor blir därför 

intressanta i sammanhanget: 

- Vilka olika typer av fall hamnar på Myndighetens bord? 

- Hur hanteras dessa fall? 
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___________________________________________________________________________ 

2. Tillvägagångssätt 

________________________________________________________________ 

I en tidigare kurs då vi hade som uppgift att utföra ett fältarbete, gärna med koppling till 

fortsatt C-uppsats, skrev jag med två andra kompisar om den här specifika Myndigheten i en 

medelstor stad i södra Sverige. Detta med anledning av att det skulle leda till en 

vidareundersökning kring barn och vad de erbjuds för möjligheter för att få sina behov 

tillgodosedda när de befinner sig i kris. Myndigheten jag undersöker har gått igenom 

organisationsförändringar och därför var mitt första syfte att beskriva hur den nya 

organisationen hade påverkat barn som befinner sig i kris. Till en början riktade jag in mig på 

barn och/eller föräldrar som har någon form av missbruk, men dessa ideér utvecklades i och 

med materialinläsningen och jag började bli alltmer intresserad av barn, barnens behov och 

föräldrarnas ansvar. I dessa spår gick jag in på vad samhället gör för att hjälpa barn när de 

befinner sig i kris, oavsett vilken kris det är och när föräldrarna inte kan hjälpa barnen. Att 

göra en undersökning om barn upplever jag är ett brett ämne där det kan vara svårt att 

precisera vad man egentligen vill undersöka. Som många andra studenter och forskare inom 

olika ämnesområden hade även jag svårt att komma fram till vad som är mest intressant i 

sammanhanget, samt hitta de frågor jag ville få svar på. Jag läste uppsatser på C-nivå, samt 

letade böcker på biblioteket som hade med barn och deras behov att göra. Antologin Barnets 

bästa skriven av Bengt Sandin & Gunilla Halldén (2003) är ett exempel på den litteratur som 

varit till hjälp i konkretiseringen av vad jag ville behandla i min uppsats. Liknande böcker, 

men också offentligt tryck jag läste, handlade mycket om barnperspektivet samt 

särbehandling av barn. Detta ledde till att jag började bli alltmer intresserad av särställningen 

av barn som hade börjat ta allt större plats i det svenska välfärdssamhället under 1900-talets 

andra hälft. 

 

I framställningen av resultatet samt analysen av det har jag delat upp det i två olika kapitel. I 

kapitel fyra beskriver jag den utveckling av barnets särställning som präglat 1900-talet när det 

gäller att tillgodose barnets behov. Att göra en mer generell genomgång av särställningen av 

barn tyckte jag var nödvändigt för att sedan koncentrera mig på hur arbetet fungerar konkret 

på en myndighetsnivå. Detta kapitel anser jag är en inledning till förståelsen av barnets bästa 

och deras behov samt samhällets ansvar att tillgodose dessa behov. Kapitel fem handlar om 

det konkreta arbetet med barn på en myndighetsnivå, dvs. från den konkreta Myndigheten 
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som jag undersöker. De olika insatserna beskrivs ingående för att få en generell bild om hur 

arbetet fungerar i praktiken samt vilka fall hamnar på Myndighetens.   

 

2.1 Materialinsamlingen 

Materialinsamlingen består för det första av lagtexter som utgörs av Socialtjänstlagen, SoL 

samt LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). Vidare har jag gjort fyra 

intervjuer med representanter för Myndigheten och tagit del av dokument denna Myndighet 

har framställt. Jag har även deltagit i ett informationsmöte som hölls för att ge studenter en 

bild på hur Myndigheten ser ut/fungerar. För att få en klarare bild på särställningen av barn 

samt insatserna som görs på en generell nivå har jag använt mig av offentligt tryck som består 

av bl.a. den ovanstående lagstiftningen. 

 

2.1.1 Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

Dessa två lagar är centrala i min undersökning på grund av att de har en stor betydelse när det 

gäller att hantera situationer då barn befinner sig i kris och behöver hjälp från samhällets sida. 

Jag kommer att gå in mer på dessa lagar i resultatdelen då jag beskriver ingående vad de 

innebär och på vilket sätt Myndigheten arbetar utifrån dessa. Fortsättningsvis kommer jag att 

använda endast förkortningarna SoL och LVU när jag nämner dessa lagar.  

 

2.1.2 Intervjuerna 

Det bästa sättet att få svar på mina frågor, tyckte jag, var att göra intervjuer då jag var ute efter 

att få en djupare förståelse av ämnet istället för en bredd som enkäter hade givit mig. Att ställa 

frågor är ofta det lättaste sättet att få information om hur en person uppfattar eller känner inför 

en företeelse som jag intresserar mig för. Man kan också säga att intervjun kan beskrivas som 

en situation av samspel mellan två personer med olika och icke jämställda roller. Anders 

Rosendahl (2002:15) anser att intervjun är lämplig då man vill undersöka fenomen, vilka 

intervjupersonerna inte är medvetna om eller talar om i sitt dagliga arbete på grund av att 

något t.ex. är värdeladdat. Personalen, närmare bestämt socialsekreterarna, tänker kanske inte 

på att det skett en förändring i deras dagliga arbete. Det är därför viktigt att agera tankeställare 

samtidigt som man samlar in information till det egna syftet. 

 

Eftersom jag redan hade etablerade kontakter med Myndigheten var det inte svårt att få tag på 

personer som kunde ställa upp för intervjuer. Efterhand, då jag ansåg att behovet fanns, ringde 

jag till socialsekreterarna och frågade om de kunde ställa upp på intervju. Jag beskrev mitt 
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syfte med uppsatsen första gången jag pratade med dem och som Alan Bryman (2002:130) 

också menar, att man ska kunna ge en trovärdig anledning till att respondenterna ska ställa 

upp och ge intervjuaren tid och möjlighet att få sina frågor besvarade. 

 

När jag skrev intervjufrågorna gjorde jag en intervjuguide för att lättare komma ihåg de frågor 

jag skulle ställa. Jag använde mig av en intervjuguide för att den är utformad med olika teman 

och tillhörande stickord. En intervjuguide ger djupare svar än ett frågeformulär och skulle 

svaren inte vara tillfredställande ställs följdfrågor för att få ut det mest relevanta för studiens 

syfte (Ibid.).  

 

Intervjuerna gjorde jag parallellt med inläsningen av materialet. Detta på grund av att jag hela 

tiden kom på nya frågor som skulle kunna vara intressanta för min nuvarande 

problemformulering. Frågorna jag ställde till olika socialsekreterare såg olika ut beroende på 

vilket syfte jag hade under arbetets gång. Jag ändrade inte grundfrågorna utan fler frågor som 

jag behövde få svar på lades till i intervjuguiden för varje intervju som jag gjorde. Fördelen 

med detta sätt var att man fick en generell bild på hur det ser ut och jag fick då mer generella 

och grundläggande svar i början för att sedan kunna koncentrera mig på de mest intressanta 

frågorna på slutet av arbetet. Nackdelen var att det tog längre tid att samla in material och jag 

kunde inte ha en klar problemformulering från början. Detta medförde att de två första 

intervjuerna blev kortare med generella frågor och de två andra på slutet mer specifika och 

fler frågor. Intervjuerna tog från en till en och en halv timme och alla intervjuer spelades in på 

band för att jag lättare skulle kunna sammanställa dem i ett dokument på programmet Word. 

Intervjuerna var inte djupintervjuer utan ostrukturerade intervjuer. Bryman (2002:127) menar 

att denna form av intervjuer innebär att intervjuaren har en intervjuguide, som jag hade, och 

kan ställa frågorna på ett mer informellt sätt. 

 

Intervjuerna gjordes på socialsekreterarnas respektive rum för att jag ansåg att de kände sig 

bekväma där. Socialsekreterarna intervjuades i egenskap av representanter för den Myndighet 

jag undersöker. Det fanns två anledningar till att jag intervjuade fyra personer. Den ena 

anledningen var att nya frågor uppstod under arbetets gång och gjorde att intervjuerna blev 

fler. Den andra anledningen var att socialsekreterarna hade olika funktioner inom 

Myndigheten vilket medför att de olika personerna kan ha olika erfarenheter i sitt dagliga 

arbete. Två av socialsekreterarna tillhörde mottagningsfunktionen där de kom mer i kontakt 

med barn och familjer som blev anmälda eller ansökte om hjälp. De två andra tillhörde 
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utredningsfunktionen där de mer utredde fall som var aktuella i Myndigheten. 

Socialsekreterarna hade dessutom arbetat olika lång tid på Myndigheten och detta ansåg jag 

att det skulle påverka de svar som jag fick, beroende på hur länge socialsekreterarna hade 

arbetar på Myndigheten. För att skydda intervjupersonernas identitet har jag valt att i 

fortsättningen skriva socialsekreterare 1 på intervjuperson 1, socialsekreterare 2 på 

intervjuperson 2 osv. 

 

De svar som jag fick skrev jag in i speciella Worddokument som jag sedan skulle ha till hands 

för bearbetning av intervjumaterialet. Bearbetningen skedde med hjälp av de frågeställningar 

jag hade. Efter bearbetningen skrev jag in de svar jag behövde i resultatet för att svara på de 

frågor jag ställer om Myndigheten. Svaren har varit givande och enligt min mening har de 

bidragit till att jag fått en klarare bild på hur det ser ut i det konkreta arbetet med barn som 

befinner sig i kris. Då svaren ej varit tillfredsställande hade jag möjlighet att intervjua andra 

socialsekreterare.  

 

2.1.3 Dokumenten 

De dokument jag har tagit del av har framställts av Myndigheten själv och under läsningen av 

dessa dokument hade jag detta i åtanke. Dokumenten hjälpte mig i att förstå hur Myndigheten 

fungerar i sin helhet och hur de arbetar med att ge barn den hjälp de behöver. Jag hävdar att 

dessa dokument hade en avgörande betydelse under skrivprocessen. Med hjälp av dessa 

dokument fick jag också reda på vilka insatser som erbjuds samt hur många aktualiseringar 

det var, hur många barn som var föremål för insatser år 2006 osv. En aktualisering är, enligt 

socialsekreterare 1, när en anmälan eller ansökan kommer in till Myndigheten och personalen 

där har tagit emot ansökan/anmälan. Med en ansökan menas när familjen på egen hand söker 

om hjälp då de anser att behovet finns medan en anmälan är när någon annan anmäler barnet 

och/eller föräldrarna på grund av att föräldrarna eller barnet/ungdomen missköter sig och 

omgivningen anser att de behöver hjälp. Utifrån den information jag fick från dessa 

dokument, kunde jag skriva frågor som jag sedan ställde till intervjupersonerna. Nackdelen 

med dessa dokument var att de var ytligt framställda och som utomstående kunde jag i vissa 

lägen inte förstå vissa benämningar som Myndigheten har, men med hjälp av intervjuerna 

kunde jag få en klarare bild på vad dokumenten syftade på. Socialsekreterarna var då beredda 

att svara på liknande frågor. 
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2.1.4 Informationsmötet 

För att komplettera intervjuerna, men också de dokument jag använde mig av i 

uppsatsskrivandet, har jag deltagit på ett informationsmöte som hölls för att ge studenterna en 

bild av hur Myndigheten arbetar med barn och familjer som behöver hjälp. Mötet tog tre 

timmar och jag gjorde anteckningar på de saker jag ansåg skulle vara relevanta för uppsatsens 

syfte. Under mötet kunde jag ställa frågor som jag inte fick något svar på genom intervjuerna. 

Fördelen med att delta i detta möte var att jag kunde lära mig mer om SoL och LVU och vad 

de olika lagarna har för betydelse i arbetet med barn och familj. Vi förde diskussioner kring 

de olika lagarna och det stärkte min förståelse kring detta område. Nackdelen med detta möte 

var att vissa saker som jag hade läst om samt fått reda på under intervjuerna togs upp, men det 

gjorde bara att mina frågor förstärktes och blev ännu fler jämfört med vad de var innan detta 

möte.  

 

2.1.5 Offentligt tryck 

Materialet som utgörs av offentligt tryck innehåller fakta om hur lagstiftningen fungerar för 

att hjälpa barn men också om t ex. hur många insatser som ges ut till barn och unga varje år. 

De lagar, SoL och LVU bidrog också till en detaljerad förståelse kring kopplingen mellan 

Myndigheten och deras arbete med barn. Med hjälp av Tommy Lundströms & Bo 

Vinnerljungs kapitel i SOU 2001:52 fick jag veta mer om hur många barn det var som 

omhändertogs under 1990-talet. Detta kapitel handlar också om de insatser som gavs till barn 

och unga samt vilka insatser som ökat mest under den senaste tiden. Detta för att förstå mer 

generellt hur omfattande insatserna är och vilka som var i behov av insatser under 1990-talet.  

 

Statistik från Socialstyrelsen har jag också tagit del av. Den statistik som finns när det gäller 

Socialtjänstens insatser ingår i den officiella statistiken. Enligt den lag som finns om den 

officiella statistiken (2001:99) och som framställs av Socialstyrelsen ska officiell statistik 

finnas tillgänglig t.ex. när forskare behöver information, till utredningsverksamet etc. Enligt 

SCB:s hemsida (Statistiska Centralbyrån) är det Socialstyrelsen sedan 1994 som ansvaret för 

den statistik om de insatser som Socialtjänsten har/erbjuder. Innan var det SCB som hade 

ansvaret inom detta område. Denna statistik har bidragit till att jag fått information om hur 

insatserna utvecklades under år 2006.  
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2.2 Etisk diskussion 

Intervjupersonernas riktiga namn är inte synliga i uppsatsen på grund av att jag ville skydda 

deras identitet i genomförandet av intervjuerna, men även när jag presenterade resultatet av 

uppsatsen. Innan intervjun började berättade jag för socialsekreterarna att de kommer att vara 

anonyma i presentationen av undersökningen. Även om personerna i min undersökning är 

tjänstemän är de inte som personer intressanta utan är mer som ett exempel på vilka problem 

det kan handla om samt hur dessa hanteras i Myndigheten.  

 

De dokument som handlar om Myndigheten och deras resurser behandlades etiskt med tanke 

på att Myndigheten i sig inte är intressant i min undersökning utan bara som exempel på hur 

arbetet kan gå till konkret. I årsredovisningen nämns ofta namnet på den kommun jag tar som 

exempel i min undersökning. Jag har läst igenom det noga och när jag skrivit resultatet tänkt 

på att jag inte ska avslöja vilken kommun det handlar om. Ett av dokumenten som 

Myndigheten har tagit fram innehåller diarienumret som man som läsare kan använda för att 

se om källan stämmer. Jag fick dölja diarienumret på grund av att jag anser att man som läsare 

också skulle kunna lista ut vilken kommun det handlar om.   
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___________________________________________________________________________ 

3. Särbehandling av barn historiskt 

________________________________________________________________ 
Åsa Lundqvist & Christine Roman (2003:22) menar att i och med att Sverige blev en 

industrination och ett modernt samhälle efter att ha varit ett bondesamhälle började också 

individualiseringen sättas igång. Bland annat infördes det allmänna barnbidraget som gjorde 

att alla barn, oavsett vilken klass de tillhörde, fick en viss summa pengar varje månad som 

skulle bidra till deras välfärd. Innan industrialiseringen såg bilden på familjen helt annorlunda 

ut. Man hade andra mer privata lösningar för barnet då båda föräldrarna arbetade. Den stora 

skillnaden var det mellan det privata och det offentliga då staten började gå in mer i 

familjerna och påverka deras livssituation.  

  

Flodström Nilsson (2004:7f) menar att först under 1900-talet började barn ses som individer 

med egna rättigheter. Innan sågs barnen som små vuxna utan rättigheter, men detta tankesätt 

ändrades under förra seklet tills idag då barnen ses som egna individer både i lagstiftningen 

men också i vår kultur. Det kan dock vara olika i olika länder och kulturer, men i det här 

sammanhanget är det svensk lag och kultur jag tar hänsyn till. Författaren menar att barnets 

behov och rättigheter sätts mer i centrum och detta ses som en naturlig företeelse i vår vardag. 

De förändringar som ägde rum under 1900-talet medförde att barns intressen började tas till 

vara i allt större utsträckning. Barnen var inte längre föräldrarnas ägodel utan sågs mer som 

egna individer med egen personlighet. Alva Myrdal (1982:9) menar att även om barn har 

alltid varit och kommer att vara föräldrarnas ansvar är det hela samhället som ska ha ansvaret 

för barnet och det ska vara kollektiva lösningar på familjeproblemen och familjefrågorna. 

Barn behöver kärlek och omvårdnad och dessa två viktiga saker kan bara de som står närmast 

barnet ge henne/honom, som oftast är föräldrarna. Barnet behöver dock mer än kärlek och 

tillsyn och det är här som samhällets gemensamma ansvar kommer in.  

 

Många institutioner skapades, bl a barnomsorgen. Detta för att båda föräldrarna skulle arbeta 

utanför hemmet, men det var fråga om pedagogisk verksamhet och inte bara förvaring av 

barnen. Dessa institutioner skulle bidra till både föräldrarnas men också samhällets fördel och 

skapa en framtid för både barnet och samhället. Barnen kunde lära sig att läsa och skriva i 

tidigare ålder och därefter bli en resurs för både familj och för samhället i stort. Detta med 

hjälp av pedagogisk personal som barnomsorgen kom att satsa på (Ibid.). 
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Barncentreringen i det svenska samhället har inte bara bestått av formella regler, rättigheter 

och skyldigheter. En följd av den här barncentreringen är att det har uppstått ett antal ideella 

organisationer, inte som en ersättning för de statliga då staten tar stort ansvar, men det kan 

ändå kvarstå behov av ideella organisationer, t ex under kvälls och nattetid då barn behöver 

prata med någon. De institutioner som jag nämner här är statliga men det finns också exempel 

på ideella organisationer som bildades för att hjälpa barn. BRIS (Barnens rätt i samhället) och 

Rädda Barnen är tydliga exempel på sådana organisationer. Barn kan antingen ringa eller 

maila till BRIS om de mår dåligt och behöver prata med någon (källa: www.bris.se).  Nedan 

kan du läsa ingående om några av de (statliga) institutionerna som barn kommer i kontakt 

med under sin uppväxttid.  

 

3.1 Den obligatoriska skolan 

Mats Sjöberg (2003:54f) menar att de två stora utredningarna om skolan under 1940-talet, 

1940 års Skolutredning och 1946 års kommission, var de viktigaste utredningarna för en 

reformering av det obligatoriska svenska undervisningssystemet. Den nya skolan hade olika 

visioner. En av de visioner som den nya skolan hade var den som skulle kunna kallas den 

”socialpolitiska”. Den skola som utvecklades bidrog till olika sociala förändringar. Alla barn, 

från olika klasser och grupper, skulle gå i samma skola och detta bidrog till social jämlikhet 

mellan eleverna, men var även grunden för en vidareutbildning. Jämlikheten mellan barn 

förtydligades då samhället började ta ansvaret för alla barn. Utförandet av de visioner skapade 

och nödvändiggjorde en mobilisering av landets unga. Det handlade bland annat om att 

skolplikten blev längre, från sex år till nio år. Detta hade olika konsekvenser för både 

samhället, men också för individen vad gäller ekonomi, ideologi och kultur. På en samhällelig 

nivå innebar detta att det krävdes pengar och resurser för att bära upp grundskolereformen. På 

en individuell nivå innebar detta att barndomen institutionaliserades. Barn kom att tillbringa 

längre tid på institutionen skola än hemma och de blev därefter mer kontrollerade av det 

offentliga. Den obligatoriska skolan var ett uttryck för alla barnens bästa. Lars B Ohlsson och 

Hans Swärd (1994) skriver att i skolan ska idag finnas olika slags hjälp att få för de barn som 

behöver det. Där ska det till exempel finnas skolkuratorer, skolsköterskor och skolpsykologer 

som barn kan vända sig till när de befinner sig i en svår situation. Elever som känner sig 

mobbade eller har andra problem som de vill prata om ska ha möjlighet att prata ut med dessa 

personer i skolan.  
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3.2 Den offentliga barnomsorgen 

Christina Bergqvist & Anita Nyberg (2001:52, sid 241f) menar att barnomsorgen är ett ganska 

nytt fenomen historiskt sett. Frågan om samhällets ansvar för barnen hade kommit upp redan 

under 1930-talet men praktiserades först 1944 då de första bidragen till barnomsorgen 

tillsattes. År 1973 togs ett första steg mot en allmän förskola. Riksdagen tog beslut år 1975 

om att alla kommuner skulle hjälpas att hålla 525 timmar avgiftsfri förskola per år för alla 

barn som var sex år gamla. Förskolan skulle bli en förbindelselänk mellan samhällets 

institutioner och barnet och dess miljö. Den skulle vara en plats där barnen kunde vara medan 

föräldrarna förvärvsarbetade. Bodil Rosengren (1982:35f) menar att år 1976 var nyckelår för 

både skolan och fritidshemmen men också förskolan. Den socialdemokratiska regeringen 

hade lagt tre stora propositioner, bla. om barnomsorgens utbyggnad och invandrarbarnens rätt 

till sitt hemspråk. Det handlade om att samhället skulle bygga en trygg miljö för alla 

förskolebarn. Sakfrågorna handlade om att:  

 

”någonstans måste det finnas en plats i vårt samhälle, där det goda och tron på att människan trots allt kan 

förändra sina egna och andras livsvillkor genomsyrar verksamheten”. (Ibid.) 

 

Myrdal (1982:14) menar att de som varit förskolans pionjärer är förskolelärarna som alltmer 

blev medvetna om sin yrkesroll och bidrog till att satsa mer på det som barnen behövde lära 

sig i olika stadier. Barn måste å andra sidan få känna att vuxna bryr sig om dem och känna en 

trygghet i att få leva tillsammans menar Rosengren (1982:37). Förskolan ansågs vara 1980-

talets viktigaste skola där barn erbjuds plats att vara på medan föräldrarna inte har tid och 

möjlighet att tillgodose barnets behov på ett sätt som det behöver. Förskolan anses också vara 

en viktig del i barnens utveckling.   

  

3.3 Förbudet mot barnaga  

Ann-Sofie Ohlander (SOU 1994:38) skriver att år 1958 blev det förbjudet att aga skolbarn och 

år 1979 blev det förbjudet för föräldrar att aga sina barn. Jonas Qvarsebo (2006:79) skriver 

om barnaga att lugga, örfila eller på annat vis aga barn i skolan kunde nu på ett juridiskt sätt 

karaktäriseras som misshandel. Detta påverkade barnets men också familjernas liv kring det 

sätt som barnet skulle uppfostras på. Samhället kunde, med hjälp av denna lag, gå in i 

familjen och säga att det inte var tillåtet att slå barn. Annika Rejmer (2007:14) menar att i och 
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med detta ökade också samhällets ansvar för barnen och deras utveckling och de ansågs vara 

den viktigaste delen i ett samhälle. Här bör läggas till att attityderna till förbudet mot barnaga 

säkerligen varierar mellan olika sociala kategorier.    

 

3.4 Barnombudsmannen (BO) 

För att hjälpa barn att veta vilka rätigheter de har och hur de ska förhålla sig till dem finns det 

en barnombudsman. Barnombudsmannens uppgift är att representera barns och ungas 

intressen och rättigheter utifrån FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen). 

Den 1 juli år 1993 fick Sverige sin första barnombudsman, men frågan om en person som 

skulle representera barn och unga var på tal redan under 1980-talet. 

  

Många lagar tillkom för att upprätthålla ovanstående institutioner, inte minst SoL och LVU. I 

min studie är SoL och LVU centrala för att kunna förklara hur arbetet med barn som befinner 

sig i kris går till. 

 

3.5 Socialtjänstlagen (SoL) 

År 1902  utfördes den första riktiga barnavårdsreformen. 1902 kom också lagen om 

fosterbarnsvård som innebar att barn under sju år skulle tas hand av samhället och att det var 

samhällets ansvar att göra det. Denna fattigvårdslagstiftning innebar också hjälp till de barn 

som hade det dåligt ställt rent ekonomiskt genom att den som var vårdnadshavare fick 

fattigvård till barnen. Denna lagstiftning fungerade oftast inte eftersom den inte gav lov att 

omhänderta barn som var utsatta för vanvård eller misshandel, menar Flodström Nilsson 

(2004:7f). När 1960 års barnavårdslag tillkom hade de basala samhällsvillkoren förändrats 

helt och hållet. Nöden och fattigdomen hade med hjälp av efterkrigstidens ekonomiska tillväxt 

minskat betydligt. När det gällde det sociala arbetet och arbetet med utredning och 

handläggning av ärenden anställde kommunerna personal som hade utbildning och kompetens 

för att utföra arbetet (Ibid). 

 

Socialtjänstlagen kom att ersätta de ovanstående lagarna och är nu gemensam för hela det 

sociala vårdområdet. På Socialstyrelsens hemsida kan man läsa att Socialtjänstlagen kom först 

i början av 1980-talet och kom att vidareutvecklas under tiden. Varje barn anses ha rätt till ett 

bra och tryggt liv och Socialtjänsten är ett sätt att ge barnen möjligheter till förbättring i deras 

livssituation när de befinner sig i kris. Enligt Erman (2005:8) har socialnämnden ett ansvar att 

ge barn som far illa den hjälp och det stöd som barnen i fråga behöver. Hjälpen kan ges på 
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många olika sätt, varav några är att samarbeta med skola och hälsovård. I de fall där 

föräldrarna inte tar ansvar för sina barn har Socialtjänsten rätt att ingripa för att hjälpa de barn 

vars föräldrar brister i omsorgen. Ett annat sätt där placering kan vara aktuell är när 

barnet/ungdomen inte uppför sig som han/hon skall gentemot omgivningen, samt mot sig 

själv. Erman (2005:56) skriver att enligt 5 kap. 1 § i Socialtjänstlagen ska socialnämden bland 

annat: 

 
    ”- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, 

- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och 

social utveckling hos barn och ungdom /…/” 

 

3.6 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

Rejmer (2003:14) menar att det är nu som barn och deras utveckling och uppfostran blev ett 

offentligt intresse i större utsträckning än vad det var innan. Dessa förändringar gjorde att det 

blev en kraftig förskjutning av gränsen mellan samhällets respektive föräldrarnas skyldigheter 

och rättigheter, men också samhällets ansvar för individen som är kärnan i den svenska 

socialpolitiken. Samhället stödjer familjen att fostra sina barn till goda samhällsmedborgare 

och leva ett gott familjeliv. Om familjen inte lever upp till dessa skyldigheter och barnets 

utveckling och välfärd hotas, kan samhället gå in i familjen för att övervaka samt skydda 

barnet (Ibid). En av lagarna som kom för att skydda barnen även mot familjens samtycke var 

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Denna lag har tillkommit och 

praktiserats sedan 1 januari 1982. Enligt Tommy Lundström (1993:77) är denna lag en 

komplettering av Socialtjänstlagen. Omhändertagande med hjälp av LVU ska tillämpas endast 

om föräldrarna och/eller barnet/ungdomen inte samtycker till frivilliga insatser från 

samhällets sida och då dessa anses vara nödvändiga för barnets/ungdomens bästa. LVU ska 

hjälpa barn som har en svår familjesituation eller när barnet/ungdomen själv befinner sig i en 

sådan situation. Senaste bearbetningen av LVU - lagstiftningen kom till stånd på regeringens 

uppdrag i juni år 1999 och innebar att barnets bästa sattes mer i centrum. 

 

I Maija Runcis (2007:11f) bok, refererad från Socialstyrelsen, kan man läsa att år 2005 var det 

cirka 15 200 barn och ungdomar som omhändertogs av samhället. Av dessa barn var ca 

10 400 omhändertagna för vård med hjälp av SoL och 4 600 barn fick vård med hjälp av 

LVU. Omhändertagande med hjälp av SoL innebär att familjen och/eller barnet/ungdomen 

samtycker till omhändertagande. Runt 200 barn och ungdomar var omedelbart omhändertagna 
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vilket innebär att barnen omhändertas utan föräldrarnas samtycke, med hjälp av LVU. 

Författaren menar att den största orsaken till att samhället har rätt att skilja barn från sina 

föräldrar är att man vill ge barnet vård och skydd men också för att hjälpa barnet att utvecklas 

på ett bra sätt. Att samhället går in och försöker hjälpa barn då det bedöms nödvändigt anses 

vara som en del av den nationella välfärdsstatens visioner men också den delen av det goda 

samhället. Det har dock förekommit motstånd när det gäller ingripandet i den enskildes liv 

och att skilja barnen ifrån föräldrarna eftersom familjen traditionellt anses bära ansvaret för 

barnet.  

 

Tommy Lundström och Bo Vinnerljung (2001:294) skriver att många av de insatser som 

erbjuds barn med hjälp av SoL är öppenvårdsinsatser, men det kan också röra sig om 

omhändertagande av barn eller ungdomar som med hjälp av sin egen och/eller föräldrarnas 

vilja placeras på en institution i kortare och längre tid, beroende på vilket behov barnet eller 

ungdomen har. (Ibid.). Det kan handla om tvångsomhändertagande som praktiseras av två 

olika anledningar. Den ena är att familjen har egna problem, dvs. att den ena eller båda 

föräldrarna missbrukar alkohol eller andra former av droger. Den andra anledningen är om 

ungdomen, speciellt tonåringar, har någon form av missbruk eller kriminalitet själva. När det 

gäller de yngre barnen gäller det föräldrarnas oförmåga att ta ansvar för barnen och ta hand 

om dem. Omhändertagande kan ske på frivillig väg också, men det betyder inte att det inte 

påverkar familjen och dess medlemmar på något sätt. Frivilliga omhändertaganden är 

vanligare idag än vad det var innan. Ungefär hälften av alla omhändertaganden som sker idag 

börjar med en placering i form av institutionsvård. Om man tittar ur ett längre tidsperspektiv 

har med sannolikhet omhändertagandena blivit mer kortvariga, bland annat med anledning av 

att tvångsomhändertagandet har minskat. Det är av stor vikt att påpeka, skriver ovanstående 

författarna, att omhändertagande i dagsläget handlar mer om ungdomar än barn. Cirka 2500 

av de barn som omhändertogs år 1999 var under 13 år medan 3500 var 13 år eller äldre. Enligt 

Socialstyrelsen var familjehem den vanligaste placeringsformen den 1 november 2006. 

Närmare 80 procent av de barn och unga som vårdades på familjehem var det enligt SoL och 

runt 66 procent enligt LVU. 
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Tabell 1. Barn och unga med beslut om minst en öppenvårdsinsats den 1 november 2006. 

Källa: Socialstyrelsen, Barn och unga – insatser 2006. Statistik, socialtjänst 2007:9 

 

Denna tabell visar att de barn som är mest föremål för samhällets insatser är 0-12 år samt 13-

17 år gamla. Det skiljer sig mellan insatser allmänt och de barn som omhändertas. De barn 

som omhändertas av det offentliga är oftast äldre än de som allmänt behöver tillsättas insats. 

Att man tillsätter en insats behöver inte betyda att samhället omhändertar ett barn. Det kan 

vara att barn/ungdomar får hjälp hemma och detta räknas också som en insats. Detta skiljer 

sig från föregående sida då jag visar att fler ungdomar blir omhändertagna men i denna tabell 

är ALLA insatser som tas upp.   

 

Lundström & Vinnerljung (2001:319) skriver att förekomsten av kontaktpersoner har ökat 

mycket mer än omhändertaganden. Det finns inga tecken på att behovsprövat personligt stöd 

samt strukturerade öppenvårdsinsatser har minskat den senaste tiden.   

 

3.7 Samhällets hjälp ifrågasätts? 

Runcis (2007:19) menar att:  

 
”Familjen och det offentliga är inte bara två aktörer som kan dela det ekonomiska och det omsorgsmässiga 

ansvaret för barnet på olika nivåer och förhållanden. De antas också representera olika typer av mänskliga 

förhållanden. I familjen gäller andra normer, beroende av familjens sociala situation, medan det offentliga har 

sin egen logik med utgångspunkt i välfärdsstatens ideologi”. 
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Det är här det kan bli konflikt mellan familjen och det offentliga då dessa två aktörer kan ha 

olika uppfattningar om vad som är barnets bästa. 

 

I årsredovisningen 2006 från Myndigheten anses Socialtjänstens dilemma vara att den 

parallellt kan uppfattas som både en hjälpande hand när någon behöver det, men kan även 

upplevas som kontrollerande och ibland repressiv. Många missuppfattar arbetet som 

Socialtjänsten gör och tror att de i första hand ska ta barnen ifrån föräldrarna. De olika lagarna 

har medfört att samhället kan kontrollera barnen och deras familjer mera än vad man kunde 

göra innan. Bl.a. kom förbudet mot barnaga som gjorde att staten kunde gå in i familjer och 

påverka sättet de uppfostrade sina barn på. Det finns dock situationer då familjen och/eller 

barnet/ungdomen inte vill samarbeta när det gäller en förbättring i deras liv då Socialtjänsten 

anser att behovet finns. I vissa länder är t.ex. barnaga tillåtet och är fortfarande ett sätt att 

uppfostra barnen. Människor tillhör olika sociala kategorier och det finns de som inte håller 

med om vissa regler och normer som ett samhälle har. Ett exempel är bl.a. föräldrar som 

flyttar till Sverige från ett annat land där t.ex. barnaga praktiseras som uppfostringssätt. Om 

samhället går in och stadgar att det är förbjudet med barnaga, kan de stå inför olika dilemman 

när det gäller regler och normer i det nya landet. Frågan om vad som är rätt och vad som är fel 

i det nya samhället blir aktuell och svårigheter finns när det gäller att acceptera de nya 

lagarna. Jag väljer inte att gå in mer på detta, utan vill bara hävda att sådana exempel finns då 

familjen inte vill samarbeta. 

 

Det känsliga med att staten griper in, säger socialsekreterare 3, kan vara att den ökade 

individualiseringen har bidragit till att människan vill klara sina problem på egen hand utan 

att någon utomstående försöker gå in och lära dem. Inte minst media kan ha medverkat till att 

människor vill klara sig själva, de ska vara duktiga och föräldrarna ska kunna leva upp till de 

förväntningar som finns om vad som är en bra förälder. Det som är bra med att staten griper 

in, hävdar socialsekreterare 3, är att föräldrar inte vet vad som är problemet. Myndighetens 

personal, med hjälp av de lagar som finns, försöker i vissa lägen få föräldrar att förstå vad 

problemet är och på något sätt komma fram till en lösning för att barnet/ungdomen ska ha det 

så bra som möjligt. 

 

3.8 Summering 

Dessa var några exempel som visar att barn har en särställning i det svenska samhället. Det 

finns dock andra institutioner som arbetar med att stärka barnens ställning, men jag ansåg att 
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dessa skulle ge en generell bild på hur barn och deras behov samt deras bästa ges utrymme. 

Här kan man också se, med hjälp av lagstiftning och familjepolitiska reformer hur barnes 

situation har utvecklats under 1900-talet. Bland annat har förbud mot barnaga medfört att 

föräldrarna inte kan behandla sina barn hur som helst längre. Detta betyder inte att allt är 

problemfritt genom att samhället kan gå in, med hjälp av lagstiftning, och styra upp familjens 

liv. Människor från olika klasser och olika sociala bakgrund har olika uppfattningar om vad 

som är rätt och vad som är fel. Här kan barnets bästa komma på tal, hur barnet ska uppfostras 

samt om man ska låta samhället komma in i familjen för att hjälpa dem. 

 

Samhällets ansvar för barnen som behöver hjälp är stort om man tittar på de insatser som 

erbjuds på en mer generell nivå. Det gäller dock att se vilka insatser som finns och hur man 

arbetar på en myndighetsnivå för att på bästa sätt kunna tillgodose barnets behov och se till att 

barnen mår bra. 
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_______________________________________________________________ 

4. Barn i kris på lokal myndighetsnivå  

________________________________________________________________ 
För att upprepa syftet med studien så är det att undersöka hur man på lokal myndighetsnivå 

arbetar med frågor som rör barn med olika problem. Nedan kommer jag att presentera hur 

Myndigheten arbetar för att ge barn den hjälp de behöver. Mina frågor som jag ville få svar på 

genom att titta närmare på en denna specifika Myndighet i en medelstor stad i södra Sverige 

var vilka olika typer av fall som hamnar på Myndighetens bord samt hur dessa fall hanteras. 

 

Från de personer jag intervjuat har framgått att barnen som Myndigheten kommer i kontakt 

med har olika problem. Det kan röra sig om mindre barn vars föräldrar inte har förmåga att ge 

barnet den omsorg som det behöver för att det ska kunna klara sig på förskola och i skolan. 

Det kan också handla om barn som själva inte vill gå i skolan eller har någon sort av psykisk 

ohälsa. Ungdomarna har mer en tonårsproblematik eller relationsproblematik med andra 

ungdomar eller föräldrar. Socialsekreterare 1 säger att de har en ökande grupp med 

tonårstjejer med självskadebeteende, de skär sig och försöker göra sig själva illa. Vidare finns 

det ungdomar som använder någon form av droger själva eller att föräldrarna missbrukar 

droger. Misshandel av barn dyker också upp i dessa fall. Barn som har problem med skolan 

och att få kompisar är ett problem som växer alltmer, säger socialsekreterarna.  

 

Processen från det att ett barn blir anmält eller familjen på egen hand skickar in en ansökan 

till Myndigheten kan se olika ut, beroende på vad det är för problem det handlar om samt hur 

allvarligt problemet är. Det finns dock två olika processer, att man själv gör en ansökan eller 

att någon annan gör en anmälan på barnet som anses fara illa. Om familjen gör en ansökan 

själv är det oftast på grund av att man inte reder ut problemet på egen hand. Dessa fall är dock 

lättare för personalen som arbetar på Myndigheten då familjen är med på alla insatser som 

Myndigheten kan erbjuda. Enligt socialsekreterare 2 går arbetet till på följande sätt: 

Personalen på Myndigheten får kännedom om att ett barn far illa. Det kan vara många olika 

personer som anmäler barnet, grannen, släkten, skolan, förskolan etc. Polisen är också en stor 

anmälare då de är på plats där barn bevittnar våld, t ex. när föräldrarna slår varandra eller då 

de slår barnet. De skickar anmälan till Myndigheten som en vanlig polisrapport och meddelar 

om att ett barn far illa. När Myndigheten får in en anmälan eller ansökan tittar de alltid på 

vem är det som är vårdnadshavaren, säger socialsekreterare 1. Här kan det vara viktigt att 
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påpeka att föräldrarna kan i vissa fall inte vara vårdnadshavare utan farmor eller mormor etc. 

Att personalen först kontaktar vårdnadshavarna är en typisk rutin som alla inom Myndigheten 

gör innan man startar en utredning om ett barns behov. Skolan är en stor anmälare och därför, 

säger både socialsekreterare 1 och 2 att det är viktigt att fråga skolan som har anmält barnet 

om de vill vara med vid första mötet med barnet och barnets familj. Enligt socialsekreterare 1 

brukar socialsekreterarna i det första mötet gå igenom anmälan, vad som står i den samt att 

möjlighet ges till föräldrarna att ställa frågor. Efter första mötet brukar bara barnet, 

föräldrarna (eller vårdnadshavarna) och socialsekreterarna vara med för att på bästa sätt hitta 

en lösning till att förbättra barnets situation. Efter första mötet med föräldrarna och barnet 

bokar socialsekreterarna en ny tid för en utredningsplan där det står vilka kontakter 

Myndigheten vill ta, vad de vill fråga andra personer om, t.ex. Skolan, samt när utredningen 

beräknas vara klar. En sådan kopia får föräldrarna också för att de ska veta vad Myndigheten 

planerar att göra. I vissa fall behöver Myndigheten även göra hembesök, något som är typiskt 

när de yngre barnen blir anmälda, för att Myndigheten ska veta i vilka förhållanden barnet 

lever i. Det är vanligt, säger socialsekreterare 1, att Myndigheten tillbringar en längre stund i 

hemmamiljön för att se samspelet mellan föräldrarna och barnet samt observera själva 

situationen dem emellan i hemmamiljön. Socialsekreterarna anser också att det är ett problem 

då de inte har möjlighet att träffa barnet och familjen flera gånger för att se om behovet finns 

och vilket slags behov det i så fall finns. 

 

 Det är skillnad med att göra en bedömning och att göra en utredning. Med bedömning menas, 

säger alla de socialsekreterare jag har intervjuat, att personalen på Myndigheten ska göra en 

bedömning på anmälan eller ansökan som kommer in till Myndigheten för att sedan se om 

man ska inleda en utredning. Ett exempel som socialsekreterare 1 tar är en anonym kvinna 

som gjorde en anmälan för att hon var orolig för två barn som hade legat och skrikit hela 

natten. Då personalen på Myndigheten bedömde att detta var akut åkte de till barnens bostad 

samma dag för att se vad som hade hänt och vad Myndigheten kan bidra med. Anser 

personalen dock att anmälan inte är akut kan de vänta med att göra en bedömning men inte 

vänta mer än två veckor, säger socialsekreterare 1, men att ha det på sikt, säger 

socialsekreterare 3. Det kan vara så att en bedömning inte leder till någon utredning då 

personalen inte anser att ingående hjälp behövs. Det kan vara så att dessa två barn har varit 

sjuka just den natten de grät så mycket men att det inte var något i familjeförhållandena som 

gjorde att de inte mådde bra. Det är skillnad från situation till situation. Det är vanligt att en 

anmälan inte leder till insats, något som socialsekreterare 3 också säger:  
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”Det är ju till exempel om det kommer in en anmälan och man misstänker att barnet blir misshandlat. Och det är 

ingen direkt som har sett det, det är möjligtvis blåmärken och så. Föräldrarna erkänner inte heller att de har slagit 

sitt barn, ja barn är livliga och så där. Även om man misstänker sånt och tänker att det inte går att bevisa och 

föräldrarna inte går med på en utredning och inte heller i hemmet går att hitta nåt som är allvarligt för barnet så 

måste man släppa det och besluta om ingen insats. Det händer ganska ofta, har ingen siffra eller så men det är 

ganska vanligt att man inte tillsätter insatser”. 

 

En vanlig anmälan är att den kommer in från förskolan där förskoleläraren anser att barnet 

kommer till skolan i smutsiga kläder eller utan att ha ätit frukost. Detta exempel tog 

socialsekreterare 1 då hon tyckte att det var ett typiskt exempel på en anmälan som kommer in 

när det gäller de mindre barnen som går på förskolan. Ett annat exempel är lite äldre barn som 

inte klarar av skolan och som har psykiska problem, något som också socialsekreterare 2 och 

3 påpekade. Ett konkret exempel som socialsekreterare 1 nämnde var en flicka som hade 

snattat godis för tio kronor vilket medförde att Polisen hade kontaktats. Polisen hade då 

skickat in anmälan till Myndigheten som en polisrapport. Liknande exempel är vanliga då 

barn snattar något i affären och polisen är inblandad. Efter möte med föräldrar, säger 

socialsekreterare 2, kan man höra att, är det en kille, brukar speciellt pappan komma med 

kommentarer som att ”pojken är ganska busig, men det försvinner med åren”. Oftast slutar 

sådana fall med att man pratar med barnet och föräldrarna och barnet lovar att inte göra om 

det. En sådan händelse leder inte till någon utredning utan är mer ett möte mellan 

socialsekreterare på Myndigheten samt barnet och barnets föräldrar.  

 

När man öppnar en utredning försöker man inventera, hur set det ut för barnet och vad är det 

barnet behöver? En sådan utredning får ta som mest fyra månader där personalen utnyttjar 

tiden till att träffa barnet, familjen samt omgivningen för att på bästa sätt kunna se vad barnet 

behöver för hjälp och sedan tillsätta insatser som är mest passande för barnet för tillfället. 

Socialsekreterare 3 säger att det har hänt att man erbjudit en insats och provat med den 

insatsen men insett att det inte lett till att barnets situation har förbättrats. Då har 

socialsekreterare från Myndigheten och familjer kommit överens om en annan insats. Det kan 

också hända att en utredning inte leder till någon insats, då Myndigheten anser att barnet inte 

behöver det.    
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4.1 Myndighetens möjligheter att ge barn den hjälp de behöver 

Problemen som dyker upp i Myndigheten är som jag nämnde av olika slag. År 2006 fick 

Myndigheten ta emot 2104 aktualiseringar. Förhållandet mellan ansökningar och anmälningar 

är ca 1:3, dvs. ansökningarna utgör något mindre än 25 % och anmälningarna något mer än 

75%. Av 2104 aktualiseringar ledde 1383 till att utredningar öppnades. Av 1383 utredningar 

var i slutet av året 553 öppnade insatser enligt årsredovisningen 2006. Det finns dock olika 

sätt att hantera dessa problem och hjälpa barn då Myndigheten får kännedom om dessa. 

Insatserna inom Myndigheten består av: familjehuset, kontaktfamiljer, familjehem, 

ungdomsgruppen/ungdomsteamet, ungdomsboendet, barngrupper, stödsamtal med 

socialsekreterare, kontaktpersoner, hemterapeuter, familjerådslag och föräldrautbildning. 

Nedan går jag in på var och en av insatserna för att få en bättre bild av hur insatserna ges och 

vad dessa innebär.   

 

Familjehuset är en öppenvårdsbehandling och vänder sig till barn 0-12 år. De arbetar på 

uppdrag av råd– och stödgrupperna. Råd- och stödgrupperna handlägger ansökningar från 

enskilda och tar emot anmälningar. De arbetar endast med frivilliga stödinsatser på 

hemmaplan som t.ex. hemterapeuter/familjepedagoger (se nedan), kontaktfamiljer, 

kontaktpersoner, stödkontakt med socialsekreterare och insatser från Ungdomsgruppen och 

Familjehuset.  En annan insats är kontaktfamiljer som ses som en avlastning för familjen som 

befinner sig i en svår situation. Barnet, enligt socialsekreterare 1, kan vara där varannan eller 

var tredje helg, en eftermiddag i veckan eller under sommaren. Det kan se olika ut från fall till 

fall. För att bli godkänd som kontaktfamilj gör myndigheten en utredning om den specifika 

familjen är passande som kontaktfamilj eller inte. De tittar i polisregistret, 

Kronofogdmyndigheten samt deras sociala register för att se om familjen förekommit där. 

Som en jämförelse kan nämnas att cirka en procent av alla svenska barn (0-18 år) hade 

kontaktfamilj eller kontaktperson under 1999. Denna typ av insats är också den insats som 

ökat mest under 1990-talet enligt Lundström och Vinnerljung (2001:297). 

 

Familjehem är ett hem där barnet antingen bor jämt eller under en kortare eller en längre tid. 

Det finns också något som heter ungdomsgruppen/ungdomsteamet. Ungdomsgruppen arbetar 

med ungdomar mellan 13 till 20 år. De arbetar också på uppdrag från Myndigheten dit 

barn/ungdomar kan vända sig då de har problem utan att bli registrerad. Ungdomsteamet 

arbetar med en till två familjer åt gången på grund av att de arbetar mycket intensivt med 
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ungdomen. Teamet är med när ungdomen befinner sig i skolan och på fritiden, men också 

hemma för att ha samtal. De är tillgängliga dygnet runt om man behöver ringa. Utöver 

ungdomsgruppen/ungdomsteamet har Myndigheten ett ungdomsboende som utgörs av tre 

platser där det finns personal dygnet runt. 

 

För att hjälpa barn som befinner sig i olika svåra situationer finns det två olika sorters 

barngrupper. Den ena vänder sig till barn vars föräldrar har ett missbruk. Det kan röra sig om 

drog– och/eller alkoholmissbruk. Den andra barngruppen vänder sig till barn som har 

bevittnat våld i familjen. Där kan man gå på individuellt samtal eller i grupp. Om man 

behöver prata med någon finns insatsen stödsamtal med socialsekreterare som innebär att 

socialsekreterare träffar barn och ungdomar på stödavdelningen då de pratar med varandra, 

fikar ihop etc. Vidare har Myndigheten kontaktpersoner, en insats som vänder sig till yngre 

tonårsbarn för att försöka få ut dem på någon form av fritidsaktivitet, gå på bio, hjälpa dem 

med läxor etc. Man kan säga att det är en annan vuxen som stöd för barnet.  

 

Hemterapeuter är en annan insats som ges familjer med barn och/eller ungdomar som behöver 

stöd och hjälp. På Myndigheten har de tre hemterapeuter som hjälper föräldrarna med det 

praktiska, t.ex. hur man gör en matsedel, hur man storhandlar, hur man tvättar etc. I 

informationsmötet med personal från Myndigheten framkom många exempel på hur arbetet 

för hemterapeuter ser ut. Ett av några exempel var en tonårsflicka som kände sig allmänt 

deprimerad och inte hade stödet hemifrån för att kunna klara vardagssysslorna, men också det 

basala som att kunna gå upp på morgnarna. En av dessa hemterapeuter åkte hem till flickan 

varje morgon för att försöka få henne upp ur sängen och motivera henne till att äta frukost för 

att fortsätta dagen med att gå i skolan. Då familjen inte klarar av att lösa problemen på egen 

hand, men känner att någon närstående kan hjälpa dem finns möjligheten till familjerådslag 

då familjen får bjuda in sitt nätverk och det kan handla om grannar, släktingar, personal från 

skolan etc. Myndigheten brukar kalla detta möte för ”möte med nära och kära” och under 

detta möte får personerna besvara vissa frågor som Myndigheten skrivit. Efter att personerna 

svarat på frågorna får personal från Myndigheten gå in och se hur grannar, släktingar eller de 

personer som kan hjälpa familjen kan stötta dem och ge dem hjälp. Till föräldrar som behöver 

stötta sina barn i deras utveckling finns det föräldrautbildning som är en insats för föräldrar 

som har barn 3-8 år. Till dessa föräldrar ges beskrivningar av hur det goda föräldraskapet ska 

se ut. Personalen och föräldrarna tittar på film för att se hur föräldrarna uppfostrar sina barn 
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och situationer då föräldrarna agerar negativt mot sina barn. Sammanlagt träffas personalen 

och föräldrarna tolv gånger då föräldrarna har möjlighet att utföra olika teoretiska samt 

praktiska läxor. Det kan handla om grundläggande råd som till exempel att vara med barnet 

tio minuter om dagen, för att sedan utöka tiden och få mer tid för sina barn. 

 

4.2 Är omhändertagande ett alternativ för att få barnet att må bättre? 

Av informationsmötet men också av samtalen med de personer som jag har intervjuat har 

framgått att år 1997 skedde det en förändring då många ungdomar togs hem från 

institutionerna för att satsa mer på hemmaplanslösningar. Frågan är vilka eller vem som 

avgjorde att barn/ungdomar skulle tas hem för vård och behandling under samhällets ansvar. 

Socialsekreterare 4 säger att det var många barn/ungdomar som faktiskt klarade av att bo 

hemma. Efter många frågor om vad detta berodde på, att många ungdomar togs hem, svarade 

socialsekreterare 4 att det var besparingar. Han sade att en institutionsplats kostar ungefär 

3000-4000 kr/dygn för ungdomen och att ta hem ungdomarna och tillsätta andra insatser var 

ett sätt att spara pengar. De dyra institutionsplatserna har gjort att Myndigheten börjat 

utveckla en mer strukturerad öppenvård för att det finns pengar att tjäna om man inte placerar 

ungdomarna, enligt socialsekreterare 4. Den strukturerade öppenvården innebär att 

ungdomarna erbjuds mer stöd hemma, även de ungdomar som har varit placerade och behöver 

hjälp när de kommer tillbaka. Att jobba med familjen lyfts fram som en viktig faktor för att 

hjälpa barnet/ungdomen när de varit placerade och återvänder hem. Socialsekreterare 4 anser 

att det bara är positivt att Myndigheten har utvecklat mer strukturerade öppenvårdsinsatser 

och att man dragit lärdomar av det som hände år 1997. Det är inte så att Myndigheten inte tar 

ansvar för ungdomarna utan ”placerar de ungdomar som verkligen behöver placeras”, hävdar 

socialsekreterare 4. 

 

Socialsekreterarna jag intervjuade hävdade att institutionsplacering var den sista lösningen för 

barnets/ungdomens bästa. Man provar dock olika frivilliga insatser innan man tar ett beslut att 

ett barn eller en ungdom ska placeras. Detta både på grund av kostnaderna, men också och 

framförallt på grund av den stora förändringen det innebär för barnet och familjen. 

Socialsekreterare 3 säger att även om familjen är positiv till placering är det ändå en stor 

förändring i familjens liv, en lång process som pågår där olika känslor är inblandade. Därför 

provar man först med öppenvårdsinsatser.  
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”förstahandsvalet är aldrig, om det går att undvika, att placera utan att lösa inom familj och nätverk och jobba 

med skolor och sådant, psykologer och liknande för att se om det finns någon annan lösning. Vi går inte in i 

första hand med omhändertagande eller placering, av alla möjliga skäl. Ekonomiska skäl är stort. Vår 

förhoppning är att familjen kan ju lösa sina problem själva så klart”. 

 

Socialsekreterare 4 säger att det är lite dumt att man måste säga att man måste prova andra 

insatser innan man tar beslutet om ett omhändertagande. Frågan blir: När har man prövat 

tillräckligt länge?  

 

Socialsekreterare 2 säger att trots att de har många insatser skulle man vilja önska mer. Som 

exempel nämnde denna de hemterapeuter som Myndigheten har, att det skulle behöva finnas 

fem stycken och de skulle ha fullt upp, men på grund av den begränsade ekonomin kunde de 

inte anställa fler personer. Denna säger att: 

  

”vi har en (generellt) hyfsad brett utbud på insatser men sedan är det så att behovet är större i vissa lägen än vad 

vi har plats för och där kan man önska mer så att säga”.  

 

Av de ansökningar och anmälningar som kommer in till Myndigheten beräknar 

socialsekreterare 2 att ungefär majoriteten, alltså 80 procent av dessa, leder till insats. 
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___________________________________________________________________________ 

5. Konklusion 
___________________________________________________________________________ 

I denna uppsats ville jag se vilka problem denna konkreta Myndighet kommer i kontakt med 

samt veta hur de agerar för att på bästa sätt kunna hjälpa barn som befinner sig i kris. Genom 

de föregående kapitlen har jag visat den komplexitet som finns i när det gäller 

ansvarsfördelningen mellan familjen och det offentliga. Ansvarsfördelningen kan bero på 

många olika faktorer, inte minst ekonomiska.  

 

Man kan som medborgare i ett välfärdssamhälle tycka att det är självklart att staten och 

familjen delar på ansvaret för barnet. Denna självklarhet innebär också många svårigheter i att 

hitta passande insatser för barn som har olika problem. Det finns ingen ideal lösning för varje 

barn, man kan inte heller säga att samma insats passar på alla barn och i alla sammanhang. Vi 

individer är olika och har därför olika behov. Man gör dock olika tolkningar för att kunna 

komma fram till vilken insats barnet är i behov av. Dessa tolkningar om vad som är den rätta 

insatsen kan påverkas av vilka ekonomiska resurser som finns, av den enskilde tjänstemannen 

och inte minst av vilka ideologiska förklaringar vi har i form av i hur vi betraktar denna 

ansvarsfördelning mellan det offentliga och familjen. Från Myndigheten framkom att år 1997 

skedde det en förändring då många barn/ungdomar togs hem från institutioner för att pröva 

mer på hemmaplanslösningar. Denna förändring berodde på ekonomiska besparingar och man 

kan ställa sig frågan huruvida Myndigheten tagit hänsyn till barnets bästa. Det var kanske som 

så att en institutionsplacering var den bästa för några av barnen medan för andra fungerade 

hemmaplanslösningar bättre. Betyder detta, då det finns kostnadsskälet i bakgrunden, att 

samhällets ansvar har avtagit och att ansvaret lagts på själva barnet? Kan det vara som så att 

samhället lagt ansvaret på barnets familj, hela omgivningen eller till och med ideella krafter 

som försöker hjälpa barn? 

 

Relationen mellan samhällets och familjens ansvar för barnet är mycket komplex då den 

betraktas som självklar samtidigt som det innebär en mängd svårigheter beroende på hur man 

tolkar samhällets sätt att hjälpa barn. För någon kan institutionsplacering betyda att samhället 

endast vill förstöra familjen och den bild som finns på familjen idag. Andra kan se det som ett 

sätt att hjälpa barnet och familjen. Att samhället har stort ansvar för barn behöver inte alltid 

betyda omhändertagande. Att placera barn på en gång kan uppfattas också som att samhället 
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tar för litet ansvar genom att det är en enkel lösning på problemet. Jag har konstaterat i denna 

studie att lösningen att placera ett barn kostar mycket men detta ansvar handlar mycket mer än 

bara ekonomiska resurser. Det kan vara personella resurser och att ha en organisation kring 

barnet. Samhället kan egentligen också ta ansvar genom att låta barnet att bo kvar i familjen 

men tillsätta insatser på hemmaplan. Det behöver inte heller betyda att samhället tar för litet 

ansvar då barnet får bo kvar hemma. Om familjen bestämmer är det inte alltid självklart att de 

väljer öppenvård, det kan vara att de väljer placering av barnet istället då de anser att det är 

den bästa lösningen. Här kan det uppstå konflikt mellan familjens önskan och Myndighetens 

möjligheter att erbjuda placering för barnet. De enskilda tjänstemännen tycker kanske inte att 

placering behövs utan vill satsa mer på öppenvårdsinsatser istället. Det finns säkerligen 

många familjer och barn som behöver placeras, men det finns varken plats eller ekonomiska, 

administrativa eller personella resurser till att göra det. Problemen i samhället växer och det är 

nu som det offentligas ansvar sätts på sin spets, tar samhället tillräckligt stort ansvar för att 

kunna hjälpa alla barn som behöver hjälp? 

 

Samhället ska stödja familjen att fostra sina barn till goda samhällsmedborgare och leva ett 

gott familjeliv. Om familjen inte lever upp till dessa skyldigheter då barnets utveckling och 

välfärd hotas, kan samhället gå in i familjen för att övervaka samt skydda barnet. Som jag 

visade i denna uppsats finns det olika sätt och olika insatser för att skydda och övervaka 

barnet. Det jag har kommit fram till är om samhället tar ansvar betyder det inte att barnet ska 

omhändertas utan det finns olika andra sätt att hjälpa barn som befinner sig i kris. Att 

omhänderta ett barn är inte det ideala om man inte provat andra insatser först, men det är 

viktigt att påpeka att Myndigheten dock omhändertar de barn som anses behöva det. Som jag 

nämnde i uppsatsen kan det bli missförstånd mellan vad det offentliga och familjen anser är 

barnets bästa.  
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            Bilaga  

Intervjuguide 
 
 

1. Vad har du för befattning? 
 

2. Vad har du för arbetsuppgifter? 
 

3. Hur går det till från det att ett barn blir anmält på Myndigheten tills barnet får den 
hjälp det behöver? 

 
4. Kan du ge ett konkret exempel på hur processen brukar gå till? 

 
5. Vilka är de vanligaste problemen som barnen har när de söker hjälp hos er? 

 
6. Vilken är den vanligaste åldern på de barn som kommer i kontakt med er? 

 
7. Vem brukar anmäla barnen som behöver hjälp?  

 
8. Vilket tillstånd befinner sig de barn som söker sig hit?  

 
9. Är det i början av problemet eller har det kommit så lång att ni måste söka hjälp av 

andra samhällsinstitutioner? 
 

10. Finns det andra myndigheter som skickar ärendet över till er Myndighet, tex. Sjukhus 
efter att omhändertagits av polis?  

 
11. Hur länge ska man vänta innan man bör reager? Hur brukar ni på Myndigheten göra? 

 
12. Vilken fas i processen lämnar Myndigheten ärendet till andra institutioner, tex. 

Vården, poliserna etc?  
 

13. Vem brukar ni ha kontakt med? Föräldrar eller de som gör anmälan till Myndigheten? 
 

14. Om barnet anmäler föräldrarna? Vem brukar ni ha kontakt med? 
 

15. Hur brukar familjen reagera när de får kännedom om att deras barn blivit anmält?  
 

16. Av de anmälningar, hur många ärenden leder till insats? 
 

17. Vem har ansvaret för att följa upp de här ärendena? 
 

18. Vilka aktörer är inblandade? 
 

19. Vad tror du, är vi på väg mot en förändring där vi börjar se barn och barnuppfostran på 
ett annat sätt än vad vi gjorde innan? T.ex. Att barn får stanna hemma istället att bo på 
ett fosterhem eller liknande?  
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20. Vilka faktorer har betydelse i den här processen när man har kännedom att ett barn far 
illa? (Ekonomiska, administrativa etc).  

 
21. Vilka möjligheter har ni att ge barnen den hjälp de behöver? Vilka olika alternativ 

finns det? (Personella, ekonomiska etc).  
 

22. Tycker ni att ni har tillräckligt med resurser när det gäller att ge barn den hjälp de 
behöver?  

 
23. Hur resonerar ni kring när ni anser att ett barn behöver placeras på en institution? 

 
24. Vet du vad det var som hände år 1997 då det skedde en förändring och många 

ungdomar togs hem från institution? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


