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Sammanfattning 
 
I denna uppsats undersöks begreppet ”barnets bästa” med utgångspunkten att granska vilka 
olika föreställningar som finns och har funnits kring vad detta innebär. Detta begrepp är inte 
nytt för vår tid, men det har debatterats mer efter tillkomsten av Förenta Nationernas 
konvention om barnets rättigheter som antogs 1989. Barnets bästa är dock en social 
konstruktion och innebörden av begreppet förändras därför ständigt.    
  
Metoden som ligger till grund för denna uppsats är dels en genomgång av litteratur och dels 
en textanalys av två historiska källmaterial bestående av en proposition från 1924, prop. 
1924:150, och en av statens offentliga utredningar från 1997, SOU 1997:116. Genom denna 
textanalys framkommer både likheter och skillnader mellan samhällets syn på barnets bästa. 
 
Det kan konstateras att föreställningarna kring vad barnets bästa innebär har förändrats sedan 
början av 1900-talet. Utvecklingen av barnets bästa hänger samman med en mängd faktorer 
såsom synen på barn, rådande kultur, normer, värderingar, kunskap, ekonomi, politiska idéer, 
reformer och genusföreställningar. Slutsatsen är att vuxna såg till barnets bästa även i början 
av 1900-talet, men att begreppet då hade en annan innebörd. Därmed kan det konstateras att 
barnets bästa har varit, är och förblir ett begrepp i förändring.   
 



 

 

Summary 
 
In this paper the conception “the best interest of the child” examines with the starting-point to 
study which different ideas that exists and have existed about what this means. This 
conception is not new for today, but it has been debated more frequently after the creation of 
the United Nations Children’s Convention which was accepted in 1989. However, the best 
interest of the child is a social construction and therefore the meaning of the conception 
changes constantly. 
 
The method that lays the foundation of this paper is partly an exposition of literature and also 
a text analysis of two historical sources consisting of a government bill from 1924, prop. 
1924:150, and one of the States official reports from 1997, SOU 1997:116. Through this text 
analysis emerges both similarities and differences between the society’s views on the best 
interest of the child.           
 
The statement is that the conceptions of what the best interest of the child mean have changed 
since the beginning of the twentieth century. The development of the best interest of the child 
is connected to many factors such as the view of the child, existing culture, norms, values, 
knowledge, economy, political ideas, reforms and gender conceptions. The conclusion is that 
grown-ups tried to fulfil what was best for the children even in the beginning of the twentieth 
century, but the conception had a different meaning at the time. Therefore the conclusion is 
that the best interest of the child has been, is and will be a conception in change. 
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Inledning 
 
”När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver.”  
 
Detta citat är hämtat ur socialtjänstlagens 1 kap. 2 § (Norström & Thunved, 2007, s. 505). 
Redan första gången vi fick vetskap om denna lagparagraf kom vi att undra över innebörden i 
begreppet barnets bästa. Ju fler gånger vi har berört detta under vår tid på 
socionomprogrammet desto mer förstår vi att det är ett svårtolkat och mångtydigt begrepp. Vi 
har sedan länge insett att det inte finns ett enda barnets bästa utan att det är ett flexibelt 
begrepp som är beroende av tid, kultur och värderingar. Med denna utgångspunkt vill vi 
därför granska vilka olika föreställningar som finns kring barnets bästa och hur dessa har 
förändrats sedan början av 1900-talet.  
 
Begreppet barnets bästa nämns ordagrant även i flera andra lagtexter, till exempel i 
föräldrabalkens 6 kap. 2 a § där det står att barnets bästa ska avgöra alla beslut som rör dem 
gällande vårdnad, boende och umgänge (Norström & Thunved, 2007). Enligt Ewerlöf, Sverne 
och Singer (2004) uttrycks barnets bästa indirekt även i många andra lagtexter. 
Föräldrabalken har sedan länge byggt på principen om barnets bästa, men bakgrunden till att 
barnets bästa ska genomsyra all lagstiftning är att Sverige år 1990 ratificerade FN:s 
konvention om barnets rättigheter som är den första internationella deklarationen med 
juridiskt bindande förpliktelser kring detta område. Eftersom barnets bästa alltså är starkt 
förknippat med barnkonventionen kommer vi att redogöra för principerna och synsättet i 
denna.   
 
Det verkar som att begreppet barnets bästa kan ha olika innebörder utifrån olika synsätt. Dels 
tror vi att det finns en skillnad beroende på om vi ser barn som individer eller en grupp, det 
vill säga subjekt eller objekt. En annan intressant fråga är om vi väljer generella eller selektiva 
åtgärder då vi ser till barnets bästa. Vi tror också, utifrån ett genusperspektiv, att vi gör olika 
bedömningar av barnets bästa beroende på barnets kön.  
  
Vi vill ta reda på hur begreppet barnets bästa förändras över tid. Vi har en föreställning om att 
vi i dagens samhälle ser till barnets bästa mycket mer än förr, och att barnets rätt är starkare. 
Vi undrar om detta verkligen stämmer. Börjesson och Palmblad (2003) menar att vi har en 
tendens att se på historien som mörk och dyster, och tro att allt idag är så mycket bättre. Vi 
verkar alltså förenkla mycket kring förr och nu. Denna lärdom kommer vi att ta fasta på för att 
inte själva hamna i denna fallgrop. Vår utgångspunkt är att vuxna även förr såg till barnets 
bästa, men att synen på vad barnets bästa innebär har varierat utifrån olika historiska 
kontexter.  
 
Vår uppsats är i allra högsta grad relevant för det sociala arbetet eftersom barn är en stor 
grupp i samhället som vi socialarbetare kommer att möta på olika sätt. Barnets bästa är 
dessutom ett högaktuellt ämne med tanke på exempelvis utredningsmodellen BBIC, Barns 
Behov I Centrum, som håller på att introduceras i våra kommuner. Vi har enligt 
socialtjänstlagen en skyldighet att alltid se till vad som är barnets bästa och att ha ett 
barnperspektiv i vårt arbete. Därmed finns en maktaspekt närvarande eftersom socialarbetaren 
har makt när det gäller att bedöma vad som är barnets bästa. En felaktig bedömning av vad 
som är barnets bästa kan få stora negativa konsekvenser för barnets liv. 
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Syfte och frågeställningar 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka begreppet barnets bästa och granska vilka olika 
föreställningar som finns och har funnits kring vad detta innebär. Vi vill också, utifrån ett 
historiskt perspektiv, studera likheter och skillnader gällande hur samhället har definierat och 
förhållit sig till barnets bästa under de senaste 100 åren.  
 
Följande frågeställningar ligger till grund för vår uppsats: 
 

� Vilka föreställningar framkommer om vad barnets bästa innebär? 
� Hur definieras och förklaras barns svårigheter eller utsatthet?  
� När anses det att samhället bör ingripa? 
� Vilka genusföreställningar finns och påverkar dessa synen på barnets bästa? 

 

Metod 

Övergripande tillvägagångssätt 
 
Vår uppsats bygger på en hermeneutisk textanalys där vi jämför synen på barnets bästa i ett 
äldre källmaterial med ett nutida källmaterial. För att få en bakgrundsförståelse och vetskap 
om det aktuella forskningsläget har vi även bearbetat litteratur i ämnet. Eftersom vi vill 
granska hur begreppet barnets bästa förändras över tid är denna textanalytiska metod 
nödvändig då detta kommer att visa hur normer och värderingar kring barnets bästa gestaltar 
sig och får genomslag i olika tider.   
 
Vi har hittat en stor mängd litteratur och har därför varit tvungna att begränsa oss. Vi har valt 
litteratur som tydligt är kopplad till våra frågeställningar, samt valt bort äldre material och 
främst fokuserat på litteratur från 2000-talet. För att avgränsa oss ytterligare har vi valt att 
fokusera på Sverige och vi har historiemässigt avgränsat oss till början av 1900-talet fram till 
idag.  
 
För att hitta vår litteratur har vi använt oss av sökmotorerna JULIA, LIBRIS, ASSIA, 
Artikelsök, Social Sciences Citation Index, Social Services Abstracts och Sociological 
Abstracts. Vi har sökt efter offentliga publikationer i Riksdagsbibliotekets katalog Hermes. Vi 
har använt oss av följande sökord: barn, barnets bästa, barns bästa, barnkonvention, FN:s 

barnkonvention, children’s best och best interest of the child. Vi har också hittat litteratur 
genom att söka vidare i referensförteckningar i de böcker vi har använt oss av.  
 

Källmaterial 
 
För att kunna göra en jämförelse beträffande hur barnets bästa har förändrats under 1900-talet 
har vi valt att göra två nedslag eftersom vi inte har möjlighet att täcka hela århundradet. Vi 
har valt offentligt material för att belysa samhällets normer och förklaringsmodeller kring 
barnets bästa. Genom att välja offentligt material slipper vi också etiska dilemman såsom 
problem med till exempel sekretess.  
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Vi har använt oss av propositionen till den första barnavårdslagen (prop. 1924:150) som kom 
år 1924, och jämfört den med ett nyare källmaterial som består av SOU 1997:116. Det var 
svårt att hitta ett lämpligt äldre källmaterial att jämföra med eftersom barnets bästa förr inte 
uttrycktes explicit på samma sätt som idag. Anledningen till att vi valde just prop. 1924:150 
var att den består av text som belyser synen på barn och även indirekt synen på barnets bästa 
eftersom införandet av den första barnavårdslagen syftade till att förbättra barnens 
levnadsvillkor. SOU 1997:116 valde vi för att denna källa mer än någon annan vi hittat 
handlar specifikt om barnets bästa. Det kan givetvis finnas vissa problem med att jämföra en 
proposition med en av statens offentliga utredningar eftersom utgångspunkterna delvis är 
olika. En proposition är ett förslag om ny lag eller ändring av lag, medan en utredning syftar 
till att bereda en viss fråga eller ämne i syfte att skaffa fram underlag för kommande politiska 
beslut. Vi tror ändå att vi kan göra en rimlig jämförelse mellan dessa eftersom de båda är 
delar av den offentliga debatten på samhällsnivån, så länge vi är medvetna om svårigheten 
med detta. 
 
I vår textanalys av detta material har vi använt oss av teman som utgår från våra 
frågeställningar. För det första har vi fokuserat på skillnader och likheter kring vilka begrepp 
som används om barn. Vi har också letat efter synen på barnets bästa, både vad som nämns 
explicit och implicit. Vi har även tittat på barnets bästa ur ett genusperspektiv för att se om 
genus påverkar detta. Vi fokuserar både på skillnader och likheter mellan flickor och pojkar 
samt mellan mammor och pappor. Då vi har läst materialet har vi markerat stycken som berört 
dessa frågeställningar. Vi har dels letat efter vissa ord och begrepp, men har även fått läsa 
mellan raderna, särskilt i propositionen. Sedan har vi träffats för att diskutera och skriva ner 
våra markeringar. Vi har influerats av Widerberg (2002) som har en idé om att skriva ner 
analystrådar fortlöpande under arbetets gång, detta för att inte glömma tankar och uppslag. 
Det har också hjälpt oss att tidigt komma igång med reflektionsprocessen.  
 

Hermeneutisk textanalys  

Hermeneutisk utgångspunkt 

Till grund för vår tolkning av litteratur och text i denna uppsats ligger det hermeneutiska 
synsättet vars grundtanke enligt Alvesson & Sköldberg (1994) kortfattat innebär att förståelse 
av fenomen aldrig kan vara objektiv. Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) beskriver att den 
hermeneutiska tolkningslärans analys bygger på följande antaganden: 
 

� Mening skapas, framträder och kan enbart förstås utifrån sin kontext.  
� I all tolkning är delarna beroende av helheten och tvärtom. 
� All förståelse förutsätter och bygger på vår förförståelse. 
� Varje tolkning påverkas av våra förväntningar och förutfattade meningar.  

 
Vi har i vår uppsats valt att göra en viss tolkning redan i resultatet som består av textanalysen. 
I vår analys utvecklar vi dessa resonemang ytterligare. Anledningen till detta är att det enligt 
vår hermeneutiska utgångspunkt är omöjligt att inte tolka redan när vi väljer ut vissa stycken 
ur källmaterialet. Urval och tolkning är nämligen sammankopplade faser. Vi kommer däremot 
att vara försiktiga med egna värderingar och tyckanden. Stöd för denna tanke har vi hämtat 
från bland annat Widerberg (2002) som hävdar att den kvalitativa forskningens syfte inte är 
att vara objektiv, utan peka på komplexitet och mångfald.  
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Textanalytisk metod 

För att förstå en text måste den sättas in i sitt sammanhang och ses utifrån den historiska och 
samhälleliga kontexten. Varje text är formad utifrån sin tid och förståelsen av texten förändras 
ständigt eftersom vi kommer att ställa olika frågor till den utifrån vilken tid vi lever i. Det är 
därför viktigt med källkritik som utgår från att en text alltid är en viss förvrängning av 
verkligheten. Vår tolkning kan alltså aldrig bli objektiv eller sann, utan påverkas av vår 
förförståelse och våra egna föreställningar. Tolkningarna kan vara mer eller mindre rimliga, 
men kan aldrig bli helt sanna. En rimlig tolkning kräver en öppen och kritisk diskussion om 
argument och resonemang (Alvesson & Sköldberg, 1994).  
 
Enligt Bergström och Boréus (2005) är en text ett resultat av att människor vill förmedla 
något till varandra. Texter kan få stora konsekvenser för hur människor tänker och handlar. 
Författarna menar också att en text alltid innehåller en dold maktaspekt vilket är viktigt för 
läsaren att vara medveten om. Texten speglar, reproducerar eller ifrågasätter fenomen. Den 
kan spegla både medvetna och omedvetna föreställningar som dess skapare bär på. Att vara 
medveten om tolkningens betydelse utgör grunden för att kunna göra en god textanalys.  
 
Utifrån denna kunskap anser vi att det är viktigt att vi medvetandegör vår förförståelse och 
andra förutfattade meningar för att kunna göra en god textanalys. Vi måste också vara öppna 
för att vi inte har den enda sanningen, utan tillåta oss att vända och vrida på våra egna 
slutsatser. 
 

Disposition 
 
I nästa avsnitt av vår uppsats redogör vi för våra teoretiska utgångspunkter. Därefter beskriver 
vi bakgrundsfakta till vårt ämne vilket följs av det aktuella forskningsläget. Detta syftar till att 
underlätta förståelsen av resultatet och analysen. I resultatet gör vi en textanalys av prop. 
1924:150 och SOU 1997:116 för att jämföra hur synen på barnets bästa har förändrats under 
1900-talet. Sedan följer en analys där vi diskuterar vårt resultat och drar slutsatser kring detta. 
Vi avslutar uppsatsen med egna reflektioner innehållande olika tankar som uppstått under 
arbetets gång.  
 

Teori 

Socialkonstruktionism 
 
I denna uppsats är vår utgångspunkt att barnets bästa är ett föränderligt begrepp som påverkas 
av bland annat tid, kultur och värderingar. Stöd för denna tes finns hos 
socialkonstruktionismen som enligt Bergmark och Oscarsson (2000) utgår från att 
verkligheten är socialt konstruerad. Detta innebär att objektiva förhållanden inte existerar, 
utan den sociala världen skapas i en process där vi ger olika meningar och betydelser åt 
fenomen. Enligt Searle (1997) kan hela verkligheten ses som en mänsklig skapelse, och 
världen skapas av oss utefter våra syften. Fakta kan på så vis betraktas som mänskliga 
överenskommelser. 
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Vi tror att begreppet barnets bästa är en social konstruktion och inte en bestående sanning. 
Innebörden förändras ständigt eftersom vi människor tillskriver begreppet olika innebörder 
utifrån gällande normer och vår syn på världen. Bergmark och Oscarsson (2000) menar att 
den sociala verkligheten skapas i en process bestående av tre steg. För det första sker en 
externalisering som innebär att en grupp människor delar en viss typ av handlingsmönster, till 
exempel när det gäller hur en aktivitet ska genomgöras. Det andra steget innebär att dessa 
handlingsmönster efter hand objektiveras och blir en del av verkligheten. I det tredje steget 
internaliseras dessa handlingsmönster vilket innebär att individen övertar dessa och betraktar 
dem som objektiva fakta.  
 
Searle (1997) pekar på språkets betydelse i denna process. Författaren menar att språket har 
en viktig roll eftersom ord betyder, representerar och symboliserar olika saker i olika 
sammanhang och kräver att vi har en bakgrundsförståelse. På detta vis bildar språket en 
institutionell struktur som är avgörande för att en social konstruktion ska kunna skapas. 
Därför tror vi att det är viktigt att vi är medvetna om hur språket påverkar vår tolkning, 
eftersom språket inte enbart har en bokstavlig utan även en symbolisk innebörd. 
    

Utvecklingsekologiskt perspektiv 
 
Barn kan betraktas utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv vilket innebär att barns 
utveckling sker i samspel med en mängd olika faktorer i omgivningen. Detta synsätt 
utvecklades av den amerikanske psykologen Bronfenbrenner (1979) och innebär alltså i korta 
drag att barns utveckling sker i en kontext och i ett samspel med diverse olika faktorer i 
barnets omgivning. Denna modell utgår från tre olika nivåer: 
 

� Den första innersta nivån som innefattar barnets närmiljö, till exempel familj och 
skola. 

� Den andra nivån som består av relationerna mellan barnets närmiljöer. 
� Den tredje nivån som är miljöer utanför barnet som påverkar honom eller henne 

indirekt, exempelvis föräldrarnas arbetsplats eller skolans organisation. 
 
Bronfenbrenner (1979) nämner även ytterligare en nivå som omfattar samhälleliga strukturer. 
Faktorer på denna nivå kan också påverka barnets utveckling, till exempel kan barnet 
påverkas negativt eller positivt av samhällsekonomins förändringar såsom hög- och 
lågkonjunkturer. Det utvecklingsekologiska perspektivet innebär alltså att barnets utveckling 
är beroende av en mängd olika faktorer. Dessa inre och yttre faktorer samspelar med varandra 
vilket innebär att både barnets egen personlighet och samhälleliga förhållanden har betydelse 
för utvecklingen. Därmed utgår detta synsätt från att barnet betraktas som ett aktivt subjekt 
som interagerar med sin omgivning. Barnet ses som delaktigt och vardagslivets betydelse 
betonas.  
 
Det utvecklingsekologiska perspektivet har ett samband med barnets bästa eftersom detta 
kräver att vi har kunskap om barns utveckling. Vi vill ta reda på hur tydligt detta synsätt 
framträder i vårt källmaterial.   
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Genusperspektiv 
 
Eftersom vi i vår textanalys vill belysa likheter och skillnader som görs mellan flickor och 
pojkar samt mammor och pappor utifrån tanken om barnets bästa behöver vi använda 
genusteorin. Vi är främst intresserade av att studera genus på en symbolisk nivå, vilket 
innebär att vi vill undersöka vilka olika föreställningar som finns mellan vad som anses vara 
manligt och kvinnligt. 
 
Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) innebär genusteorin att ett könsperspektiv läggs på 
olika sociala fenomen. Inom genusforskningen har synen på kön som en variabel förändrats 
från att ha varit något enkelt till att bli mer komplicerat. Genom den här utvecklingen har tre 
olika grundläggande synsätt definierats. Kön som variabelsynsättet kallas det första synsättet 
och det innebär att skillnaderna mellan kvinnors och mäns villkor måste beaktas och att 
forskningen inte kan behandla dessa lika. Det andra synsättet handlar om forskning ur 
kvinnoperspektiv och syftar till att få en djupare och bredare kunskap om kvinnors 
förhållanden och upplevelser. Det tredje synsättet som kallas det poststrukturalistiska 
perspektivet ifrågasätter könskategorierna som givna och oproblematiska, och det är detta 
synsätt vi valt att fokusera på. Innebörden i de olika begreppen män, kvinnor, manligt och 
kvinnligt ses som flytande, tvetydiga och osäkra. Kön betraktas som språkliga och sociala 
konstruktioner som varierar över tid och är bräckliga och tillfälliga.  
 
Professorn Yvonne Hirdman (2001) menar att de föreställningar, myter och mönster som 
finns om vad manligt och kvinnligt är består av kulturella konstruktioner som inte är statiska. 
Genus skapas av ett isärhållande där mannen är normgivande och representerar människan i 
egentlig mening. Den mest primära segregeringen består i att kvinnor har förmåga att föda 
barn vilket har skapat ytterligare föreställningar om kvinnors egenskaper och om hur en riktig 
kvinna bör vara. I vårt samhälle finns ett antal normativa föreställningar om hur män och 
kvinnor är och vilka rättigheter respektive skyldigheter de har, vilket författaren kallar 
genuskontrakt. Dessa innebär bland annat att kvinnor till sin natur anses vara svagare och att 
män förväntas ansvara för och ta hand om sina kvinnor. Denna ojämlika relation mellan män 
och kvinnor bygger på en maktordning som försvårar jämställdhet mellan könen.    
 
Även socionomen Hamreby (2004) ansluter sig till detta genusperspektiv. Denna författare 
har granskat flickor och pojkar i den sociala barnavården under 1900-talet. Hon menar att 
skillnader mellan kön är sociala konstruktioner och att dessa förväntningar formar våra 
identiteter. Dessa konstruktioner påverkar till exempel hur flickor och pojkar gör, kan göra 
och bör göra.   
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Bakgrund 
 
Eftersom barnkonvention har haft en stark påverkan när det gäller utvecklingen av barnets 
bästa kommer vi här att redogöra för dess grunder. Vi kommer också att beskriva bakgrunden 
till vårt källmaterial. Detta syftar till att ge läsaren bakgrundsförståelse som är viktig att ha 
med sig innan resultatet som alltså består av en textanalys av dessa två källor.  
 

Barnkonventionens historia och utveckling 
 
1924 antog NF, Nationernas Förbund, en deklaration om barns skydd och välfärd som bestod 
av fem huvudprinciper. 1959 antog FN, Förenta Nationerna, en deklaration bestående av tio 
principer och syftet med detta var att ytterligare stärka barnets rättigheter. Dessa deklarationer 
var dock inte juridiskt bindande och därför utarbetades FN:s barnkonvention som antogs 1989 
(Ewerlöf, Sverne & Singer, 2004; Nyberg, 2001).  
 
Den 21 juni 1990 ratificerades FN:s barnkonvention efter ett beslut i riksdagen. Ratificeringen 
innebar att Sverige åtog sig att följa bestämmelserna i konventionen. Barnkonventionen 
medför att staten är skyldig att stifta lagar utifrån barnperspektivet och även vidta andra typer 
av åtgärder som ska ha ett barnperspektiv. Inte bara staten utan samtliga myndigheter och 
offentliga organ har denna skyldighet. En kombination av åtgärder krävs nämligen för att barn 
ska få större rättigheter och det räcker således inte med att genomföra förändringar enbart på 
ett plan (Nyberg, 2001).  
 
Riksdagen beslutade att barnkonventionen inte skulle inkorporeras i svensk lag, därför 
transformerades den istället in i svenska lagar. Detta innebar att gällande lagar sågs över och 
förändrades i de fall där det ansågs nödvändigt för att barnkonventionen skulle kunna 
realiseras, istället för att göra barnkonventionen till en helt egen lag. Ett exempel på detta är 
bland annat socialtjänstlagens 1 kap. 2 § som förelägger att när åtgärder rör barn ska det 
särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Däremot innebär detta inte att barnets 
bästa alltid ska avgöra vilket beslut som fattas (Rejmer, 2003).   
 
Nyberg (2001) menar att vad som är unikt med barnkonventionen är att den är det första 
internationella avtalet kring barns rättigheter med bindande förpliktelser, och den består av 
rättigheter som anses vara universella och ska gälla över hela världen oberoende av religion, 
kultur och ekonomiska förutsättningar. Den innehåller förpliktelser såsom att varje stat är 
skyldig att rapportera, informera, samarbeta och beakta aspekter kring barnets bästa. I Sverige 
har barnkonventionen framför allt transformerats, det vill säga att den har införlivats i 
lagstiftning. Dessutom har barnkonventionen bidragit till inrättandet av barnombudsmannen 
som tillsattes 1993.  
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Barnkonventionens struktur och innehåll 
 
Barnkonventionen består av olika artiklar som behandlar barnets rätt att få de grundläggande 
behoven och rättigheterna tillgodosedda. Det finns fyra huvudprinciper varav en anges i 
artikel 3 där det står att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör 
barn. Detta gäller oavsett om åtgärderna drivs av offentliga eller privata instanser. Staterna 
måste se till att barnet får det skydd och den omvårdnad som krävs för hans eller hennes 
välfärd, och förbinder sig även att se till att de institutioner som ansvarar för vård eller skydd 
av barn uppfyller vissa kriterier. Artikel 3 är dessutom en så kallad portalbestämmelse vilket 
innebär att den ska utgöra värdegrunden även för de övriga artiklarna i barnkonventionen. En 
annan viktig princip anges i artikel 12 och utgörs av att barnet har rätt att uttrycka sina åsikter 
(Nyberg, 2001). 
 
Barnkonventionen har ett barnperspektiv som innebär att barnet ses som en autonom och 
kompetent individ med egna rättigheter. Barnkonventionen uttrycker världens staters syn på 
barn och ungdomar och därför kan den sägas vara vår tids barnperspektiv. Barns mänskliga 
rättigheter utgör en stor del av barnkonventionen. Dessa innefattar medborgerliga, politiska, 
sociala, kulturella och ekonomiska rättigheter, och de hindrar staterna från att stifta lagar som 
strider mot dessa. Barnkonventionen ska ses som en helhet då rättigheterna är olika men ändå 
lika viktiga (Nyberg, 2001).  
 
Att staterna följer barnkonventionen kontrolleras genom att en särskild kommitté granskar de 
rapporter som varje stat är skyldiga att avge var femte år. Barnkommittén som tillsattes 1996 
har till uppgift att göra en översyn beträffande om svensk lagstiftning och praxis följer 
barnkonventionen och vilka åtgärder som i annat fall behöver vidtas (Nyberg, 2001). 
  
Thomas Hammarberg som har mycket erfarenhet av mänskliga rättigheter har bland annat 
skrivit kommentarer till FN:s konvention om barnets rättigheter. Följande stycke är ett citat 
från artikel 3 i barnkonventionen: 
 

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

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och omvårdnad 
som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter 
som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har 
lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga 
lagstiftnings- och administrativa åtgärder.  
 

3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar 
som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter 
fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och 
lämplighet samt behörig tillsyn.” (Hammarberg, 2003, s. 35-36) 
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Bakgrunden till vårt källmaterial 
 
Bakgrunden till prop. 1924:150 var att kritik hade framförts mot att samhällets ansvar för barn 
var uppdelat i tre olika lagar och detta ledde till att barnen behandlades olika beroende på 
vilken myndighet som ansvarade för ärendet. Därför begärde riksdagen 1918 i en skrivelse att 
Kungliga Majestät, det vill säga regeringen, måste vidta åtgärder för att i de pågående 
ombearbetningarna av lagarna undersöka möjligheten att istället skapa en enhetlig 
barnavårdslag. Detta ledde till att fattigvårdslagstiftningskommittén fick i uppdrag att utarbeta 
ett lagförslag om en enhetlig barnavårdslag och i propositionen yttrar sig statsrådet G. Malm, 
chef för socialdepartementet, om detta. Det kan vara intressant att veta att enligt Norborg 
(2000) bestod regeringen 1917-1920 av socialdemokraterna och liberala samlingspartiet, och 
Nils Edén var statsminister. År 1920 blev socialdemokraten Hjalmar Branting statsminister. 
Sedan följde några år av stora motsättningar inom politiken som en följd av 
efterkrigstidsdepressionen. Då propositionen var utarbetad 1924 var högerpolitikern Ernst 
Trygger statsminister och ledde en minoritetsregering. Detta varade till hösten samma år då 
det var riksdagsval och statsministerposten återigen övertogs av Hjalmar Branting.  
 
SOU 1997:116 kom till genom att regeringen år 1996 gav barnkommittén i uppdrag att 
klarlägga hur barnkonventionens princip om barnets bästa uttrycks i svensk lagstiftning och 
praxis. Syftet var dels att göra en översyn av hur väl de svenska lagarna och praxis 
överensstämmer med bestämmelserna i barnkonventionen, samt att skapa ökad klarhet och 
samsyn när det gäller innebörden av barnets bästa. Det kan också vara intressant att veta att 
Sverige, enligt Norborg (2000), under åren 1996-1997 leddes av en socialdemokratisk 
regering. Ingvar Carlsson var statsminister 1994-1996 och sedan tog Göran Persson över. 
 

Forskningsläge 

Förr och nu 
 
Begreppet barnets bästa uttrycks i barnkonventionen och har blivit ett honnörsord i 
socialtjänstlagen när det gäller att motivera förslag som berör barn och sociala insatser. 
Begreppet barnets bästa har dock funnits med i socialtjänstlagen ända sedan 1980. 
Socialtjänstlagens portalparagraf förstärktes 1997. I lagtexten uttrycks det emellertid inte 
exakt vad det innebär att ha ett barnperspektiv, men det anges att det både handlar om att se 
till barnets egen vilja och till vad som faktiskt är bäst för barnet. Problemet är att dessa 
aspekter inte alltid är förenliga. I propositionen till socialtjänstlagen anges att ett 
barnperspektiv kan innebära att barnets rätt går före de vuxnas vid en intressekonflikt 
(Petersson 2003).  
 
Anna Singer (2000) som är docent i civilrätt menar att barn i början av 1900-talet började ses 
mer som formbara och därmed blev fostran och vård viktigt. Barnen hade alltmer blivit en 
samhällelig angelägenhet. Föräldrarnas plikt att ge barnen en god fostran betonades, och då de 
inte lyckades med detta skulle samhället ingripa. Barnets bästa ansågs vara att barnet fick 
växa upp i ett hem och bli uppfostrad av sina föräldrar, vilket i praktiken ofta var modern. 
Barnets intresse under denna tid var dock ofta detsamma som samhällets intresse, och det 
dröjde länge innan barnets intresse definierades utifrån barnet som en egen individ. I fostran 
av barnet var det viktigt att barnet skulle lyda och aga var en naturlig del av detta. Författaren 
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menar dock att barnet under början av 1900-talet till viss del började ses som ett subjekt med 
en egen personlighet (Singer, 2000).   
 
Bengt Sandin, filosofie doktor och docent i historia, har tillsammans med Gunilla Halldén, 
professor och docent i pedagogik och pedagogisk psykologi, undersökt hur synen på barnets 
bästa och barndomen förändrats under 1900-talet. De menar att detta hänger ihop med en 
förändrad välfärdsstat där staten tar mer ansvar för barn. Barnet har fått större rättigheter 
medan föräldrarnas rättigheter har minskat. Begreppet barnets bästa uppmärksammas mycket 
idag till följd av FN:s barnkonvention. Dock har barnets bästa varit betydelsefullt i 
utredningar och samhällsarbete ända sedan början av 1900-talet. Vad som har tolkats som 
barnets bästa har dock varierat och ofta ansetts mindre viktigt än till exempel föräldrarnas rätt. 
Vad som är nytt är emellertid att barnets bästa flitigt diskuteras i offentliga sammanhang. 
Barn ses idag som egna individer och betraktas som mer kompetenta och autonoma än förr. 
De ses enligt barnperspektivet både som kompetenta och beroende, och barnets bästa blir 
därmed ett flexibelt begrepp som kan användas i olika politiska syften (Sandin & Halldén, 
2003).  
 
Anna Hollander, filosofie doktor och professor i rättsvetenskap med inriktning mot socialt 
arbete, skriver i sin artikel i tidskriften Socionomen år 2005 att Sverige ter sig vara ett 
barnvänligt land i jämförelse med många andra länder, detta beroende på att det finns 
tillräckliga materiella och ekonomiska resurser samt att de flesta barn mår bra. Dock har det 
debatterats mycket gällande frågan om Sverige verkligen motsvarar de krav som 
barnkonventionen ställer. Författaren påstår att barnet kan påverka tolkningen av barnets bästa 
om vuxna tar hänsyn till vad barnet vill och vad han eller hon uttrycker. Hon menar dock att 
lagstiftningen inte hjälper tolkningsfrågan, detta på grund av att principen om barnets bästa 
skiljer sig åt i de olika lagarna såsom socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser 
om vård av unga. Innebörden av barnets bästa framkommer inte i någon lagstiftning. 
Hollander menar vidare att barnets bästa inte alltid kan avgöra ett beslut, däremot ska barnets 
bästa alltid beaktas i alla beslutsprocesser. Svårigheten är ändå att veta vad barnets bästa 
faktiskt innebär. Begreppet barnets bästa är ett relativt begrepp som förändras i takt med att 
samhällets värderingar växlar samt att ny kunskap växer fram (Hollander, 2005).  
 

En förändrad barndom 
 
Ingrid Söderlind har tillsammans med Kristina Engwall studerat barnens utrymme i politik, 
vetenskap och dagspress under 1900-talet. De har konstaterat att barndomen har 
individualiserats under 1900-talet vilket innebär att barnet idag ses som en självständig 
individ och inte enbart som en del av familjesystemet. Medan det tidigare fanns en relation 
mellan föräldrar och stat finns det idag även en direkt relation mellan barn och stat. Barnen 
betraktas inte längre som objekt utan som subjekt. De behöver inte längre bidra till familjens 
försörjning vilket har lett till att de har fått en fritid. Eftersom staten har en större del i barnens 
vardag har de professioner som arbetar med barn fått en större möjlighet att bedöma barnets 
bästa, medan föräldrarnas möjlighet till detta har minskat. Idag är vanligen båda föräldrarna 
yrkesverksamma och det finns fler vanligt förekommande familjekonstellationer vilket också 
har påverkat barnen (Söderlind & Engwall, 2005).  
 
Hamreby (2004) hävdar att industrialismen ledde till en förändrad syn på familjen då 
trångboddhet var ett stort problem och båda föräldrarna ibland arbetade utanför hemmet. I 
samband med detta fick kristendomen mindre makt och därmed uppstod moralpanik. För att 



 

11 

öka ansvarskänslan hos folk var fostran, disciplin, hygienism och återhållsamhet viktigt. 
Författaren menar vidare att vuxenperspektivet i början av 1900-talet styrde 
sociallagstiftningen och att barn inte hade någon rätt att komma till tals i åtgärder som berörde 
dem. Enligt Börjesson och Palmblad (2003) fanns det i början av 1900-talet en idé om att 
samhället skulle förbättra barnens situation. Barndomen började ses mer som en särskild 
period i livet och barnen började betraktas mer som individer. Det var viktigt att 
uppmärksamma barnens behov av vård, omsorg och utbildning, och barn blev ett eget 
vetenskapligt område.  
 
Enligt Sandin (2003) har barndomens innebörder förändrats i samband med förändrade 
föräldra- och könsroller. 1900-talet skulle bli ett århundrade som var bra för barn där 
klassmotsättningar och sociala problem inte existerade. Barnen skulle få ha en lång kravlös 
barndom. Skoltvånget och den längre skolgången skapade en ny form av barndom som varade 
längre än tidigare. Barnens välfärd och beteende var inte enbart familjens ansvar längre, utan 
blev alltmer en offentlig angelägenhet. Detta var ett tecken på välfärdssamhällets utveckling, 
det offentliga erbjöd mer stöd och hjälp, men utövade samtidigt en större kontroll. Barnen 
blev mer och mer synliga i politiken och fick fler rättigheter. Barndomstiden utvecklades till 
en särskild tid i livet som tydligt skilde sig från vuxentiden. Idag ses barnen i större 
utsträckning som subjekt med egna åsikter.  
 
Enligt Rejmer (2003), som utgår från ett rättssociologiskt perspektiv, var det innan 1900-talet 
främst medelklasskvinnor som drev frågorna kring barn men från och med 1900-talets början 
övertogs den rollen av staten tillsammans med de professionella aktörerna. Staten fick en 
större plats i den tidigare självständiga familjen. Det behovsorienterade synsättet på barn fick 
genomslag tack vare den så kallade sociala ingenjörskonsten. Barn började betraktas mer som 
självständiga individer med rätt att utveckla sin egen individualitet. Detta tillsammans med att 
barnet kom i mer politiskt fokus ledde till ett stort reformarbete. Detta resulterade bland annat 
i att barn fick rätt till skolmat och skolhälsovård samt att barnbidraget introducerades.  
 

Föreställningar kring barnets bästa 
 
Enligt Norman (1997) kan barnets bästa ha olika innebörder i olika sociala världar. Våra egna 
föreställningar och normativa värderingar påverkar bedömningen. Därför är det viktigt att vi 
vuxna försöker förstå oss själva och medvetandegöra vår egen förförståelse. Författaren påstår 
att barnets bästa innebär följande: 
 

”Det bästa för barn är kanske att vi vuxna försöker förstå oss själva. Att vi 
funderar över våra föreställningar om normalitet och våra motiv för att tala å barns 
vägnar. Det bästa för barn är kanske ibland att man helt enkelt låter barn vara 
ifred, ger dem andrum, inte styr och ställer med dem hela tiden och att man inte 
serverar så många färdiga synpunkter på allting.” (s. 67) 

 
Enligt forskaren och läraren Johanna Schiratzki (2000, 2003) behandlades barnrätt förr utifrån 
vuxnas legala relationer. Under 1900-talets sista decennier förändrades detta och barnrätten 
blev ett självständigt rättsområde där barnet och hans eller hennes egna legala relationer står i 
centrum för bedömningen av vad barnets bästa innebär. Detta är ett flexibelt begrepp där de 
centrala delarna enligt författaren är det individuella barnets unika behov och rättssäkerhet. En 
intressant fråga är om vi ska sträva efter ett enda universellt barnets bästa, eller om barnets 
bästa är beroende av kultur och tradition. Det har skett en internationalisering av rättsnormer 
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som hänger ihop med den ökade globaliseringen, och det gäller även barnets bästa med tanke 
på FN:s barnkonvention.  
 
Enligt Singer (2000) ska barnets bästa inte ses som ett begrepp, utan som en rättslig 
målsättning, eftersom begrepp i rättsliga sammanhang står för något med en precis och 
konstant betydelse. Barnets bästa hänger starkt ihop med synen på barnet, och barnets bästa 
som en rättslig idé är socialt och kulturellt bestämd. Därför måste innebörden av barnets bästa 
ständigt omprövas. Ju mer barn ses som självständiga individer desto fler egna rättigheter får 
de. Tanken om att barnets bästa hänger ihop med barnets vilja har också fått starkare gehör 
under de senaste åren. 
 
Singer (2000) beskriver att barnets bästa kan sammankopplas med följande faktorer: 
 

� olika rättsområden betraktar barnets bästa på olika sätt 
� vilken typ av norm som råder och hur starkt barnets bästa väger 
� funktionen hos barnets bästa  
� vilken styrka barnets bästa har som beslutskriterium 
� olika kulturer och samhällen 
� vilken tidpunkt som barnets bästa avgörs vid 

 
Enligt Schiratzki (2000, 2003) uppmärksammades barnets bästa på allvar i Sverige under 
1990-talet då begreppet tog större plats i lagstiftningen. Barnets bästa används enligt 
författaren på två sätt. Dels används det som en rättslig standard som är begränsad till vad 
rätten kan göra, men också som en utomrättslig standard som syftar på den kärlek, vård och 
omtanke ett barn behöver. Författaren menar också att barnets bästa ändå begränsades av 
1990-talets ekonomiska nedskärningar. Söderlind och Engwall (2005) påstår att 
barnkonventionen visserligen ledde till att barn fick en förbättrad samhällsstatus, men det var 
också barnen som drabbades hårdast av de ekonomiska nedskärningar som gjordes under 
1990-talet. Det var alltså fråga om en motsättning, dels betonades barnets rättigheter mer men 
samtidigt drogs resurser och möjligheter in.    
 
Söderlind och Engwall (2005) uttrycker följande angående barnets bästa: 
 

”Begreppet är inte nytt för vår tid, men tolkningar om vad som är bäst för ett barn 
varierar över tid och rum och är beroende av sociala, politiska, ekonomiska 
förhållanden och kulturella värderingar. Andra intressen kan också anses ha större 
vikt än barnets bästa.” (s. 10) 

 
Lena Nyberg (2001) som är Sveriges barnombudsman hävdar att begreppet barnets bästa inte 
är helt nytt. Dock är det en nyhet att barnets bästa inte bara ska ligga till grund för 
föräldrabalkens bestämmelser, utan att begreppet också ska forma åtgärder enligt andra lagar. 
Enligt barnkonventionen ska barnets bästa nämligen ha företräde i alla samhälleliga beslut. 
Därmed ges begreppet barnets bästa en ny innebörd. Vid tolkningen av vad detta innebär 
måste barnets fulla människovärde och integritet vara mest betydelsefullt. Detta innebär dels 
att barnet har rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda, till exempel mat och vård, 
men också att barnet ska respekteras som en egen individ och ska ha rätt att bestämma vissa 
saker. 
 
Singer (2002) hävdar också att barnets bästa ska vara en utgångspunkt vid tillämpning av 
regler samt lagstiftningsåtgärder som rör barn. Författaren menar att den rättsliga 
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målsättningen med vad som avses med barnets bästa inte är given eftersom innebörden i 
målsättningen varierar över tid och kultur. En svårighet när det gäller att tolka definitionen av 
barnets bästa som rättslig målsättning är även att synen på barn har förändrats. Synen har gått 
från objekt till subjekt. Barnet ses idag som en egen individ, fristående från sina föräldrar, 
med egna intressen och behov. Enligt författaren har barnets bästa ofta uppfattats som att de 
fysiska och psykiska behoven ska tillgodoses, men en sådan tolkning av begreppet är inte 
tillräcklig.  
  
Schiratzki (2000, 2003) menar att FN:s barnkonvention saknar information om samspelet 
mellan barnets bästa och barnets rättigheter, och en tolkning av barnets bästa. Detta har 
förklarats genom att vad barnets bästa är har tagits för givet, samt att det finns en poäng med 
att barnets bästa inte definieras i detalj. Det ska nämligen kunna anpassas till olika barn och 
olika kulturer. Detta kan dock enligt kritikerna leda till att barn i ett visst land behandlas på ett 
sätt som skulle anses vara oförenligt med vad barnets bästa innebär i ett annat land. Kritik har 
också framförts mot att barnkonventionen till alltför stor del bygger på västerländska 
värderingar. FN:s barnkommitté har försökt att begränsa möjligheterna till fria tolkningar av 
barnets bästa och hävdar att de måste stämma överens med barnkonventionens anda. 
Schiratzki menar dock att det fortfarande finns ett grundläggande problem i att barnets bästa 
tolkas olika av beslutsfattare i olika länder. 
 
Hammarberg och Holmberg (2000) varnar för att både stater och individer ibland har 
motiverat beslut med barnets bästa på ett sådant sätt att det egentligen har stått emot barnets 
bästa. Begreppet har då använts som en ursäkt för att exempelvis påstå att lärare bör bestraffa 
eleverna eller att adopterade barn inte bör träffa sina biologiska föräldrar för att det skulle 
vara det bästa för dem. Författarna menar att detta står emot det genuina barnets bästa som 
anges i barnkonventionen.  
 

Aspekter som ingår i barnets bästa 
 
Enligt Nyberg (2001) ska vi inte söka efter ett enkelt svar på denna fråga, utan barnets bästa 
är i själva verket just att utgå från det enskilda barnet och hans eller hennes behov och 
förutsättningar. Barnets bästa är därmed ett relativt begrepp. Enligt författaren hänger barnets 
bästa starkt ihop med barnets behov vilka i sig betyder olika saker för olika människor. 
Begreppet barnets bästa är mångtydigt och varierar i olika samhällen beroende på kultur, 
politik, värderingar, sociala och ekonomiska strukturer. Innebörden grundas även på 
vetenskap som också är föränderlig kunskap. Vuxna som ska bedöma barnets bästa har också 
olika värderingar och perspektiv vilket påverkar tolkningen. Det finns inga fasta kriterier och 
barnkommittén har inte velat fastställa dessa mer i detalj eftersom de menar att det finns en 
poäng med tolkningsutrymmet, då det finns en större öppenhet för det enskilda barnet och 
hans eller hennes åsikt. Det finns dock en risk att varje beslutsfattare tolkar innebörden på sitt 
eget sätt och att barnets likhet inför lagen då äventyras.  
 
Enligt Hammarberg och Holmberg (2000) har FN:s barnkonvention kritiserats för att 
innehållet om barnets bästa i artikel 3 är för vagt och generellt. Innebörden av barnets bästa 
varierar dessutom över tid och är beroende av resurser, utvecklingsnivå och kultur. Dock 
anges vissa universella principer som alltid kan anses vara barnets bästa. Barnet har rätt till 
att: 
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� få en utbildning (artikel 28). 
� ha en relation med sin familj (artikel 8). 
� känna och vårdas av sina föräldrar (artikel 7). 
� få göra sig hörd i angelägenheter som berör honom eller henne (artikel 12). 
� bli respekterat och ses som en egen individ (artikel 16). 
� inte bli utsatt för någon form av våld (artikel 9). 
� inte bli skild från sina föräldrar på ett felaktigt sätt (artikel 9). 
� inte utsättas för någon traditionell ritual som påverkar hälsan negativt (artikel 24). 
� inte behöva utföra ett arbete som är skadligt eller riskfyllt (artikel 32). 
� inte på annat sätt exploateras eller missvårdas (artikel 33-36).    

 
Enligt Schiratzki (2003) menar den svenska barnkommittén att barnets bästa ska tolkas utifrån 
både ett objektivt och ett subjektivt synsätt. Det objektiva perspektivet innebär att de som 
bedömer och fattar beslut kring barnets bästa ska grunda detta på vetenskap och erfarenhet. 
Det subjektiva perspektivet innebär att barnet ska få ge sin syn på vad som är bäst för honom 
eller henne. Dock finns ett antal problem förknippade med detta, till exempel är det svårt att 
avgöra om vetenskap eller erfarenhet är viktigast och om ett barn verkligen kan veta vad som 
är bäst för honom eller henne. Enligt barnkommittén ska barnets bästa också betraktas som ett 
öppet koncept där alla delar i barnets situation ses som viktiga. Det gäller med andra ord att 
ha ett helhetsperspektiv. Författaren menar dock att rättsordningen inte använder det som ett 
öppet koncept eftersom bedömningen görs utifrån presumtioner som till exempel anges i 
lagens förarbeten. Därmed finns en fara för att vissa aspekter av barnets bästa prioriteras 
framför andra, samt att helhetsperspektivet hindras.  
 
Enligt Sylwander (1997) behöver vuxna ta reda på hur barnet ser på saken för att kunna 
förverkliga barnets bästa. Det är alltså starkt förknippat med principen om att barn bör höras. 
Sylwander varnar för att beslutsfattarna har ett vuxet barnperspektiv, och menar att ett 
verkligt barnperspektiv dels handlar om att sätta sig in i det enskilda barnets situation, men 
också om grundläggande kunskap om barn. Det handlar om respekt för barns kompetens. 
Även Hammarberg och Holmberg (2000) trycker på betydelsen av att barn får ge sin syn på 
situationen för att barnets bästa ska kunna uppnås, och menar att denna rätt ökar ju äldre och 
mer mogen han eller hon blir. Detta är enligt författarna en självklar princip som trots detta 
alltför ofta glöms bort.  
 
Kihlbom (1997) menar att det är självklart att barn är olika, men eftersom det är en 
självklarhet är det lätt att glömma bort. Det måste ändå finnas med i bedömningen av barnets 
bästa. För att förstå hur allvarlig en livssituation är för ett enskilt barn och för att kunna 
bedöma vad som är barnets bästa måste hänsyn tas till just det barnets egen livshistoria. Tiller 
(1997) betonar beslutsfattarens egenskaper vid bedömningen av barnets bästa och menar att vi 
behöver empati, insikt och kunskap. Vi måste lära oss att se barnens uppväxtmiljö utifrån 
deras synvinkel. Författaren menar också att respekt för barn till stor del saknas i vårt 
samhälle.  
 
Schiratzki (2000, 2003) hävdar att fördelen med att barnets bästa är ett flexibelt begrepp är att 
det kan anpassas till det enskilda barnets situation. Det finns dock en risk att grundläggande 
rättssäkerhetsfaktorer såsom likhet inför lagen sätts på spel. Ett annat problem som kan uppstå 
är när barnets bästa ska bedömas och barnet har en annan kultur än den svenska. Svårigheten 
ligger i att ta ställning till hur mycket som kan accepteras med hänsyn till att barnet tillhör en 
annan kultur med dess traditioner och normer. Författaren menar också att vi är kvar i ett 
traditionellt tankesätt om vad som är rätt eller fel när det gäller barnets bästa.  



 

15 

Enligt Nyberg (2001) anger barnkonventionen en vägledning kring tolkningen av barnets 
bästa som kan sammanfattas på följande sätt: 
 

� Barnkonventionens definition. 
� Samhällets definition genom till exempel lagar och riktlinjer. 
� Forskningens definition genom experter och studier. 
� Barnets egen definition. 
� Nätverkets definition. 
� Beslutsfattarens definition grundad på egna kunskaper och erfarenheter. 

 

Hantering av intressekonflikter 
 
Givetvis uppstår ofta intressekonflikter kring de definitioner av barnets bästa som tidigare har 
nämnts. En intressant fråga är hur tungt barnets egen definition väger om den står emot 
föräldrarnas. Barnkonventionen anger endast att hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad, 
men även här finns ett stort tolkningsutrymme. Beslutsfattarna har alltså ett stort ansvar när 
det gäller att bedöma barnets bästa. Det ställer höga krav på att kunna kommunicera med och 
sätta sig in i barnets situation och en ständig utvärdering måste ske (Nyberg, 2001).    
 
Grovt sett kan tre typer av intressekonflikter uppstå vid bedömningen av barnets bästa: 
 

� Ett barns intresse kan stå mot andra barns intressen. 
� Vad som barnet själv anser är barnets bästa kan stå i konflikt till föräldrarnas åsikt. 
� Barnets bästa kan stå i motsats till samhällsintresset som ofta är synonymt med 

ekonomin (Hammarberg, 1997; Hammarberg & Holmberg, 2000). 
 
När det gäller den första konflikten anger författarna att det är viktigt att inget barn 
diskrimineras och att barn som är särskilt utsatta måste uppmärksammas. Vid den andra typen 
av konflikt är det viktigt att barnets bästa väger mycket tungt, särskilt om barnets överlevnad 
eller utveckling hotas. I den tredje sortens konflikt bör barnets intresse vara avgörande 
eftersom det står angivet i barnkonventionen att staten ska tillgodose barnets rättigheter till det 
yttersta av sina resurser. Vad som är bäst för ett barn är också bäst för samhället i stort, menar 
författarna. Dock finns det situationer då resurserna faktiskt inte räcker till det som skulle 
behövas för att tillgodose barnets bästa (Hammarberg, 1997; Hammarberg & Holmberg, 
2000).  
 
Hammarberg (1997) menar vidare att barnkonventionen inte anger vilka andra intressen som 
kan väga tyngre än barnets. Syftet är till stor del att skapa debatt och se till att alla 
beslutsfattare funderar kring barnets bästa i sina bedömningar eftersom risken är att barnen 
annars glöms bort.  
 
Enligt Hammarberg och Holmberg (2000) ska barnets bästa vid intressekonflikter vara tungt 
vägande. Barn får inte försummas i förhållande till vuxna, och barn får heller inte drabbas mer 
än andra grupper i samhället. Under vissa omständigheter kan dock rättigheten för barn att 
träffa sina föräldrar stå emot exempelvis rättigheten att bli skyddad från misshandel, i de fall 
där barnet misshandlas av föräldrarna. I sådana lägen menar författarna att barnets bästa måste 
bestämma utgången.     
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Resultat 
 
Här följer vår textanalys av hur synen på barnets bästa kommer till uttryck i prop. 1924:150 
jämfört med SOU 1997:116. Vi kommer att ställa resultatet från propositionen direkt mot 
utredningen utifrån ett antal teman som berör våra frågeställningar. Som vi tidigare nämnt har 
Hamreby (2004) gjort en liknande studie, och därför kommer vi vid vissa tillfällen att använda 
hennes resonemang som ett bollplank.  
 

Definitioner av barns svårigheter eller utsatthet 
 
För att få en överblick vill vi här redogöra för vilka definitioner som finns beträffande barn i 
vårt källmaterial. Vi har alltså sökt efter begrepp som används om barn både i prop. 1924:150 
och i SOU 1997:116 (se bilaga). De vanligaste begreppen som nämns i propositionen är 
vanartade barn och sedligt försummade barn. Hamreby (2004) menar att vanart var ett vanligt 
förekommande begrepp från 1896-1963. Betydelsen anges vara dåligt uppfostrad, 
ofullkomlig, oförskämd eller ohövlig. Begreppet hade en mängd betydelser och var enligt 
författaren problematiskt eftersom det var så pass diffust. Enligt prop. 1924:150 kunde det till 
exempel röra sig om bettleri, kringstrykande, lastbart eller oordentligt levnadssätt. Sedligt 
försummade barn nämns också vid många tillfällen. Enligt propositionen kunde det vara svårt 
att avgöra om ett barn var sedligt försummat eller vanartat. Dessutom kunde den sedliga 
försummelsen ibland övergå till vanart. Ett begrepp som nämns i SOU 1997:116 och kan 
jämföras med begreppet vanartade barn är barn med psykosociala eller känslomässiga 
svårigheter. Andra liknande begrepp i prop. 1924:150 är barn i nöd, vanvårdade och 
misshandlade barn. Vanvårdade och misshandlade barn är för övrigt de enda begreppen som 
förekommer i båda källorna. I SOU 1997:116 nämns förutom dessa även utsatta barn och barn 
som far illa.  
 
I prop. 1924:150 nämns fattiga barn. Detta begrepp finns inte i SOU 1997:116, men där 
nämns istället barn till arbetslösa föräldrar och barn som lever i familjer med små ekonomiska 
resurser. I propositionen nämns värnlösa barn och utomäktenskapliga barn och någon 
motsvarighet till dessa begrepp har vi till fullo inte hittat i det nya källmaterialet. I 
propositionen används också fosterbarn ofta, vilket inte är förvånande eftersom texten 
behandlar ett förslag till barnavårdslag. I SOU 1997:116 nämns inte detta begrepp, men 
däremot nämns adopterade barn. 
 
Abnorma, vanföra, sjuka och svåruppfostrade barn nämns i prop. 1924:150. Abnorma barn 
var exempelvis blinda, dövstumma, sinnesslöa, fallandesjuka, sinnessjuka, tuberkulösa eller 
av annan kronisk sjukdom lidande och vanföra barn. Detta kan jämföras med SOU 1997:116 
där begreppen barn med funktionshinder, fysiskt och psykiskt handikappade barn, 
rörelsehindrade barn, barn med diagnostiserade störningar, barn med mindre tydliga och 
uttalade störningar, barn med koncentrationssvårigheter och barn med psykosociala eller 
känslomässiga svårigheter nämns. En annan grupp som ofta nämns i SOU 1997:116 är barn 
med särskilda behov. 
 
Invandrarbarn, asylsökande barn och barn med svenska som andraspråk nämns i SOU 
1997:116. Dessa begrepp har inte någon motsvarighet i propositionen vilket tyder på att vi 
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lever i en mer globaliserad värld idag. En annan skillnad är att barn som utsatts för sexuella 
övergrepp inte nämns i propositionen.  
 
Andra skillnader som vi uppmärksammat är att i prop. 1924:150 nämns oftast barnets attribut 
före själva barnet, till exempel värnlösa eller svåruppfostrade barn. I SOU 1997:116 nämns 
oftast barnet före attributet, exempelvis barn som far illa och barn med funktionshinder. Vi 
har också lagt märke till att barn oftare nämns i bestämd form singularis i den nya källan, 
alltså barnet, medan barn oftare nämns i obestämd form pluralis i propositionen. Kanske kan 
detta tyda på att barn sågs mer som en grupp tidigare medan barn numera ses mer som 
individer, eller så är detta bara en slumpmässighet.  
 

Samhällets ansvar 
 
I prop. 1924:150 anges att det var samhällets plikt att minska nöd och lidande. 
Barnavårdsverksamheten hade blivit en egen fråga och utöver den humanitära synpunkten 
framgick det även att samhället måste satsa på barnens välfärd för att främja ett folks framtid. 
Samhället behövde minska spädbarnsdödligheten, se till att alla barn fick uppehälle, tillgång 
till utbildning, sjukvård och uppfostran samt förhindra att de utsattes för faror och frestelser, 
och tillrättaföra dem om de kommit på moraliska avvägar. En satsning på barnen skulle få 
hela nationens välfärd att öka, både med tanke på fysiska, sedliga och intellektuella aspekter. 
Detta kunde visserligen medföra ökade kostnader för samhället, men det skulle ändå vara 
ekonomiskt lönsamt i längden. Det fanns en tanke om att ju tidigare samhället kunde hjälpa 
och stödja barnen, desto större chans var det att hjälpen fick verkan och dessutom skulle 
samhället spara på de ekonomiska resurserna. Enligt Hamreby (2004) kan detta tolkas som att 
den nya barnavårdslagen som föreslogs skulle se till barnens bästa. Detta tolkar vi som att ett 
förebyggande socialt arbete med barn fanns redan i början av 1900-talet. 
  
Liknande tongångar återfinns i SOU 1997:116. Där anges det att principen om barnets bästa 
inte är ny i svensk lagstiftning, utan den har funnits ända sedan 1917-1920 då den första 
egentliga barnlagstiftningen kom i Sverige som ett resultat av reaktionen mot hur dåligt en del 
barn hade det. De lagar som kom då var lagen om adoption, lagen om barn utom äktenskap, 
lagen om barn inom äktenskap och lagen om förmyndarskap. Sedan kom dessutom den första 
barnavårdslagen år 1924. Trots att principen om barnets bästa inte ser likadan ut idag som den 
gjorde då, kan det ändå antas att principen om barnets bästa var det genomgående temat i 
dessa lagar. I många andra av lagarna anges att åtgärder ska vidtas till fördel för barnet, och så 
vidare.  
 
I SOU 1997:116 anges att en av barnkonventionens grundstenar är principen om barnets 
bästa. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. 
Principen har uppkommit ur två grundläggande tankar; att barn är sårbara och behöver skydd 
och stöd, men även att barn har fullt människovärde och inte är mindre värda än vuxna. Själva 
begreppet barnets bästa är inget nytt begrepp. Det har funnits i olika internationella 
deklarationer och konventioner ända sedan den första deklarationen som kom 1924. Det unika 
med principen i barnkonventionen är att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla 
åtgärder rörande barn. Det betyder att barnkonventionen har breddat begreppet barnets bästa 
från att innebära endast familjerättsliga frågor till att gälla alla frågor som rör barn. För första 
gången görs barnet till ett subjekt med rättigheter.  
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Det ska enligt SOU 1997:116 dock påpekas att begreppet barnets bästa inte är något statiskt 
begrepp. Själva innebörden i barnets bästa varierar mellan samhällen med olika sociala och 
kulturella värderingar men det varierar även över tid. Barnets bästa varierar också från ett 
barn till ett annat barn, då innebörden i begreppet måste ses utifrån varje barns individuella 
situation. Begreppet barnets bästa är alltså inget givet men barnkonventionen innehåller en rad 
universella grundläggande rättigheter för barn. En viktig synpunkt på barnkonventionens 
rättigheter är att de gäller barn över hela världen och i olika typer av samhällen, detta oavsett 
kultur och religion.  
 
I SOU 1997:116 anges också att barnkonventionen trycker på betydelsen av att barndomen 
har ett egenvärde och inte enbart kan ses som en transportsträcka till vuxenlivet. Eftersom 
barndomen är den tid i livet som är mest påverkbar får den stor betydelse för resten av livet 
gällande bland annat hälsa och social funktion. Om det finns goda förutsättningar under 
barndomen kan detta bidra till ett bättre samhälle med ekonomisk tillväxt och demokrati. Barn 
har helt enkelt rätt att få vara barn.  
 
Utgångspunkten i prop. 1924:150 är att kritik framfördes mot att ansvaret för barnavården var 
fördelat mellan tre olika myndigheter. Samhällets ansvar för barnen styrdes av tre olika lagar: 
lagen om fattigvården, lagen angående uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende 
försummade barn och lagen om fosterbarns vård. I propositionen föreslås att dessa lagar 
rörande barn skulle slås samman och bilda en ny barnavårdslag. Denna uppdelning av 
barnärendena hade nämligen lett till att barnen behandlades olika beroende på vilken 
myndighet som hade ansvaret, samt att allmänhetens förtroende minskade och att människor 
hade svårt att veta var de skulle vända sig. På grund av att det var tre olika myndigheter blev 
också onödigt många personer insatta i de hjälpsökandes sorgliga och ömtåliga förhållanden. 
En annan svårighet var att många förhållanden kring barn inte kom till myndigheternas 
kännedom. Förslaget var att det i varje kommun istället skulle finnas en enda 
barnavårdmyndighet dit allmänheten kunde vända sig i de fall då barns andliga eller 
kroppsliga utveckling var i fara. Den gamla organisationen medförde att barnets ställning i 
juridisk bemärkelse blev olika, och den nya organisationen kring barnavården skulle resultera 
i att barn blev behandlade enligt mer rättvisa, enhetliga och likformiga principer. Detta tolkar 
vi som att det ansågs viktigt att alla barn var lika inför lagen. Propositionen anger också att 
det var viktigt att föräldraansvaret fanns kvar och att statens uppgift till största delen var att 
kontrollera och övervaka. 
 
Även i SOU 1997:116 anges att familjen har det största ansvaret för att vårda, skydda och 
uppfostra barnen. Familjen anses vara den naturliga miljön för barn och påverkar deras 
utveckling och välfärd. Utgångspunkten i denna utredning är att undersöka om svensk 
lagstiftning och rättspraxis uppfyller principen om barnets bästa. Utredningen menar dock att 
förbättring krävs även i andra lagar där barn berörs indirekt. Barnkonventionens bestämmelser 
grundas på tanken om att barnet ses som en enskild individ, och barnets behov ska gå före 
föräldrarnas.  På grund av sin sårbarhet behöver barnet skydd och vård. Det anges också att 
barnets bästa ska genomsyra samtliga samhällsområden. Denna utredning betonar också att 
ekonomiska nedskärningar inte får drabba barnen mer än någon annan grupp i samhället. Barn 
anses vara en utsatt grupp som inte får drabbas i första hand. Det finns dessutom en gräns för 
hur stora ekonomiska nedskärningar som kan göras utan att barnets bästa påverkas negativt. 
Hela samhällsplaneringen måste dessutom innefatta ett barnperspektiv.  
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Barnets rättigheter 
 
För att barnets bästa ska kunna uppnås behöver barnets rättigheter uppfyllas. I prop. 1924:150 
nämns vid flera tillfällen att barn hade rätt till vård och uppfostran. En förklaring till vad som 
menas med detta finns inte.  
  
I SOU 1997:116 däremot står en hel del om barnets rättigheter. Enligt barnkonventionen har 
barnet rätt att få bästa uppnåeliga hälsa, sjukvård och rehabilitering. En annan rättighet är att 
barnet ska kunna uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på. Barnet har också rätt till sina 
föräldrar och att veta sitt ursprung, så länge detta är i enlighet med barnets bästa. Staten ska 
förhindra att barnet diskrimineras eller bestraffas på grund av familjens religion, 
samhällsklass, åsikter eller verksamhet. Barn behöver respekt för sin integritet, vilket innebär 
att de måste känna att de behövs, får ta ansvar och kan påverka sin livssituation, samt att 
vuxna behandlar dem som unika personer. Barnet har också rätt att efterhand få möjlighet att 
frigöra sig från sina föräldrar. Även barnets rätt till utbildning är en betydelsefull del eftersom 
det bästa för barnet anses vara att han eller hon får gå i skola och inte behöver arbeta. Barn 
ska också skyddas mot sexuella övergrepp och droger. Alla barn ska ges samma 
förutsättningar oavsett kultur, kön och social bakgrund. Barnet har också rätt att leka, vila och 
ha en meningsfull fritid.  
 

Framkommande synsätt gällande barnets bästa 
 
Begreppet barnets bästa nämns inte explicit någonstans i prop. 1924:150, dock nämns det 
nästan ordagrant vid ett tillfälle. Det anges nämligen att förslagets tredje till sjunde kapitel 
består av ”…de i egentlig mening materiella bestämmelserna eller reglerna angående i vilka 
fall och på vad sätt samhället må ingripa till barns bästa.” (s. 111)   
 
Barnets bästa nämns alltså inte ordagrant någonstans, men däremot uttrycks det på andra sätt. 
Till exempel föreslås en bestämmelse om att barn i akut fara skulle kunna omhändertas 
omedelbart efter beslut av barnavårdsnämndens ordförande: 
 

”För tryggande av föräldrarnas och barnets rätt, när fråga är om skyddsuppfostran, 
synes det vara nödigt föreskriva, att då ordföranden, utan att föräldrarna samtyckt 
därtill, omhändertagit barnet, nämnden omedelbart skall sammankallas för att fatta 
definitivt beslut i ärendet.” (s. 133) 

 
Här framkommer enligt vår tolkning att denna åtgärd var till barnets bästa. Dock anges 
barnets rätt i samband med föräldrarnas rätt vilket tyder på att barnet sågs som en del i 
familjesystemet och inte som en egen individ.  
 
I SOU 1997:116 är barnets bästa ett övergripande tema eftersom det är vad denna utredning 
handlar om. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn och 
utifrån barnkonventionen har Sverige en skyldighet att uppfylla de principer som innebär 
barnets bästa. Dessa principer antas vara universella och ska gälla för alla barn över hela 
världen. För att barnets bästa ska kunna uppfyllas behöver barnet inte bara överleva utan 
också utvecklas. Det handlar dels om barnets fysiska hälsa, men också om barnets andliga, 
moraliska, psykiska och sociala utveckling. Detta ska förbereda barnet för att kunna få ett bra 
liv i vårt samhälle. Barnets bästa anges vara ett föränderligt begrepp som varierar över tid och 
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kultur. Det finns visserligen en del universella principer men det gäller också att se till varje 
barns individuella situation. Det finns därmed både en kollektiv och en individuell aspekt. För 
att få reda på barnets bästa bör beslutsfattaren tala med barnet samt ha kunskap om och 
erfarenhet av barn. En individuell bedömning ska alltid göras.  
 
Enligt SOU 1997:116 finns det inga kriterier för hur barnets bästa ska bedömas generellt i 
barnkonventionen, däremot har FN-kommittén lagt tyngdpunkten på relationen mellan 
artiklarna 2, 3, 6 och 12 som är de grundläggande principerna. Det innebär att i bedömningen 
av barnets bästa ska hänsyn tas till icke-diskrimineringsprincipen, barnets rätt till utveckling 
och barnets rätt att komma till tals. Den tredje artikeln som berör principen om barnets bästa 
är alltså en portalbestämmelse som kan ge vägledning i hur de andra artiklarna ska tolkas men 
samtidigt ger de olika artiklarna en idé om innebörden av barnets bästa. Några exempel på 
grundläggande behov som ska ingå i bedömningen av barnets bästa är respekt för sin 
integritet, tillgång till sina föräldrar samt omvårdnad och skydd. Barnkonventionen omfattar 
både det bästa för barn i allmänhet och det enskilda barnets bästa. Beslutsfattaren ska ha ett 
barnperspektiv i sin bedömning vilket innebär att han eller hon ska försöka sätta sig in i 
barnets situation och se på världen utifrån barnets ögon för att kunna se vad som blir bäst för 
honom eller henne.  
 
SOU 1997:116 betonar alltså vikten av att barnets bästa ska framkomma och redovisas i 
beslutsfattandet. Detta innebär att ha ett barnperspektiv och se till barnets situation, behov och 
intressen. Utredningen diskuterar innebörden av barnets bästa och de tolkningskonflikter som 
kan uppstå. Ett exempel på när barnets bästa ändå kan vara att skiljas från sina föräldrar är då 
vanvård eller sexuella övergrepp förekommer. Vid intressekonflikter ska barnets bästa vara en 
tungt vägande faktor, men det anges inte exakt hur tungt. Barnets bästa är inte alltid 
avgörande för beslutet, men ska alltid utredas och redovisas. I de fall då barnet tydligt har 
uttryckt sin vilja bör detta väga tungt vid bedömningen. 
 
I prop. 1924:150 finns flera exempel på att människor såg till barnets bästa även på den här 
tiden även om det sällan uttrycks explicit. Till exempel nämns kritik mot att de gamla lagarna 
hade brustit när det gäller att skydda barn, framför allt spädbarn, som utsattes för vanvård. 
Myndigheterna kunde inte ingripa i dessa fall på grund av att det saknades lagstöd. Därför 
föreslogs en ändring kring detta i förslaget till barnavårdslagen, nämligen ”ett stadgande om 
ingripande beträffande barn under sexton år, som av föräldrarna misshandlas eller så 
vanvårdas, att deras liv eller hälsa äventyras.” (s. 115)  
 
I lagförslagets 1 kap. 2 §, 2 mom. står följande: 
 

”Barnavårdsnämnden bör verka för förbättrad barn- och ungdomsvård och i 
sådant syfte, i den mån förhållandena därtill föranleda, söka främja tillkomsten 
och utvecklingen av barnhem och anstalter till stöd för hemuppfostran ävensom 
andra åtgärder till barns och ungdoms välfärd.” (s. 3) 

 
Detta tolkar vi som en förbättring med hänsyn till barnets bästa. Barnavårdsnämnden skulle 
alltså se till att barnen fick den vård och uppfostran som behövdes för att de skulle bli 
samhällsdugliga medborgare. 
 
I prop. 1924:150 nämns att barnavårdsnämnden borde anmäla till andra myndigheter såsom 
exempelvis nykterhetsnämnden och polismyndigheten om barns föräldrar var:  
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”hemfallen åt missbruk av rusgivande medel eller för ett lastbart eller oordentligt 
levnadssätt eller gör sig skyldig till grovt missbruk eller grov försummelse vid 
utövande av vårdnaden om sitt barn, eller finnes skäl till antagande, att barnet 
utsättes för fara därigenom, att någon, som vistas i hemmet, är sinnessjuk eller 
lider av smittosam sjukdom” (s. 13)  

 
Detta tolkar vi som ett poängterande av betydelsen av samverkan mellan myndigheter, och 
detta sker antagligen med hänsyn till barnets bästa. 
 
I SOU 1997:116 framhålls tanken om barndomens egenvärde vilken bygger på ett synsätt som 
innebär att barn ska respekteras. För att barnet ska kunna utvecklas behöver han eller hon få 
möjlighet att leka, vila och ha en meningsfull fritid. Vuxna måste respektera barnens kultur 
och uttryck. Att vara delaktig ger barnen en roll i samhället och en känsla av meningsfullhet. 
Andra centrala delar som påverkar barnets bästa är den sociala tryggheten och 
levnadsstandarden samt att barnet får tillräckligt med kärlek, trygghet, skydd och omvårdnad. 
Det anges att Sverige ekonomiskt sett har förverkligat detta genom till exempel det allmänna 
barnbidraget, underhållsstöd och bostadsbidrag. 
 
Barnets bästa ska enligt SOU 1997:116 även beaktas vid adoptioner, bland annat genom att 
staten försäkrar att dessa barn får växa upp under lugna och trygga förhållanden. Barnets bästa 
ska också forma verksamheten för assisterad befruktning. Detta förverkligas genom att vuxna 
har en öppen och ärlig attityd mot barnet om hur han eller hon har kommit till eftersom barnet 
har rätt att veta sitt ursprung. Barnets bästa ska också vara avgörande vid umgängesfrågor, 
men det framförs kritik mot att det ändå alltför ofta är föräldraperspektivet som får betydelse. 
Dessa resonemang finns inte i prop. 1924:150 och det tror vi kan bero på att dessa typer av 
familjebildningar inte existerade då. 
 
En väsentlig skillnad i synen på barnets bästa mellan de båda källmaterialen är att aga i prop. 
1924:150 nämns som en åtgärd som skulle vara till barnets bästa. Föräldrarna hade rätt att 
tukta sitt barn och då barn omhändertogs övertog barnavårdsnämnden denna rätt. Vanartade 
barn behandlades på ett annat sätt än försummade barn och behövde starkare disciplinära 
åtgärder. Vanartade barn ansågs kräva strängare uppfostran och skulle i allvarliga fall intas i 
skyddshem. I SOU 1997:116 anges att barn ska skyddas mot aga, eller misshandel som det 
benämns. 
 
Eftersom prop. 1924:150 är ett förslag till den första barnavårdslagen nämns mycket om 
omhändertaganden av barn. I de fall där det var tillräckligt allvarliga förhållanden fick 
samhället omhänderta barnet mot föräldrarnas vilja. Det anges inte exakt hur svåra dessa 
förhållanden skulle vara, det anges bara att det kunde handla om fysiska eller moraliska faror. 
Det kunde röra sig om att barnet i föräldrahemmet utsattes för misshandel, vanvård eller 
annan fara till liv eller hälsa. Vad denna sistnämnda kategori skulle kunna innebära anges inte 
närmare. Om ett barn omhändertogs med föräldrars samtycke betecknades det som 
samhällsvård, medan det kallades skyddsuppfostran då omständigheterna var så allvarliga att 
samhället kunde ingripa även då föräldrarna motsatte sig omhändertagandet. Hamreby (2004) 
menar att denna föreslagna paragraf gav samhället större möjlighet att omhänderta barn som 
riskerade att utsättas för kroppslig vanvård. Detta kan tolkas som en förbättring för att kunna 
ingripa tidigare med hänsyn till barnets bästa.     
 
I de fall då omständigheterna gjorde att barnen måste omhändertas skulle de placeras i hem 
där de kunde få vård och uppfostran. Dessa barn kunde antingen vara sedligt försummade 
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eller vanartade. Samhället hade alltså ett ansvar för att ge barnen bättre uppväxtvillkor då 
föräldrarna inte hade förutsättningar för att vilja och kunna uppfylla uppfostran om sina barn. 
Enligt Hamreby (2004) skulle samhället omhänderta barn då åtgärder som varning och aga 
inte fungerade.  
 
Då barnet omhändertogs ansågs det bästa vara att han eller hon fick bo i ett enskilt hem, och i 
andra hand att han eller hon blev intagen på barnhem. Dock menade medicinalstyrelsen i sitt 
yttrande till propositionen att det fanns omständigheter som faktiskt kunde göra att barnet fick 
det bättre på ett barnhem. Exempelvis kunde det handla om en svaghet hos barnet eller att det 
fanns en sammanhållen syskonskara som inte borde splittras upp i olika hem. Statsrådet G. 
Malm, som var ansvarig för propositionen, ansåg ändå att enskilda hem var att föredra 
eftersom det gav barnet de bästa förutsättningarna att klara sig på egen hand senare i livet. Det 
betonas att endast barn som var yngre än två år borde placeras på fattigvårdsanstalt. Ingen 
motivering anges och kanske kan detta tolkas som att dessa barn ansågs vara för små för att 
kunna ta skada av detta. 
 
I SOU 1997:116 nämns att grundtanken i den svenska sociallagstiftningen är att en placering 
av ett barn ska vara så kort som möjlig och att barnet så snart som möjligt ska kunna 
återförenas med sina biologiska föräldrar. I första hand ska stöd erbjudas på hemmaplan. 
Utredningen menar också att lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga behöver ha 
ett starkare barnperspektiv. 
 

Barnets bästa kontra föräldrarnas rätt 
 
I prop. 1924:150 finns fler stycken som belyser föräldrarnas rättigheter än barnets rättigheter. 
Propositionen anger att barn endast fick skiljas från sina föräldrar ”…på grund av särdeles 
vägande skäl” (s. 111) och att det skulle ses som en nödfallsåtgärd. Förslaget till 
barnavårdslagen var uppdelat i dels barnets rätt till skydd mot faror av både fysisk och 
psykisk art, och dels på föräldrarnas anspråk på skydd mot att det offentliga kunde ingripa när 
det var oberättigat:  
 

”Detta åskådningssätt bottnar i den uppfattningen att, även om den vård, 
föräldrarna skänka barnet, är behäftad med vissa brister, den omständigheten, att 
barnet dock får uppväxa, hos de egna föräldrarna i allmänhet är av så stor 
betydelse för detsamma, att det stundom kan ifrågasättas, om en mera 
tillfredsställande vård utom hemmet uppväger avsaknaden av detta.” (s. 112)  

 
Detta citat belyser alltså synen på barnets rätt kontra föräldrarnas. Vi tolkar det som att 
föräldrarnas rätt till sina barn ibland var starkare än barnets rätt till skydd, samt att barnets 
bästa verkade innebära att barnet fick vara hos sina föräldrar. Enligt den nya lagstiftningen 
som föreslogs skulle dock samhället få större befogenhet att ingripa då barn for illa även då 
föräldrarna motsatte sig detta. Därmed började barnens rätt att öka medan föräldrarnas började 
minska. 
 
Det finns emellertid också exempel på att det fanns en medvetenhet kring att omhändertagna 
barn antingen kunde bli stärkta eller utsättas för risk av att få träffa sina föräldrar: 
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”Även sådana omständigheter som barnets familjeförhållanden samt fördelen eller 
vådan av att sambandet med föräldrar och syskon bibehålles böra vid detta val 
komma i beaktande.” (s. 134)   

 
I SOU 1997:116 anges uttryckligen att barnets behov ska prioriteras och gå före föräldrarnas 
behov. Vid intressekonflikter ska barnets bästa vara avgörande för beslutet. Vissa av barnets 
rättigheter kan också stå in konflikt. Det kan till exempel gälla religionsfrihet kontra rätten till 
utbildning då vissa föräldrar vill lära barnen religionskunskap enligt sina egna övertygelser 
och inte enligt skolans stadgar. I dessa fall ska rätten till utbildning gå före föräldrarnas vilja. I 
utredningen hävdas att det förr förutsattes att barnets intresse stämde överens med 
föräldrarnas, men barnkonventionen ledde till att barnet fick en självständighet. Därmed får 
barnet rätt att vara annorlunda jämfört med sina föräldrar.  
 

Barnet som subjekt eller objekt  
 
Vi har också undersökt huruvida barnet betraktas som subjekt eller objekt i vårt källmaterial. I 
prop. 1924:150 anges exempelvis att när barn hade omhändertagits utan föräldrars samtycke 
skulle beslutet underställas länsstyrelsen. I dessa fall anges att ”delgivning med barnet har 
icke i något fall ansetts vara erforderlig.” (s. 128). Detta tolkar vi som ett exempel på att 
barnet inte sågs som ett subjekt med rättigheter att vara delaktig och kunna påverka sin 
situation.  
 
I SOU 1997:116 anges explicit att barnkonventionen fokuserar på det enskilda barnet som en 
fullvärdig individ. Barnets bästa innebär att en individuell bedömning utifrån det enskilda 
barnet bör ske, alltså ett individperspektiv. Barnet har egna behov och önskningar som inte 
alltid överensstämmer med de vuxnas. Utredningen påpekar att genom barnkonventionen blev 
barnet för första gången ett subjekt med rättigheter. Enligt utredningen är det viktigt att inte 
dra generella slutsatser om vad barnets bästa innebär, utan bedömningen måste utgå från varje 
barns personlighet och unika situation. Denna princip anges vara unik för barnkonventionen 
och grundas på två tankar: att barn är sårbara och behöver skydd och stöd samt att de har lika 
och fullt människovärde. Barn är jämställda och har lika värde. Dock är barn samtidigt 
underordnade vuxna eftersom de är mer maktlösa och beroende. Detta leder ofta till att de 
drabbas mer än vuxna. Detta tolkar vi som att barn ses både som autonoma subjekt, men 
också som osjälvständiga och beroende av vuxna. Barn betraktas alltså delvis på ett tvetydigt 
sätt. Det anges också att barn ofta osynliggörs och inte tas på allvar, och att barns kompetens 
alltför ofta ignoreras. Genom detta finns det dessutom en risk att barn utvecklar en passiv roll.  
 
I prop. 1924:150 finns det exempel på att barnet faktiskt betraktades som ett subjekt även vid 
denna tid vilket tyder på en likhet med det synsätt som återfinns i SOU 1997:116. Följande 
citat i propositionen belyser hur behandlingen av omhändertagna barn skulle utformas: 
 

”Det i görligaste mån individuella behandlingssätt, som här liksom på en del 
andra områden bör eftersträvas, förutsätter nämligen, att hänsyn i främsta rummet 
tages till barnets fysiska, moraliska och intellektuella egenskaper och utveckling, 
varjämte vårdtidens sannolika längd med nödvändighet bör spela en avgörande 
roll vid valet av vårdform.” (s. 134)   
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Barnets vilja 
 
Det enda som nämns om betydelsen av barnets egen vilja i prop. 1924:150 är att barnet i 
ärenden som gällde omhändertagande för skyddsuppfostran hade rätt att muntligen eller 
skriftligen yttra sig i ärendet då han eller hon fyllt 15 år. Vid beslut om olika åtgärder står inte 
något om att beslutsfattaren ska ta reda på vad barnet anser. Det står heller inte något om 
vikten av att tala med barnet för att på detta sätt kunna se situationen ur barnets perspektiv. 
Gällande åldersgränsen för när ett barn hade rätt att yttra sig verkar det som att barn under 15 
år inte ansågs vara kapabla nog att yttra sig. 
 
I SOU 1997:116 poängteras åtskilliga gånger att barnets bästa starkt hänger ihop med 
principen om barnets rätt att komma till tals som anges i barnkonventionens tolfte artikel. För 
att kunna bedöma barnets bästa är det av största vikt att tala med barnet. Det innebär dels att 
barnet har rätt att uttrycka sina åsikter i de frågor som berör dem, men även att barnet ska få 
en möjlighet att höras i frågor som berör dem mer ingående. Barnets åsikter ska också få 
betydelse, dock med hänsyn till åldern och mognaden. Det är viktigt att även små barn får 
möjlighet att uttrycka sina åsikter. Barnet ska emellertid inte tvingas att uttrycka sina åsikter, 
utan det ska vara en rättighet. Detta synsätt hänger ihop med barnkonventionens artikel 13 där 
det anges att barnet ska ses som vilken samhällsmedborgare som helst. Vi tolkar detta som att 
barnet ska betraktas som ett subjekt, en individ med egna rättigheter. Det anges också att det 
är viktigt att komma ihåg att barnets åsikt kan förändras, och därför måste vuxna uppdatera 
sig kring barnets vilja.   
 

Genusdimensioner 

Flickor och pojkar 

När det gäller flickor och pojkar görs i prop. 1924:150 en mängd åtskillnader mellan könen, 
till exempel nämns i lagförslaget att elever av olika kön inte fick intas i samma skyddshem. 
Det står ingen motivering till varför. Ett annat exempel är att flera mindre skyddshem för 
flickor var att föredra framför ett enda stort skyddshem, men ingen förklaring anges till varför 
detta skulle vara lämpligare. Antagligen fanns en rad föreställningar kring flickors och pojkars 
personligheter som vid denna tid inte ifrågasattes.    
 
Följande citat är hämtat ur lagförslagets 3 kap. 23 §, 1 mom. c: 
 

”Då fråga är om vanartad gosse under femton år eller vanartad flicka under tolv år 
och sådant anses gagneligt med hänsyn till vad om barnet blivit upplyst, 
föreskriva, att barnet skall genom någon av nämndens ledamöter eller annan av 
nämnden utsedd lämplig person tilldelas aga.” (s. 11)      

 
I prop. 1924:150 nämns alltså detta förslag som berör åldersgränser vid aga för pojkar 
respektive flickor, men det anges inga motiveringar till åtskillnaden mellan könen. Enligt 
Hamreby (2004) är detta den enda paragrafen där flickor nämns överhuvudtaget. Hon har inte 
heller hittat någon motivering till åtskillnaden i propositionen, och tolkar detta som att en 
motivering inte ansågs vara nödvändig.  
 
I SOU 1997:116 nämns en hel del om de orättvisor som finns mellan flickor och pojkar, dock 
sätts detta ofta i samband med andra länder än Sverige. Till exempel anges att kulturella 
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faktorer i vissa länder gör att pojkar gynnas framför flickor, och att i de kulturer där kvinnor 
är underordnade män har flickor en svårare situation än pojkar. Det finns också en oro för att 
fler pojkar än flickor begår självmord i många länder.  
 
Det anges i SOU 1997:116 att barn inte får diskrimineras på grund av kön. Samtidigt anges 
det att det är viktigt med en medvetenhet kring de skillnader som finns gällande möjligheten 
för flickor respektive pojkar att uttrycka sig: 
 

 ”Vidare krävs en medvetenhet om att det ofta finns skillnader i detta avseende. 
Pojkar stimuleras mera än flickor att uttrycka sig, att ta ställning och fatta beslut. 
Flickor behöver därför ofta mera stöd för att våga tala för sig själva och fritt 
uttrycka sina åsikter.” (s. 198)  

 
Det står också att det finns skillnader mellan flickors och pojkars intressen och att flickor 
oftare missgynnas i olika sammanhang. Detta tyder visserligen på en större medvetenhet kring 
betydelsen av genus jämfört med propositionen. Dock vill vi påpeka att det sker en 
generalisering kring flickor och pojkar som kanske delvis också utgår från en föreställning om 
att pojkar är aktiva och flickor är passiva. 
  

Mammor och pappor 

I vårt källmaterial har vi också uppmärksammat synen på män och kvinnor i förhållande till 
sina barn, med andra ord menar vi mammor och pappor. I propositionen nämns mödrar i stort 
sett enbart när det gäller vården av barnet, medan fäder enbart nämns i ekonomiska 
sammanhang gällande exempelvis ersättningsskyldighet till staten då barn var 
omhändertagna. Mammor och pappor verkade alltså ha olika roller, något som vi tolkar som 
en rest från det gamla bondesamhället där män och kvinnor hade olika uppgifter. Betydelsen 
av fäder förringas, till exempel anges det att då modern måste vara borta från barnet var det 
lämpligt att barnet fick bo i en anstalt för tillfällig vård. Faderns roll nämns överhuvudtaget 
inte. Detta tolkar vi som att det ansågs vara bättre för barnet att bo i ett tillfälligt hem än att 
vara hos sin pappa.  
 
Ett exempel på att enbart modern sattes i samband med barnets vård är följande stycke som 
handlar om att barnets liv eller hälsa också kunde utsättas för fara på andra sätt än genom 
vanvård eller misshandel:  
 

”En sinnessjuk moder kan t. ex. stundom med stor ömhet vårda sitt barn, som 
dock måhända på grund av hennes tillstånd är utsatt för ständig livsfara. […] Och 
ett spätt barn, som vårdas av sin moder, vilken lider av tuberkulos i smittosamt 
skede, är givetvis, även om vanvård ej kan anses föreligga, utsatt för allvarlig 
fara.” (s. 116)   

 
Här ser vi tydligt att den enda föräldern som nämns i förhållande till barnets vård är mamman, 
och därmed blir kvinnan också skuldbärare av brister i vården av barnet. Pappan är ständigt 
frånvarande i dessa sammanhang enligt vad som nämns i texten. 
 
I SOU 1997:116 nämns att det i barnkonventionens artikel 18 anges att ”båda föräldrarna har 
gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling.” (s. 168). Detta tyder på en strävan 
efter jämställdhet och att barnets bästa innebär att barnet får vara både hos sin mamma och 
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hos sin pappa. Detta är alltså en skillnad mot propositionen där det inte verkar som att ett 
delat ansvar anses viktigt.  
 
I SOU 1997:116 nämns också att ibland behandlas mammor och pappor orättvist. Ett exempel 
på detta, som anses förekomma i Sverige, är att ensamstående kvinnor med barn utgör den 
största andelen av människor som uppbär försörjningsstöd. Ett annat exempel är att modern 
oftare får vårdnaden om små barn vid vårdnadstvister. Anledningen till detta anges vara att 
det oftare är mamman som har haft vården om barnet under de första åren, genom att hon har 
varit föräldraledig och tagit ett större ansvar för barnets omvårdnad. Därför anses mamman 
vara en lämpligare vårdnadshavare. Detta kan alltså tolkas som att barnets bästa vid 
vårdnadstvister är att få vara hos den förälder som tar det största ansvaret för barnets vård. 
Kanske innebär detta också att barnet har en närmare relation till den föräldern. ”Det är väl 
belagt att det oftare är fäderna än mödrarna som är frånvarande i barnens liv.” (s. 235). Det 
anses att samhället diskriminerar mannen och att detta går ut över barnen. Vi funderar på om 
detta ska tolkas som att papporna diskrimineras eller om det handlar om att män faktiskt 
måste bli bättre på att ta sitt ansvar för barnen.  

Andra vuxna i barnets liv 

En annan intressant aspekt är vilka som anses vara lämpliga att arbeta med barn. I prop. 
1924:150 anges att det i barnavårdsnämndens sammansättning inte skulle saknas en kvinna, 
men det anges varken varför eller hur detta skulle ske. Följande stycke belyser varför kvinnor 
ansågs vara lämpliga att bli barnavårdskonsulenter: 

 
”Antagligt är också att kvinnor skulle i större utsträckning ifrågakomma till 
befattningar såsom enbart barnavårdskonsulenter än till befattningar beträffande 
såväl barnavård som fattigvård. Och kvinnans lämplighet för verksamhet såsom 
inspekterande och rådgivande i fråga om barnavård torde vara allmänt erkänd.” (s. 
106-107) 

 
Detta kan kanske tolkas som att kvinnan ansågs vara lämplig att arbeta med barn eftersom det 
fanns en föreställning om att kvinnor av sin natur är omhändertagande och vårdande. 
Hamreby (2004) menar att dessa åtskillnader grundades i normativa föreställningar om mäns 
och kvinnors egenskaper. 
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Analys 
 
Utifrån vårt syfte med denna uppsats kan vi konstatera att föreställningarna kring barnets 
bästa till stor del har förändrats under 1900-talet. Vi hade dock en föreställning om att vi 
skulle finna ännu större skillnader mellan källorna beträffande synen på barnets bästa. Vi hade 
en förutfattad mening om att vi ser mer till barnets bästa idag eftersom detta ämne är så 
aktuellt, men det verkar som att barnets bästa framkommer även i propositionen, åtminstone 
indirekt. Barnavårdslagen som föreslogs syftade nämligen till att förbättra barnens situation, 
till exempel genom att barnen skulle behandlas mer lika och att samhället skulle kunna 
ingripa tidigare då barn for illa, även i de situationer då föräldrarna motsatte sig detta. Alltså 
bekräftar detta vad bland andra Söderlind och Engwall (2005) har uttryckt om att barnets 
bästa fanns redan vid denna tid, men att det inte uttrycktes explicit som idag. Däremot varierar 
innebörden av barnets bästa. Detta tror vi beror på att begreppet är en social konstruktion 
vilket medför att synsättet förändras över tid och påverkas av olika värderingar och normer. 
Begreppet barnets bästa är inte något statiskt, utan varierar i takt med samhällets förändrade 
syn på barn och barns behov.  
 
Som vi tidigare nämnt kan det vara antingen positivt eller negativt att barnets bästa är ett 
flexibelt begrepp. Fördelen kan enligt bland andra Schiratzki (2000, 2003) vara att det kan 
anpassas till det enskilda barnet, medan en nackdel enligt Hammarberg och Holmberg (2000) 
kan vara att barnets bästa blir ett godtyckligt begrepp som används på ett felaktigt sätt.  
 

Definitioner kring barn 
 
Då vi gick igenom begreppen om barn i källmaterialen upplevde vi att de hade en mer negativ 
klang i prop. 1924:150 än i SOU 1997:116. Till exempel låter vanartade och abnorma barn 
värre än utsatta och funktionshindrade barn. Frågan är dock om synen på barn verkligen var 
mer negativ förr eller om det kan förklaras av att vi utifrån nutidens synsätt tolkar det på detta 
sätt. I vårt resultat kom vi fram till att begreppen visserligen skilde sig åt men att innebörden i 
stort sett är densamma. De flesta av begreppen i propositionen hade liknande motsvarigheter i 
utredningen. Utifrån det socialkonstruktionistiska synsättet har språket en stor betydelse för 
vår tolkning, och detta kan vara en förklaring till att vi upplever de äldre begreppen som mer 
stötande. Dessutom menar Börjesson och Palmblad (2003), som vi tidigare nämnt, att vi har 
en tendens att se historien som mörk och dyster och nutiden som perfekt. Slutsatsen vi kan dra 
av detta är att liknande grupper av barn har existerat under 1900-talets gång, men har 
benämnts olika. Den enda markanta skillnaden verkar vara den internationella aspekten med 
tanke på invandrarbarn och asylsökande barn som nämns i SOU 1997:116. 
 

Synen på barnets bästa 
 
SOU 1997:116 handlar specifikt om barnets bästa och detta begrepp används därför 
kontinuerligt i detta material. Det var anmärkningsvärt att vi hittade begreppet barns bästa i 
prop. 1924:150, vilket tyder på en medvetenhet kring detta redan tidigt under 1900-talet.  
 
Den största skillnaden som vi funnit i vår textanalys är att barnets bästa enligt vårt yngre 
källmaterial ska komma i främsta rummet vid alla typer av beslut och åtgärder som direkt 
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eller indirekt berör barn. Det uttrycks i SOU 1997:116 att detta synsätt utvecklats genom 
tillkomsten av FN:s barnkonvention 1989. Prop. 1924:150 kom visserligen till för att förbättra 
barnens situation, men bygger inte på principen om att barnets bästa ska genomsyra 
samhällets alla områden. Dock vill vi påpeka att denna skillnad delvis kan kopplas till att vårt 
material består av två olika typer av källor. Propositionen behandlar enbart området barnavård 
medan utredningen handlar om samhället i stort.  
   
En avgörande skillnad som vi lagt märke till är att barnets vilja och rätt att uttrycka sig är 
mycket starkare i utredningen än i propositionen. I propositionen nämns, som redan 
framkommit i resultatet, nästan ingenting om detta, men i utredningen poängteras vid 
åtskilliga tillfällen vikten av att tala med barnet för att få barnets åsikt och på så sätt kunna 
uppfylla barnets bästa. Denna koppling görs inte i propositionen. Detta tror vi har att göra 
med att barn i början av 1900-talet inte sågs som kompetenta individer, medan vi idag ser 
barn som experter på sin situation.   
 
En annan tydlig skillnad när det gäller synen på barnets bästa är att i propositionen finns flera 
exempel på att föräldrarnas rätt var starkare än barnens i början av 1900-talet. Denna tes 
anges, som vi nämnt i forskningsläget, av bland andra Sandin och Halldén (2003) och vi har 
alltså hittat stöd för detta i vårt källmaterial. Som vi har nämnt i resultatet finns flera exempel 
på detta, bland annat anges att föräldrarna hade rätt att tukta sina barn. I utredningen uttrycks 
vid flera tillfällen att barnets behov ska prioriteras före föräldrarnas. Vid intressekonflikter ska 
barnets bästa vara avgörande för beslutet. Det hävdas i utredningen att det förr förutsattes att 
barnets intresse stämde överens med föräldrarnas. Detta stämmer emellertid bara till viss del 
och därför anser vi att detta uttalande bygger på en förenklad syn. I propositionen anges trots 
allt att den syftade till att stärka barnets rätt till en trygg barndom och därmed började 
föräldrarnas rätt att minska. Detta tolkar vi som att det fanns en medvetenhet kring att barnets 
rätt var svagare jämfört med föräldrarnas och att detta kunde utgöra ett problem. 
 
Då vi läste propositionen och fann text som belyste vikten av att aga sina barn upplevde vi att 
detta verkade vara en självklar del av barnuppfostran. Vi tolkar det som att det ansågs vara en 
åtgärd till barnets bästa. Vanartade barn skulle disciplineras till lydnad och aga var en viktig 
del av detta. Härmed finns en avgörande skillnad mot utredningen där det anges att barn ska 
skyddas mot aga, eller misshandel som det vanligen benämns. Aga betraktas alltså i nutiden 
som en åtgärd som strider mot barnets bästa och kan få negativa konsekvenser för barnet. Vi 
tror dock att vi måste se till den kontext som rådde i början av 1900-talet och utgå från att 
människor antagligen såg till barnets bästa redan då, även om vi idag är övertygade om att 
denna uppfostringsmetod inte gynnar barn på något sätt. 
 
Rejmer (2003), Singer (2000, 2002) och Söderlind och Engwall (2005) hävdar att barn förr 
sågs som objekt utan egen individualitet och rättigheter, medan de idag ses som autonoma 
subjekt med egna rättigheter och en fullvärdig kompetens. Som vi har nämnt i resultatet har vi 
delvis hittat belägg för detta. Vi är dock skeptiska till denna förenkling och menar att det inte 
är så svart eller vitt. Det finns nämligen också exempel som tyder på att barn betraktades som 
subjekt även i början av 1900-talet. Som vi tidigare har nämnt anges det i propositionen att 
behandlingsmetoden för omhändertagna barn skulle utformas individuellt utifrån varje barns 
personlighet. Vi anser därmed att det finns en förenkling kring att barnet förr enbart 
betraktades som objekt. Vi tror att denna förenkling kan grundas i att vi idag tror att vi har ett 
mycket starkare barnperspektiv. Kanske kan det finnas en fara i att vi inbillar oss att vi 
befinner oss på toppen av berget när det gäller utveckling. Antagligen kommer vi om hundra 
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år att fasas över vad vi idag tolkar som barnets bästa, även om vi har svårt att föreställa oss 
det nu. 
 
I SOU 1997:116 har vi kunnat urskilja ett tydligt utvecklingsekologiskt synsätt på barn. Som 
vi nämnt i resultatet finns en mängd olika rättigheter som behöver uppfyllas för att barnets 
bästa ska kunna förverkligas. Dessa består av varierande faktorer som omfattar barnets 
fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Det anges att både individuella 
och kollektiva aspekter är viktiga. Att barnen är delaktiga i samhället och får kärlek, trygghet 
och omvårdnad anses viktigt. Dessa faktorer representerar de olika nivåer i omgivningen som 
enligt Bronfenbrenner (1979) har en avgörande betydelse för barns utveckling. I 
propositionen har vi inte lika tydligt kunnat urskilja detta synsätt. Det nämns visserligen att 
samhället skulle se till barnets fysiska, sedliga, intellektuella och andliga behov, men inte hur 
dessa skulle tillgodoses. Det anges endast att barnets rättigheter bestod av vård och 
uppfostran, alltså ytterst få jämfört med utredningen. Vi tror att denna skillnad grundas i att vi 
har mer kunskap om och en annan syn på barns utveckling idag. Det kan också ha att göra 
med att vi idag har en annan typ av välfärdssamhälle med fler resurser, och därmed finns en 
större ekonomisk möjlighet att förverkliga barnets bästa med allt vad det innebär. Enligt 
Schiratzki (2000, 2003) har barnets bästa begränsats av ekonomiska nedskärningar, vilket 
författaren menar är oförenligt med barnkonventionens bestämmelser som innebär att barnen 
inte ska drabbas i första hand. Söderlind och Engwall (2005) menar att barnets bästa 
oundvikligen påverkas av sociala, politiska, ekonomiska förhållanden och kulturella 
värderingar. Vi kan konstatera att detta stämmer och det verkar tyvärr som att barnets bästa 
bygger på en vision som aldrig helt kan förverkligas.   
 
Överlag har vi trots allt funnit fler likheter än vi förväntade oss mellan prop. 1924:150 och 
SOU 1997:116. Till exempel anges i båda källorna att då ett barn måste omhändertas anses 
det bästa vara att han eller hon placeras i ett enskilt hem. Institutionsplacering ska vara det 
sista alternativet. Båda källorna betonar också vikten av att barnet oftast mår bäst av att ha 
kontakt med sina biologiska föräldrar. Alltså finns många tecken på att vuxna såg till barnets 
bästa även i början av 1900-talet, trots att det ibland uttrycktes annorlunda vid denna tid. 
Dock fanns också vissa föreställningar kring barnets bästa som faktiskt liknar de som finns 
idag. 
    

När bör samhället ingripa? 
För att anknyta till vår frågeställning som berör när det anses att samhället bör ingripa kan vi 
konstatera att det finns stora likheter mellan synen på detta i prop. 1924:150 och SOU 
1997:116. Den övergripande grundtanken var och är att samhället har ett ansvar för barn och 
ska ingripa när föräldraskapet brister eller när barnet själv har ett riskfyllt beteende av något 
slag. Vad som definieras som bristande föräldraskap, försummelse eller riskfyllt beteende kan 
dock variera.   
 

Genusdimensioner 
 
Vi kan också konstatera att genus påverkar synen på barnets bästa. Enligt Hirdman (2001) och 
Hamreby (2004) innebär genusperspektivet att stereotypa könsroller existerar i vårt samhälle, 
ofta utan att vi är medvetna om det. Detta är tydligast i propositionen där det framkommer 
flera skillnader som gjordes mellan flickor och pojkar. Dessa åtskillnader förklaras inte, utan 
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det verkar som att det fanns ett antal föreställningar kring hur flickor respektive pojkar 
fungerar som inte ifrågasattes.  
Även när det gäller mammor och pappor fanns dessa stereotypa könsroller. Mammorna nämns 
i samband med vården av barnet och ansågs vara omhändertagande och vårdande. Papporna 
däremot nämns ytterst sällan och då enbart i samband med ekonomiska aspekter. Vi tror att 
denna uppdelning fick negativa konsekvenser för barnet, till exempel ledde det till att barnet 
kunde placeras i ett okänt hem då mamman av någon anledning inte var närvarande under en 
period. Pappan kunde inte ta hand om barnet på egen hand, dels eftersom han arbetade och 
dels för att han inte hade någon erfarenhet av det.    
 
I SOU 1997:116 finns en större medvetenhet kring genus vilket bland annat visas i betoningen 
av att motverka diskriminering mellan flickor och pojkar. Det anges också att båda 
föräldrarna är viktiga för barnet och att jämställdhet mellan dem gynnar barnet. Dock görs 
fortfarande åtskillnader mellan könen, till exempel gällande flickors och pojkars personlighet 
i form av att pojkar anses ha lättare att uttrycka sina åsikter medan flickor anses behöva stöd 
med detta. Vi anser att detta uttalande grundas på en stark generalisering och vi funderar på 
om detta antagande görs antingen för att flickor antas mogna tidigare eller för att de anses 
tillhöra det svagare könet. Det bekräftar också vad Hirdman (2001) hävdar beträffande att 
mannen, eller pojken i detta fall, är normen för hur en människa bör vara. Vi tolkar det som 
att flickorna ska bli som pojkarna.  
 
Överlag när något nämns i prop. 1924:150 som är kopplat till kön anges ingen förklaring till 
varför. Det verkar dock som att det fortfarande idag finns föreställningar om vad som är bäst 
för flickor och pojkar samt mammor och pappor, precis som det gör i propositionen från 1924. 
Vi tror att dessa föreställningar får konsekvenser för hur vi ser på barnets bästa vilket kan 
medföra att vi gör olika bedömningar av detta beroende av barnets kön. 
 
Sammanfattningsvis finns en större medvetenhet kring genusaspekters betydelse idag, men de 
stereotypa könsrollerna verkar fortfarande finnas och påverkar troligen hur vi bedömer 
barnets bästa. Vi vill dock påpeka att denna utredning som kom 1997 inte är alldeles ny och 
detta kan medför att utvecklingen har gått framåt sedan dess tillkomst.    
 

Slutsats 
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att föreställningarna kring barnets bästa har förändrats under 
1900-talet. Denna förändring hänger samman med en mängd faktorer såsom exempelvis 
synen på barn, rådande kultur, normer, värderingar, kunskap, ekonomi, politiska idéer och 
reformer samt genusföreställningar. Vår slutsats är att vuxna såg till barnets bästa även i 
början av 1900-talet, men att begreppet då hade en annan innebörd. Det är lätt för oss idag att 
förkasta vissa uttalanden i prop. 1924:150, men det gäller trots allt att se till den dåvarande 
kontexten. Givetvis har vår syn på barnets bästa påverkats av att samhället har utvecklats 
under de senaste 100 åren. Barnets bästa har varit, är och förblir ett begrepp i förändring.   
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Egna reflektioner 
 
Utifrån vår nyfikenhet inför begreppet barnets bästa kan vi alltså konstatera att det finns en 
mängd olika föreställningar kring vad detta innebär, och att vi till stor del fortfarande är lika 
frågande inför detta. Vi förväntade oss visserligen inte att få ett enda tydligt svar men vi 
förbluffades ändå över att det finns så många olika föreställningar. Det kan givetvis finnas 
vissa fördelar med att begreppet är flexibelt och därmed kan anpassas till varje barns 
individuella situation och olika kulturer. Dock kan det finnas en fara med att innehållet är för 
diffust eftersom tolkningsutrymmet medför att olika beslutsfattare kan definiera begreppet 
utifrån vad som passar dem. Vi tror att en av anledningarna till att barnkonventionens 
bestämmelser om barnets bästa inte definieras i detalj är att det i så fall skulle bli svårare att få 
alla länder att ratificera den. Vi ifrågasätter om barnkonventionens princip om barnets bästa 
verkligen kan gälla över hela världen eftersom vi har kommit fram till att begreppet barnets 
bästa har olika innebörder i olika kulturer. Kanske kan det finnas vissa grundläggande 
aspekter som är viktiga för alla barn, men vi kommer inte ifrån att innebörden trots allt är 
föränderlig. 
 
Det har varit mycket intressant att använda metoden textanalys. Vi hittade ett berikande 
material som gav oss ett spännande resultat. Vi anser att den historiska aspekten av det sociala 
arbetet alltför ofta glöms bort, vilket är synd eftersom vi alltid kan lära oss av historien. 
Svårigheter som vi stött på under arbetets gång är bland annat att det har varit svårt att hitta 
jämförbart material, vilket beror på att begreppet barnets bästa inte fanns i samma 
utsträckning förr. Vi har därför varit försiktiga med att dra alltför långtgående slutsatser 
eftersom många av de skillnader vi har lagt märke till kan förklaras av att källorna delvis har 
olika utgångspunkter. Det skulle också ha varit intressant att göra fler nedslag i historien, men 
tyvärr fanns det inte tillräckligt med tid för att göra detta.  
 
Genom arbetet med denna uppsats har vi lärt oss att begreppet barnets bästa verkligen är 
svårdefinierat och att det finns många olika föreställningar om innebörden. I vårt kommande 
yrkesliv som socionomer kommer vi definitivt att vara medvetna om de olika faktorer som 
ingår i barnets bästa samt svårigheterna med att bedöma vad det innebär. 
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Bilaga 

Begrepp som nämns i prop. 1924:150                      
 
� abnorma barn  
� barn i nöd 
� barn som eljest behöva vård utom hemmet 
� ensamstående mödrars barn 
� fattiga barn 
� fosterbarn  
� misshandlade barn 
� nödställda barn i föräldrahemmet 
� psykiskt abnorma barn 
� sedligt försummade barn 
� sjuka barn 
� svåruppfostrade barn 
� utomäktenskapliga barn 
� vanartade barn  
� vanföra barn 
� vanvårdade barn 
� värnlösa barn 

 

Begrepp som nämns i SOU 1997:116 
 
� adopterade barn 
� asylsökande barn 
� barn från de mest utsatta grupperna 
� barn i centrum för familjekonflikter 
� barn i rättssystemet 
� barn med behov av särskilt stöd 
� barn med diagnostiserade störningar 
� barn med funktionshinder 
� barn med koncentrationssvårigheter 
� barn med mindre tydliga och uttalade störningar 
� barn med psykosociala eller känslomässiga svårigheter 
� barn med svenska som andraspråk 
� barn med särskilda behov 
� barn som far illa 
� barn som har utsatts för våld eller sexuella övergrepp 
� barn som lever i familjer med små ekonomiska resurser 
� barn som utsätts för misshandel 
� barn till arbetslösa föräldrar 
� fysiskt och psykiskt handikappade barn 
� invandrarbarn 
� rörelsehindrade barn 
� utsatta barn 
� vanvårdade barn 


