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Barnperspektiv i socialtjänsten 
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Alltså det är ett begrepp. Man säger ’barnperspektivet’. 

Men just det där att man faktiskt alltid tänker efter vad 

man faktiskt menar när man säger det. För det är lätt att 

säga ’barnperspektiv’. Men att ’Vad menar du?’ ’Vad 

menar jag?’ och ’Vad betyder det i den här 

situationen?’.  
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Provision – Protection – Participation 

– de tre ”P:na” i Barnkonventionen 

 

Provision barns rätt till trygga förhållanden och grundläggande 

  behov (tillgång till välfärd) (artikel 6) 

 

Protection barns rätt till vuxnas skydd (artikel 19) 

 

Participation barns rätt till inflytande och   

  medbestämmande (artikel 12) 
  

”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna 

åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid 

barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad” 
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Försörjningsstöd 

 

Samhället ska ju se till att de vuxna får möjlighet att ta hand 

om, att vara bra mammor och pappor. Och då är ju jobb 

superviktigt. Ja, och bostad. Att till exempel försörjningsstöd 

kan godkännas som inkomst. 
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Missbruk/Socialpsykiatri 

 

Kan vi göra mer på vuxensidan så gynnar det också barnet. 

Alltså man måste ju liksom tänka hela ledet, så. Även 

liksom på lång sikt. Även om man liksom inte kan vara en 

fungerande förälder eller knappt en telefonförälder ibland, 

så helt plötsligt så kanske det liksom finns ett behov, hos 

det barnet, att få nån kontakt med sin förälder. Och det 

tycker jag också att man måste väga in i ett barnperspektiv.  
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Barn 

 

Vi jobbar på ett helt annat sätt med barn i dag och 

involverar dom och informerar dom framför allt. 
 

Det är viktigt att involvera familjerna i dokumentationen. 

Vi försöker göra det mer och mer. Där man använder 

dokumentationen som en del i samtalet. Vad är det 

viktigaste vi har pratat om? 
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Ungdom 

 

Vi ska ha fokusgrupper med ungdomar när det gäller 

verksamheter på ungdomsmottagningen för att få deras 

syn på verksamheten, så att inte bara vi som jobbar med 

det planerar – utan de själva. 
 

Jag tjatar jättemycket om nätverkskartor, ni måste rita 

nätverkskartor, det är då ni ser hur barnets liv ser ut. 
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  Participation (delaktighet) Protection (skydd) Provision (tillhandahållande) 

Barn/unga Barn Delaktighet genom samtal 

(information och inflytande) 

Delaktighet i dokumentationen 

Delaktighet i den fysiska 

miljön 

  Rätt till utbildning 

Rätt till social trygghet (genom 

tidiga generella insatser i 

skolan) 

Barn/unga Ungdom Delaktighet genom inflytande 

över nätverksarbete 

Delaktighet i den fysiska 

miljön 

Skydd mot föräldrars insyn Rätt till social trygghet (genom 

nätverk och relationer) 

Försörjningsstöd Delaktighet i ekonomiskt 

ansvar 

Indirekt delaktighet (genom 

stöd till föräldrar) 

Skydd från delaktighet i ansvar  

Skydd från föräldrars 

ansvarsbrister 

Rätt till bostad och ekonomisk 

trygghet 

Rätt till social trygghet (genom 

goda förebilder) 

Missbruk/ 

Socialpsykiatri 

Delaktighet genom samtal 

(barn som anhöriga) 

Indirekt delaktighet (genom 

stöd till föräldrar) 

Långsiktigt relationsperspektiv 

som kontrast till kortsiktigt 

skyddsperspektiv 

Rätt till social trygghet (genom 

nära relationer) 
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Fokusgruppernas huvudteman  

Försörjningsstöd  fokus på barns välfärd  

Missbruk/Socialpsykiatri fokus på barns relationer  

Barn   fokus på barns delaktighet 

Ungdom   fokus på barns delaktighet/relationer                                                 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alla   fokus på samverkan 

 

Vad hände med barns skydd? 
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Tack för att ni lyssnade! 
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