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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Barnskyddet har fått stor uppmärksamhet i vårt land de senaste åren. En ny barnskyddslag trädde i kraft den 1 januari 2008. En av de största
förändringarna var att beslut om tvångsomhändertaganden, då barnet som fyllt 12 år eller föräldrarna motsätter sig omhändertagandet, inte längre
fattas i politiskt tillsatta socialnämnder utan i förvaltningsdomstolen.
Det gamla förfaringssättet hade före förändringen kritiserats för att inte tillräckligt garantera barnets eller familjens rättsskydd. Trots kritiken mot
det gamla beslutssystemet, har det inte forskats i socialnämndens ageranden när det gäller tvångsomhändertaganden.
Denna avhandling strävar efter att fånga hur medlemmarna i socialnämnden resonerade i beslut om tvångsomhändertaganden och vilka aspekter
som dessa ansåg att påverkade beslutsprocessen. Även om beslutsprocessen ändrades den 1 januari 2008, är det fortfarande av vikt att undersöka
beslutsprocessen i socialnämnden, eftersom riksdagen förutsatte vid godkännandet av lagen, att regeringen skall följa med hur
förändringsbeslutet fungerar. Föreliggande avhandling strävar även efter att bidra med kunskap om hur politiker resonerar och uppfattar sin roll i
sociala frågor.
För att kunna svara på ovannämnda övergripande frågor, utgår jag från en teoretisk referensram som betonar betydelsen av "ideologi",
"institutionella ramar" samt "kunskapssyn/expertis" för bedömningar av sociala problem och lösningar på dem.
Den empiriska delen består av kvalitativa forskningsintervjuer utförda i en socialnämnd i huvudstadsregionen under hösten 2003. Materialet har
analyserats kvalitativt kring mina tre temaområden som är ideologi, institutionella ramar och syn på kunskap.
Undersökningen påvisar att nämndemännen ansåg sig vara representanter för samhället snarare än för sitt parti. Ekonomi- och partiideologiskt
relaterade frågor uppfattades spela en liten roll vid beslutsfattandet i ett omhändertagande. Kunskapen om barnskyddets regelverk var svag och
man var i många hänseenden beroende av socialarbetarens expertis och yrkeskunskap. Socialnämndemännen ansåg sig, trots detta, dock ha en
viktig roll i omhändertagningsprocessen: dessa såg sig vara representanter för bondförnuftet men även för det "mänskliga". Ingen av de
intervjuade ansåg att beslutsprocessen borde förnyas.
Resultatet av min studie visar även att socialnämnden närmast ansåg sig skydda det passiva barnet, snarare än att ett modernt barnperspektiv,
som skulle lyfta fram barnets deltagande, skulle ha poängterats.
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