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 Socialstyrelsen 

socialstyrelsen@socialstyrelsen Dnr 30848/2017 

 

Remissvar  

Remiss Vägledning och informationsmaterial till gifta 
barn, Dnr 30848/2017 
 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset välkomnar Socialstyrelsens satsning på att ge socialtjänsten ökad kunskap 
om barnäktenskap, ökad medvetenhet om dess risker och praktiskt stöd i handläggningen av barn som 
kommer till Sverige och uppges vara gifta. Vi välkomnar också ansatsen att ta fram ett 
informationsmaterial till barn som kommer till Sverige och är gifta. 
 
Barnäktenskap och att komma till Sverige som flykting är två omständigheter som var för sig och 
tillsammans är förknippade med stora risker för ett barns utveckling. Det är angeläget att möta 
socialtjänstens behov av stöd i handläggningen och att ge barn som kommer till Sverige som gifta 
information och ökad chans till delaktighet i beslut och insatser.  
 

Synpunkter på REMISSVERSION – Barn som kommer till Sverige och 

uppges vara gifta - vägledning till socialtjänsten     

 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset har tagit del av vägledningen. Eftersom det är kort remisstid har vi inte 
granskat innehållet på detaljnivå.  
 
Vägledningen verkar vara väl genomarbetad. Kapitlen med kunskapssammanställning, genomgång av 
utgångspunkter för socialtjänstens arbete och beskrivning av socialtjänstens handläggning ger ett gediget 
intryck.  
 
Vi ser att denna vägledning kan fylla ett stort behov inom socialtjänsten.  
 

Synpunkter på Utkast till informationsmaterial till barn som är gifta, 

deras make/maka, föräldrar och andra närstående   

 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset har granskat utkastet till informationsmaterial från ett barnrättsperspektiv 
och med utgångspunkt i vår kunskap om och erfarenhet av arbete med frågor som rör barns delaktighet 
och information till barn.  
 
Det är angeläget att ta fram ett informationsmaterial till barn som kommer till Sverige och är gifta. Barnets 
rätt till information och delaktighet bör vara utgångspunkt i samhällets bemötande och stöd till dessa barn. 
Informationsmaterial bör vara anpassat för målgruppen och ta hänsyn till dess förutsättningar. Vi 
instämmer i den beskrivning som remissversionen av vägledning till socialtjänsten ger av förutsättningarna 
för barns delaktighet och av det underläge barnet befinner sig i gentemot socialtjänsten. Vikten av 
lyhördhet i bemötandet och förståelse för individens unika situation betonas också tydligt i vägledningen. 
 
Vi anser dock att utkastet till informationsmaterial till barn, föräldrar och andra närstående inte är 
tillräckligt bra.  
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Ordval och underförstådda förutsättningar i vissa meningar signalerar en repressiv ton. Ett gift barn kan 
lätt att uppfatta tilltalet i vissa stycken som att det är något fel på en. Sådant barnet ska göra, inte får göra 
och inte kan göra beskrivs mer tydligt än de rättigheter som alla under 18 år i Sverige har, även om en är 
gift eller själv förälder.   
 
Urvalet av informationsdelar och den ordningsföljd de presenteras i riskerar också att förstärka barnets 
känsla av underläge. Om materialet ska fungera som den första informationskällan barnet möter i den här 
frågan, är det kanske också för mycket information på en gång.  
 
I vissa stycken blandas råd och åsikter/normer med information om regelverk och rättigheter på ett 
olyckligt sätt. 
  
Trots en tydlig ansats till ett enkelt språk används flera ord och begrepp som är för svåra för den som inte 
är bekant med svenskt samhällssystem, utan förklaring.  
 
I nuvarande utformning kan informationsmaterialet vara till stöd för den som muntligt ska informera barn 
och anhöriga, men vi anser inte att det är tillräckligt anpassat för att användas som fristående material 
riktat direkt till barn som är gifta och kommer till Sverige. 
 
 
 
Föredragande i ärendet har varit Bengt Söderström 
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Stiftelsen Allmänna Barnhuset  


