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Abstract 

This study investigated if child participation increased with the use of a new             
working material with a focus on improving child participation in child care            
investigations. In addition to this, this study also investigated how the relationship            
between social worker and client was affected with the addition of a new working              
material. To research if this working material made child participation higher in            
child care investigations and if it had an impact on the relationship, interviews             
were held with social workers using this working material while working at child             
welfare service at the social services in southern Sweden. Furthermore, in addition            
to interviews with these social workers, an interview was held with the person in              
charge of user surveys at this particular social services and a content analysis was              
done of the user manual concerning the working material. To analyze the results,             
the study used theories of childhood and child participation and theories of power             
in social work. The results of the study show that it is difficult to tell if the                 
children's participation has increased due to the new working material, but the            
results show that the premise of increasing child participation has increased with            
the new working material. 
 

 
Keywords: Child welfare service, power, social work, child participation, child care           

investigations, relationship 
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1 Problemformulering 
Det sociala arbetsområdet är ett arbetsområde som kontinuerligt utvecklas och som samtidigt            

är beroende av den samhälleliga diskursen det befinner sig i. Ett ämne som genomgående              

diskuterats i relation till det sociala arbetsområdet är hur relationen mellan socialarbetare och             

klient ser ut och hur den bör se ut (Perlman 1970; Proctor 1982; Smalley 1970). Tidigt insåg                 

Vanderwell och Williams att när man tidigare forskat om relationen mellan socialarbetare och             

klient så har relation som begrepp ej definierats och man insåg att det fanns ett behov av en                  

definition av begreppet (Proctor 1982). Proctor framför tanken att man kan se relationen             

mellan socialarbetare och klient som en produkt av hur socialarbetaren använder sig av sina              

arbetskunskaper för att nå fram till klienten (ibid.).  

 

Det myndighetsarbete som utförs på socialtjänster runt om i landet skapar en maktposition             

genom arbetet och som påverkar relationen mellan socialsekreterare och klienter. Ett           

arbetsområde inom myndighetsarbete som kan ses som ingripande och som skapar denna            

maktposition mot klienterna är på den avdelning som jobbar med utredningar gällande barn             

som misstänks fara illa på olika sätt. Klienterna i barnavårdsutredningar är barnen men också              

barnens föräldrar. Socialsekreterarnas beteenden gentemot deras klienter har visat sig vara           

viktigare än socialsekreterarnas kvalitéer, som exempelvis användning av metoder, när det           

gäller barnavårdsutredningar (Dawson & Berry 2002). Det är viktigt att socialsekreterarnas           

beteende gentemot klienterna skapar en god relation till dem (ibid.). Dawson och Berry menar              

att forskning visat att när socialsekreterare varit klara och tydliga i sitt beteende mot              

klienterna genom en tydlig kommunikation har det visat större framsteg hos klienterna än             

genom socialsekreterarnas kunskaper som exempelvis terapi (ibid.) De familjer som får enkel            

och effektiv hjälp i början av deras relation med myndigheter är också mer benägna att               

upprätthålla relationen till deras socialsekreterare (ibid.). Detta har dock visat sig vara svårare             

än vad det låter. Relationen mellan socialsekreterare och föräldrar som går igenom en             

barnavårdsutredning behöver ha en bra kommunikation för att ett samarbete ska fungera            

(Holland 2000). Resultatet från studien visar bland annat på hur viktigt det är att vara på                

klienternas sida i utredningen så att utredningen kan fortlöpa och att man kan inhämta viktig               

information (ibid.) Studien lyfter dock upp problematik kring detta då de menar att             
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föräldrarna kan känna sig konfronterade av socialarbetaren och att det kan försvåra            

utredningen (ibid.) En annan forskning visar att relationen mellan socialsekreterare och           

barnens föräldrar är oftast konfrontativ från socialsekreterarens håll mot föräldrarna när det            

gäller barnavårdsutredningar (Forrester et al. 2008). Detta tros bero på behovet av att             

konfrontera föräldrarnas problematik samtidigt som det finns en avsaknad av hur man ska             

prata med föräldrar om dessa problem (ibid.) Man kan se en tydlig problematik genom              

forskningen att relationen mellan socialsekreterare och klient har en del problem i praktiken.             

Vidare forskning konstateras behövas inom ämnet (ibid.). 

 

Maktbegreppet är en stor del när man tittar på socialt arbete. Många socialarbetare har en               

problematisk syn på vad makt innebär och ser det som en anomali av deras avsikter att stärka                 

deras klienter, alltså ett nödvändigt ont (Bar-On 2002). Man kan motsatt se att maktrelationen              

mellan socialarbetaren och klient måste öka samt att socialarbetare ökar sin förståelse av vad              

makt är för att kunna hjälpa deras klienter (ibid.). För att lyckas med detta behöver bland                

annat socialt arbete som yrke stärkas och legitimeras likt läkaryrket för att bättre kunna hjälpa               

klienter, då det fortfarande ligger kvar en allmän känsla kring yrket i sig självt som något                

negativt (ibid.). Vidare kan man se att makt inte är en egenskap som socialarbetaren besitter               

utan snarare yrket i sig självt (ibid.). Detta kommer dock innebära att socialarbetare behöver              

vara villiga att använda makten i situationer där det behövs (ibid.). Att socialsekreterare inom              

socialtjänsten använder sig av makt i situationer med deras klienter är det ingen fråga om,               

men däremot i vilken utsträckning samt vilken förståelse socialsekreterarna har av           

maktbegreppet kan behöva studeras ytterligare. 

 

Grunden till en barnavårdsutredning är att undersöka om barnen utsätts för någon slags risk              

och det är därför grundläggande som socialsekreterare att ha samtal med barnet för att ta reda                

på detta. Samtalen med barnen har ökat sedan Barnkonventionen (UN General Assembly            

1989) bland annat ratificerades i Sverige 1990. Artiklarna i Barnkonventionen som är            

viktigast när det gäller barnavårdsutredningar är artikel 3, som innebär att man alltid ska ha               

barnets bästa i beaktning, och artikel 12, som innebär att barnets röst ska bli hörd i beaktning                 

till dess ålder och mognad (ibid.). Det kan kännas som om dessa artiklar i Barnkonventionen               

är något som bör tillämpas i praktiken under barnavårdsutredningar, men ett flertal studier             

visar på att att när barnets bästa är i beaktning tenderar man att se barnets möjlighet att                 
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påverka deras livssituation som potentiellt störande för utredningen, och vidare, barnets           

framtida hälsa (Vis et al. 2011). Detta grundat i de barnavårdsutredningar där barnen ej haft               

möjlighet att påverka de beslut som tas hade socialsekreterarna ansett att barnets bästa var att               

ej vara delaktiga då informationen som uppkom under utredningen kunde vara skadligt för             

barnets hälsa (ibid.). Vidare kunde en del socialsekreterare se tendenser att barnets vilja gick              

emot vad dem själva ansåg vara rätt beslut för barnet och barnets möjlighet att påverka               

utredningen försvann (ibid.) Samma studie visade att när barnen väl är med och får påverka               

deras livssituation har det positiva effekter för barnen och det ökade deras känsla av              

välbefinnande (ibid.). Samtidigt visar studier att 80% av barnen som varit med om olika typer               

av misshandel i sin uppväxt har försökt berätta om misshandeln för någon medan det hände,               

samtidigt som det i regel tog 7,8 år tills någon gjorde något åt saken (Allnock & Miller 2013).                  

Barnen eftersökte någon som kunde uppfatta vad som hände dem och eftersökte professionell             

hjälp som undersökte noggrant men varsamt (ibid.). Det finns ett tydligt behov av att              

undersöka det här vidare för att hitta ett arbetssätt som dels gör barn mer delaktiga i                

utredningen utifrån deras ålder och mognad, samtidigt som barn som upplever olika sorters             

misshandel under sin uppväxt upptäcks tidigare och får professionell hjälp. Ett nytt            

arbetsmaterial (se bilaga 1) med syftet att få dessa barn som utreds i en barnavårdsutredning               

mer delaktiga i samtalen har utvecklats av socialsekreterare i en kommun i södra Sverige. Det               

här arbetsmaterialet som har skapats för att förbättra barns delaktighet i processen är således              

ett intressant material att undersöka för att ta reda på hur barns delaktighet i socialt arbete ser                 

ut. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur införandet av ett nytt arbetsmaterial påverkat              

barns delaktighet i barnavårdsutredningar ur socialsekreterares perspektiv och hur relationen          

mellan klient och yrkesverksam påverkats av införandet av arbetsmaterialet. 

1.1.1 Frågeställningar 

Hur har det nya arbetsmaterialet påverkat socialsekreterarnas upplevelse av relationen mellan           

dem och klient/-erna? 

Hur görs barn delaktiga i utredningar genom arbetsmaterialet? 
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Har socialsekreterarna upplevt någon skillnad i praktiken mot tidigare utredningar där det nya             

arbetsmaterialet ej använts? Om ja, på vilket sätt? 

2 Kunskapsläge 
Under följande kapitel kommer tidigare forskning och andra texter som rapporter som ses som              

relevant och som berör studiens syfte tas upp. En genomgång av hur barns delaktighet              

regleras i barnavårdsutredningar inom socialtjänsten samt barnkonventionen kommer också         

presenteras i det här kapitlet. Även viss forskning som tagits upp inledande i             

problemformuleringen kommer ytterligare diskuteras. Först kommer en diskussion ske kring          

hur kunskapssökningen sett ut inför att undersöka kunskapsläget och därefter kommer den            

tidigare forskningen eller andra texter tas upp var för sig och presenteras enskilt. 

 

2.1 Kunskapssökning 

För att hitta tidigare forskning har dels databasen Lubsearch använts för att söka efter              

forskning som berört ämnet i studien. För att hitta ämnen som berör syftet har studien använt                

sig av meningar eller ord som child welfare service, child protection, social work, social              

worker, child participation in social work, relationship, relationship between social worker           

and client, communication between social worker and children och child care investigations.            

Motsvarande meningar eller ord har även sökts på svenska. Studien har vidare använt sig av               

att fråga socialarbetare som arbetar med dessa frågor för att se vilka studier de utgår ifrån.                

Slutligen har man även kollat på Socialstyrelsens egna studier och undersökningar för att se              

om det finns något relevant för studien. 

2.2 Utredningsarbete inom socialtjänsten 

Socialtjänsten fungerar som det yttersta skyddsnätet i Sverige för att de som befinner sig i               

kommunen får det skydd och det stöd de behöver (Ponnert 2015, s. 13). Socialtjänsten lyder               

under varje kommuns socialnämnd eller annan nämnd som regleras av socialtjänstlagen (SoL)            

(ibid.). Socialtjänsten inleder utredningar baserat på ansökningar, orosanmälningar eller något          
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som på annat sätt kommer till nämndens kännedom som kan leda till någon åtgärd från               

nämndens sida (ibid.). En utredning kan ses som en arbetsprocess där socialsekreterare            

utreder de ansökningar, orosanmälningar eller den informationen som på annat sätt kommit            

till deras vetskap, där information samlas in och analyseras för att se om det finns ett behov av                  

stöd eller insats från nämndens sida (ibid, s. 13ff). När det gäller barnavårdsutredningar, likt              

vad som denna studie ämnar att undersöka, gäller samma princip. Det finns dock mer regler               

och förhållningssätt när det är barn som undersöks istället för vuxna människor, i syfte att               

skydda barnet. Bland annat krävs det att utredningsprocessen när det är barn som utreds måste               

avslutas inom fyra månader (ibid.). En typisk barnavårdsutredning brukar innehålla ett första            

möte med både barnet och förälder/-rar, enskilt samtal med barnet, enskilt samtal med             

förälder/-rar och samtal med andra samverkanspartner som har information att ge, exempelvis            

skola och polis (ibid.). Slutligen brukar man ha ett kommunikationsmöte där man            

kommunicerar vilket beslut nämnden tagit i ärendet (ibid., s. 18f). Ett sådant beslut kan vara               

att barnet och/eller föräldrarna erbjuds insatser i form av exempelvis boendestödjare eller            

placering av barnet, utifrån SoL, eller att man ej ser något behov av stöd från nämndens sida                 

(ibid.). SoL är en lag som kräver samtycke från de som erbjuds insatser vilket innebär att även                 

om nämnden ser ett behov av stöd utifrån utredningsprocessen kan barnet, om barnet fyllt 15               

år, eller föräldrarna neka vården (ibid., s. 19). Vid ett tillfälle där insatsen nekas och nämnden                

ser ett så pass stort behov av vård kan det bli aktuellt med tvångsvård utifrån lag (1990:52)                 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (ibid., s. 20). Detta innebär att nämnden               

ser ett allvarligt missförhållande i hemmet eller ett allvarligt destruktivt beteende hos barnet             

som medför en stor risk för barnets hälsa och utveckling (ibid.). Utredningsarbetet är en              

process som kräver mycket av socialsekreteraren som utreder, där denne måste kontinuerligt            

läsa av samtalen och den information som kommer in och sedan ta beslut som eventuellt kan                

påverka barnets framtid.  

2.3 Barnkonventionen 

Barnkonventionen och dess artiklar är något som vidare präglar utredningsarbetet i stort. Som             

tidigare nämnt under problemformuleringen så finns det några artiklar som är extra viktiga i              

utredningsarbete. Tidigare nämndes artikel 3 och 12 som viktigast när det gäller            

barnavårdsutredningar, men likaså är artikel 6 något som genomsyrar allt arbete med barn.             
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Artikel 6 lyder “Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling” (UN General Assembly              

1989). Tillsammans med artikel 3, “Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad                 

som bedöms vara barnets bästa”, och artikel 12, “Barn har rätt att uttrycka sin mening och                

höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och                 

mognad.”, utgör dessa artiklar en stor del av hur socialsekreterares förhållningssätt när de har              

barnavårdsutredningar (ibid.). Artikel 3 och 12 är speciellt relevanta i den här studien då båda               

artiklarna kräver barns delaktighet för att tillämpas i praktiken. 

2.4 Barns delaktighet i utredningar 

Den första studien gällande barns delaktighet i utredningar som kommer presenteras är en             

omfattande studie som fokuserade på att studera hur barns delaktighet såg ut samt hur barnens               

möjlighet att komma till tals i socialtjänstens insatser ser ut i praktiken. Studien använder sig               

av alla barnavårdsutredningar som utfördes från två kommuner i Sverige under ett år             

(2012-2013). De har använt sig av de journalanteckningar som skrivits i barnens utredning             

och det material som studien undersökt i journalanteckningarna är den utredande           

socialsekreterarens problembeskrivning under utredningens analys och bedömning samt de         

olika sociala problemen som socialsekreteraren noterat i familjen. Studien har även använt sig             

av kompletterande intervjuer då resonemanget inte alltid kommer med i det som blir             

nedskrivet i utredningarna och de beslut som tas i. Studien fokuserade på alla tre faser av ett                 

barns utredning, det vill säga förhandsbedömningen, utredningen samt den eventuella          

insatsen. Det resultat som presenteras i studien baseras på 40 barnavårdsärenden där både             

journalföringen undersökts men som också kompletterats av intervjuer gällande dessa          

ärenden. Det studien kommer fram till är att man kan se att trots att de tre faserna                 

förhandsbedömning, utredning och sedan en eventuell insats bör följa varandra så kunde de se              

att övergången mellan en fas till en annan skapar stora glapp. Ett exempel på detta är att                 

kritisk information som uppgifter om våld ej fördes över från utredningsfasen till insatsfasen.             

En del potentiella orsaker till varför det såg ut så framkom vara att utredande socialsekreterare               

vill skapa sin egna bild av situationen. En annan orsak som framkom var att utredande               

socialsekreterare ansåg att när beslutet i utredningen skickades till de som ska jobba med              

insatsen så valde de som jobbade med insatsen att göra egna bedömningar vilket kunde frångå               

det beslut som togs i utredningen. Gällande barns delaktighet under processen kunde studien             
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urskilja stora skillnader baserat på de faser barnet befinner sig i. Under förhandsbedömningen             

kunde man se att barnets röst var starkare, att det varierar när det gäller utredningsfasen och                

att barnets röst är mycket svag under insatsfasen. Gällande föräldrarnas delaktighet under            

processen kunde man se en direkt motsatt mot barnets, att föräldrarnas röst är som starkast               

under insatsfasen, att de ges mycket utrymme under utredningsfasen och att den är som lägst               

när det gäller förhandsbedömningen. Varför barnets delaktighet är som störst under           

förhandsbedömningen tros bero på att socialsekreterarna måste göra en skyddsbedömning om           

barnet är i direkt behov av skydd baserat på den anmälan de mottagit. Studien argumenterar               

att anledningen till att barnets delaktighet sjunker under processens tid beror på att barnens              

upplevelser sakta försvinner, dels på grund av de glapp som finns och existerar mellan faserna               

och dels att barnens upplevelser byts ut mot föräldrarnas beskrivning av problemet. Studien             

kunde inte hitta någon skillnad på barnens delaktighet baserat på barnets ålder. Studien kunde              

se att föräldrarnas förmåga att påverka om de professionella får träffa barnet eller ej påverkar               

hur de professionella agerar och att detta i viss mån skiftar fokuset från barnet till föräldrarna.                

De ser ett behov av att socialsekreterarnas beslut över vilken problemformulering som finns             

ska hållas genom utredningen och att barnsamtal ska föras genomgående i större bemärkelse             

än tidigare i alla faser av barnets utredning. (Heimer, Näsman & Palme 2017) 

 

En annan studie gällande barns delaktighet i utredningar fokuserade på hur barns delaktighet             

såg ut i norska barnavårdsutredningar där de lånat ett arbetsmaterial från England och Wales              

som just hade syftet att förbättra barns delaktighet i utredningar. Studien utgår från             

barnavårdsutredningar där socialsekreterarna gått en utbildning i barns delaktighet samt en           

utbildning i hur arbetsmaterialet från England och Wales skulle användas. Åldrarna på barnen             

vars utredningar undersöktes var mellan 7 och 12 år. 64 socialsekreterare medverkade i             

utbildningen som varade 6 månader och blev sedan tillfrågade att skicka in resultat gällande              

barns delaktighet i deras utredningar. Av dessa 64 socialsekreterare skickade 16 av dem in 43               

barnavårdsärenden. Av dessa 43 barnavårdsärenden kunde 40 av dem studeras på grund av för              

stora bortfall i tre ärenden. Socialsekreterarna blev tillfrågade att berätta om i vilken             

utsträckning barnen var delaktiga, vilka egenskaper ärenden hade där barnen var delaktiga            

samt vilka bestämmande faktorer var involverade för att barnen skulle kunna vara delaktiga.             

Studien kunde se att socialsekreterarnas syn på om barnen varit delaktiga till stor del              

baserades på hur många barnsamtal de haft med barnet. Desto fler barnsamtal utredningen             
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haft desto högre klassades barnen som delaktiga. Studien kunde se att för att höja barnens               

delaktighet i utredningar behöver man därför se till att socialsekreterarna kan ha fler tillfällen              

att ha samtal med barnen. Studien kunde även se att man behöver skilja på att bara prata med                  

barn och att låta barnen vara delaktiga i beslutsprocessen. De menar att fokus bör istället ligga                

på att diskutera vad som menas med att låta barnen vara delaktiga istället för att fokusera på                 

mängden barnsamtal. De säger att arbetsmaterialet kan vara ett svar till detta men det              

viktigaste som studien av utredningarna kommit fram till är att se till att barnen får vara med                 

och uttrycka sig i sin situation och att hitta ett sätt att aktivt implementera deras delaktighet i                 

utredningarna. (Vis & Thomas 2009) 

 

2.5 Hur relationen mellan den professionella och klienten        

påverkar delaktighet 

Denna studie användes tidigare under problemformuleringen där den problematiserade hur          

vissa socialsekreterare undvek att låta barnen vara delaktiga i beslut i barnavårdsutredningar            

grundat i vissa ärenden där man ansåg att barnens delaktighet sågs som potentiellt störande              

för beslutet som togs. Studiens syfte var att undersöka hur barns delaktighet i socialt arbete               

ser ut och hur omhändertagna barn mår till skillnad från barn som ej är omhändertagna. För                

att undersöka detta har studien sökt efter studier gjorda gällande detta. De beslutade att enbart               

söka mellan 1999 och 2009. Fyra kriterier användes för att bestämma vilka studier som skulle               

inkluderas. Dessa kriterier var att studien skulle vara empirisk, att den skulle beröra barn              

mellan 0 till 18 år, att den innefattade dokumentering inom en välfärdskontext samt att den               

mätte delaktighet på något vis. Genom sökningen hittades 1830 publiceringar varav 21 av             

dessa fyllde alla kriterier för studien. Resultatet av studien visade att barns delaktighet             

förbättrade i vissa fall relationen mellan klienterna, både barn och föräldrarna, och            

socialarbetare. Den fann också att delaktighet kunde öka självkänslan hos barnet och att             

delaktighet är kopplat till en ökad behärskning och kontroll. Men om barnet ej får vara               

delaktiga kan detta få motsatta effekter där barnet kan känna en känsla av att tappa kontrollen                

och resultera i en lägre självkänsla hos barnet. Gällande relationen mellan socialarbetare och             

klient kom studien fram till att om socialarbetaren lyckas skapa en relation med barnet under               

utredningen kan det på så vis göra att barnets relation till dennes familj förbättras. I flera av de                  
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analyserade studierna kunde man konstatera att relationen mellan socialsekreterare och barnet           

var fundamental för att behålla barnet engagerad i utredningen. Det framkommer i            

undersökningen av studierna att barn har svårt att prata i formella situationer och de ser ett                

behov av att göra det barnvänligt för att inkludera barnen i deras utredningar. Studien kommer               

slutligen fram till att delaktighet hos barnet är viktigt men för att lyckas med detta krävs det                 

både en möjlighet för socialsekreterarna att skapa en relation mellan dem och barnet samt att               

utredningen är anpassad efter barnets förmågor. (Vis et al. 2011) 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt kommer de teoretiska begrepp som används tillsammans med kunskapsläget i             

analysen av den insamlade empirin presenteras. Genom att titta på empirin genom ett             

barndomssociologiskt perspektiv kan bakomliggande strukturer uppmärksammas som på        

andra sätt ej hade trätt fram. När man analyserar något utifrån något som baseras på lagar, i                 

studiens fall Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) och Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser           

om vård av unga (LVU), behöver man ha det i åtanke. Lagar kan finnas både i formella                 

versioner, likt Socialtjänstlagen och LVU, men den kan också finnas i informella situationer i              

samhället. Lagar finns i samhället för att uppordna sociala grupperingar baserat på sociala             

konstruktioner utifrån beteenden, attityder, religion och relationer (James & James 2004, s.            

49). Det är också dessa lagar och bestämmelser genom dessa formella och informella             

strukturer som i mötet mellan vuxenvärlden och barnen som bestämmer och uppehåller samt             

reproducerar definitionen om vad barndom innebär (ibid.). Men man måste också ha i åtanke              

att lagarna är baserade på samhällets normer och värderingar och på så sätt kan man se att de                  

formella lagarna, likt SoL och LVU i studiens situation, är de som kopplar ihop samhällets               

normer och hur lagarna tillämpas (ibid., s. 51). När man studerar barn och deras beteende på                

en strukturell nivå studerar man därför indirekt på vilket sätt samhället och hur barnets              

uppväxt påverkats av de formella och informella strukturer som finns i samhället. Barnets             

föräldrar befinner sig också i ett socialt sammanhang och samhället ser barndomen som en              

produkt av föräldraskapet och den socialisationsprocess föräldrarna förmedlar till deras barn           

(Halldén 2007, s. 13). På detta vis blir därför föräldrarnas föräldraförmåga, i hur de              
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socialiserar sina barn in i samhällets formella och informella strukturer, indirekt skyldiga till             

hur barndomen ser ut för deras barn. Dessa informella strukturer som tagits upp skulle kunna               

benämnas som den diskurs som finns i samhället. Diskursen i samhället ändras kontinuerligt             

med tiden, något som var okej förr som barnaga är numera sett ner på i diskursen i samhället                  

och har också genom detta påverkat de formella strukturerna så mycket att det skapats en lag                

som förbjuder detta. Barndom är därför något som också kontinuerligt ändras och som skapas              

genom barnen utifrån det samhälle de lever i (ibid., s. 31). Studier kring barn behöver därför                

analyseras utifrån både barnen och utifrån den samhällskontext barnen befinner sig i (ibid.).             

Då barndomen ses som en produkt av socialisationsprocessen och i vilket socialt sammanhang             

barnet utvecklas i blir det därför föräldrarna en viktig del i att förstå barnet (ibid., s. 39). Man                  

kan förstå detta genom att titta på vilket sätt en barnavårdsutredning är upplagd.  

3.1 Barnperspektiv och barnens perspektiv 

När det gäller barndomssociologin finns det tre återkommande aspekter som används för att             

beskriva vilket sätt det ses på (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide 2011, s. 48). Den               

första aspekten är “Barndomen är väsentlig som någonting som kan uppfattas, erfaras och             

dokumenteras för barn här och nu” (ibid., s. 49). Den andra aspekten är “Barndomen är ett                

element i den sociala strukturen” (ibid.). Den tredje och sista aspekten är “Barn är viktiga               

aktörer i utvecklingen av sig själva och samhället” (ibid.). Dessa tre aspekter definierar             

barndomssociologins gemensamma grund. Frågan är på vilket sätt barnperspektiv och barnets           

perspektiv tas in i dessa aspekter. För att förstå detta behöver man först definiera vad               

barnperspektiv och barnets perspektiv innebär och vad skillnaden är mellan dem.           

Barnperspektiv har en bred användning i samhälleliga kontexter. Ordet används på flera sätt             

vilket gör den användbar men också vag vilket gör att det lämnar det öppet för tolkning (ibid.,                 

s. 38). Barnperspektiv kan sammanfattas som en vuxens försök att förstå barns erfarenheter             

genom observationer och tolkningar av barnets handlingar vid interaktioner och genom en            

empatisk syn kunna få en förståelse för hur barnet uppfattar omvärlden (ibid., s. 39). För att                

närma sig barnets perspektiv innebär det således att man tittar till barnets erfarenheter,             

uppfattningar och förståelse av deras egna värld (ibid., s. 42). För att göra detta behöver man                

samtala med barnen för att få deras perspektiv och barnen behöver vara delaktiga för att man                

ska kunna närma sig detta. Ett barns delaktighet förutsätter därför att man tar hänsyn till               
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barnets perspektiv (ibid., s. 35). Det är viktigt att vuxna som söker en djupare förståelse kring                

barnperspektiv och barnens perspektiv håller sig restriktiva från att i förväg ha förutfattade             

meningar kring barnet och att istället vara lyhörda för barnens yttrande i tolkningsprocessen             

(ibid., s. 78). 

 

3.2 Barns delaktighet 

Som tidigare nämnt är det essentiellt att barnen är delaktiga när man ska ta hänsyn till barnets                 

perspektiv. Det finns en stor okunskap när man pratar om barnens förmåga att vara              

beslutsfattande när det gäller deras egna liv (Lansdown 2010, s. 15). Vuxna tar oftast beslut               

baserat på att de underskattar barnens förmågor eller misslyckas att ta vara på barnens röst               

gällande barnets perspektiv på grund av att barnen ej uttrycker sig som de vuxna anser vara                

riktigt (ibid.). Barns delaktighet är ofta definierad utifrån den roll de vuxna ger barnet, vilket               

bygger på att vuxna tror att barn ej kan vara delaktiga i beslutsprocesser eller ta beslut i                 

samhället om det ej är initierat från ett projekt ledd av vuxna (Malone & Hartung 2010, s. 26).                  

De beslut som tas i syfte att få barnen delaktiga i processer brukar sällan leda till skillnad då                  

beslutet oftast grundas i en vuxen syn över hur man bäst kan skydda och hjälpa barnen snarare                 

än att arbeta för en förändring gällande delaktigheten (Anderson 2010, s. 91). När barn är i                

kontakt med en socialarbetare som jobbar på en myndighet utifrån barnomsorg, likt            

barnavårdsutredare på socialtjänsten i Sverige, brukar det bakomliggande syftet för          

socialarbetaren främst vara att skydda barnet och främja deras utveckling (ibid., s. 92).             

Socialarbetaren svarar främst inte till barnet utan främst till chefer, domstolar och samhället i              

sig självt (ibid.). Detta innebär inte att barnens delaktighet helt försvinner men när barnets              

perspektiv ej hamnar i fokus tenderar deras delaktighet i situationen minska (ibid.). Det finns              

två generella sätt att se på barns delaktighet där det första sättet grundar sig i Harts                

delaktighetstrappa och det andra grundar sig i en föreställning av delaktighet som            

nödvändiggör att de vuxna ger bort en del av sin makt till barnen (Mason & Bolzan 2010, s.                  

125). Harts delaktighetstrappa menar att man kan se barns delaktighet i olika trappsteg där              

barnen har makt att påverka sin situation, där det går från att barnen får uttrycka sig som barn                  

till att diskutera barns delaktighet och slutligen till beslutsfattande som barnen delar med             

vuxna (ibid.). Ett dokument som har sitt ursprung i UNICEF definierar ‘äkta’ delaktighet hos              
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barn där barnen själva initierar till en förändring som delas tillsammans med vuxna för att               

bestämma hur deras världssyn ska definieras (ibid.). Det blir tydligt att det finns en mängd               

definitioner kring hur man kan välja att se på barns delaktighet. När det gäller barn som utreds                 

av socialtjänsten kring orosanmälningar blir det ännu svårare att dra en direkt linje kring              

vilken sorts delaktighet man pratar om.  

3.3 Makt 

I takt med samhällets utveckling så har även socialt arbete utvecklats i syfte att följa samma                

spår. Inom socialt arbete har man de senaste åren fokuserat på att införliva begrepp som               

autonomi, brukarperspektiv och empowerment med mera (Skau 2018, s. 20). Skau menar att             

denna utveckling tar sig uttryck på två sätt, det ena är att det å ena sidan får innebörden att                   

individer inom socialt arbete ska “rädda sig själv” medan å andra sidan att välfärdsstaten inte               

vill släppa sin förbättrande, moraliserande och pedagogiska sida (ibid.). Detta kan ta sig             

uttryck på ett flertal sätt. Inom barnavårdsutredningar utgår man, som tidigare nämnt, främst             

utifrån Socialtjänstlagen som innebär att man behöver samtycke till vårdtjänster som           

barnavårdsutredaren anser vara nödvändig för klienten för att förbättra deras situation. Om            

klienten motsätter sig vården så innebär det för barnavårdsutredaren att denne måste ta ett              

beslut om att gå in mot klientens vilja med tvångsvård utifrån LVU. Förhållandet mellan              

socialarbetare och klient innebär därför alltid att makt är närvarande, då det alltid finns en               

aspekt välfärdsstaten kan backa bak på om den nya samhällsutvecklingen kring autonomi,            

brukarperspektiv och empowerment ej fungerar (ibid., s. 22f). Makten inom socialt arbete            

döljs ofta genom begrepp som “behandling” vilket både skadar klienterna från att skydda sig              

från maktmissbruk men detta skadar även socialarbetare då det blir svårare att fullt ut se de                

möjligheter och gränser kring den makt de besitter (ibid., s. 29). Makt behöver ej betyda något                

negativt utan kan vara essentiellt för socialarbetaren att kunna hjälpa (ibid., s. 30).  

 

En strategi som omedvetet eller medvetet används i mötet mellan socialarbetare och klient går              

ut på att yrkesutövaren inte nämner maktaspekten i sin yrkesroll och definierar sig främst som               

“hjälpare”, både inför sig själv och inför klienten (ibid., s. 43). Skau menar att yrkesutövaren               

gör detta genom att vara trevliga och tillmötesgående, i alla lägen, och undviker motstånd så               

pass mycket de kan (ibid.). Skau menar på att om man ska kunna förändra något eller försvara                 
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sig mot något som inte existerar i samtalet om det inte benämns (ibid.). Makten försvinner               

inte automatiskt enbart för att man inte pratar om detta utan det är viktigt att detta lyfts och                  

existerar i samtalet (ibid.). 

 

Baserat på vilket sätt man använder språket kan en situation beskrivas annorlunda, det             

“bråkiga” barnet blir ett barn med “beteendeproblem”, och det vardagliga språket blir därför             

förbytt med fackspråket för att passa in i kontexten av en barnavårdsutredning (ibid., s. 50).               

Genom denna ändring sker den första förskjutningen av makt i mötet mellan socialarbetare             

och klient (ibid.). Om klienten ifrågasätter den nya tolkningen av situationen som beskrivs             

kan detta leda till en konflikt som kan innebära att en maktkamp mellan socialarbetaren och               

klient uppstår (ibid.). Resultatet av konflikten kan innebära att samarbetet mellan aktörerna            

skadas (ibid.). Sammanfattningsvis kan man se att i mötet mellan socialarbetare och klient             

sker en språklig transformation från vardagligt språk till fackspråk, vilket gör klientens            

situation tillgängligt för det sociala arbetets kontext samt bidrar till att legitimera, etablera och              

utöva makt (ibid., s. 54).  

 

Skau menar att klienter oftast känner sig i underläge i förhållande till den professionelle,              

bland annat grundat i maktsituationen (ibid., s. 67ff). Att som klient ta upp sina personliga               

problem för en annan människa som till synes har en felfri fasad gör det inte enklare (ibid.).                 

Detta gäller speciellt för föräldrar till barn som uppvisar något slags problem, vilket innebär              

för föräldern att de dels måste hantera känslan om att de ej räcker till som förälder, att de dels                   

är delaktiga i eller medskyldiga till barnets problem samt att de blir sedda som misslyckade i                

föräldrarollen (ibid.). Man kan som professionell i situationer som denna blotta sina egna fel              

kan det bidra till att avdramatisera situationen för klienten (ibid.). För även om den              

professionelle inte enbart är en “vanlig” människa i interaktionen utan har en professionell             

roll kan det vara viktigt för klienten att känna att den professionelle också är människa (ibid.).  

 

Sammanfattningsvis kan man se ett behov av att titta på maktsituationen när det gäller socialt               

arbete. Genom att titta på språket, relationen och förhållningssättet i mötet kan man på så sätt                

se på vilket sätt makten mellan klient och professionell utspelar sig och vilka konsekvenser              

detta leder till. 
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4 Metod 
För att besvara syftet och frågeställningarna har en kvalitativ metod använts. Genom en             

kvalitativ metod lägger man den största vikten på att undersöka hur individer uppfattar och              

tolkar sin sociala verklighet (Bryman 2011, s. 40f). Genom en kvalitativ metod kan man läsa               

in nyanser, normer och värderingar i ett sammanhang som ej går att läsa in genom               

kvantitativa metoder (Ahrne & Svensson 2015, s. 12). Då syftet med studien är att undersöka               

hur nytt arbetsmaterial påverkat barns delaktighet i barnavårdsutredningar och relationen          

mellan professionell och klient, kan man med hjälp av kvalitativa metoder förstå detta (Ahrne              

& Svensson 2015, s. 10; Bryman 2011, s. 40f). Kvalitativa metoder har kritiserats för att vara                

alltför subjektiva, då de menar att resultatet i stor del bygger på forskarens osystematiska              

uppfattningar (Bryman 2011, s. 368). För att jobba mot att resultatet ska spegla studiens syfte               

har studien vidtagit åtgärder gällande detta som presenteras vidare under metoddelen. Den            

primära metoden som använts är intervjuer av socialsekreterare vars avsikt ska vara att svara              

direkt mot syftet i studien. I denna studie intervjuades tre socialsekreterare. För att lyfta              

resultatet från intervjuerna med socialsekreterarna har även en informantintervju utförts i syfte            

att få mer information kring arbetsmaterialet samt har en dokumentanalys av användartips för             

arbetsmaterialet utförts. Intervjuer används bland annat i syfte att samla in kunskap kring             

sociala förhållanden och upplevelser av individer som är delaktiga i en viss social miljö              

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 34). Då syftet med studien är att bland annat ta reda på                 

hur de sociala förhållanden uppfattas av socialsekreterarna i mötet med deras klienter, det vill              

säga en viss social miljö, passar därför en kvalitativ metod som intervju in för att besvara                

detta. Genom intervjuer kan man få reflektioner från flera personer kring ett samhällsfenomen             

ur deras perspektiv och utifrån deras egna erfarenheter (ibid., s. 53). Hur intervjuerna och              

dokumentanalysen genomfördes kommer diskuteras vidare i metodavsnittet. 

4.1 Metodmässiga överväganden 

Tankar kring metodvalet har utöver kvalitativa intervjuer också gått mellan fokusgrupper och            

en kritisk diskursanalys av arbetsmaterialet. Fokusgrupper kan användas för att tillsammans           

med intervjuaren utforska ny kunskap i ämnet (Dahlin-Ivanoff 2015, s. 81f). Då syftet med              
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studien är att undersöka hur nytt arbetsmaterial påverkat barns delaktighet i           

barnavårdsutredningar utifrån socialsekreterares perspektiv och hur socialsekreterarnas       

upplevelse av relationen till deras klienter förändrats kan det vara svårt att få fram ett               

representativt resultat med fokusgrupper. Detta på grund av att de som kommer intervjuas i              

fokusgruppen jobbar tillsammans och en nackdel med det kan vara att de som har en               

underordnad roll i arbetsgruppen kan tveka i att uttrycka sina tankar kring frågorna om de är                

av motsatta åsikter (ibid., s. 89; Bryman 2011, s. 464). Det blir därför fördelaktigt för studien                

att ha enskilda intervjuer för att inte respondenterna ska påverkas av varandras svar. Detta på               

grund av att svar gällande arbetsmaterialet som kan ses som negativt av arbetsgruppen kan              

riskeras att ej lyftas i intervjuerna i fokusgrupperna. 

 

Genom en kritisk diskursanalys hade man kunnat undersöka det nya arbetsmaterialet och            

jämföra det med det äldre arbetsmaterialet och få fram de ändringar som gjorts och på så sätt                 

kunna se det underförstådda i det nya arbetsmaterialet (Boréus 2015a, s. 164). Genom att              

analysera det underförstådda i det nya materialet kan man få fram de språkliga praktiker som               

använts för att skapa det och på så sätt analysera vad de som skrivit materialet ansett vara                 

korrekt i kontexten till det arbetet som materialet används i (Boréus 2015b, s. 179). Problemet               

med detta är att det ej kommer besvara frågeställningarna kring hur arbetsmaterialet fungerat i              

praktiken eller hur relationen mellan socialsekreterare och klienter upplevts, då man genom en             

kritisk diskursanalys ej kommer kunna urskilja hur det fungerat i mötet mellan            

socialsekreterare och klienter.  

4.2 Förförståelse av det studerade ämnet och val av ämne 

Under min verksamhetsförlagda utbildning på socionomprogrammet var jag på en myndighet           

där mina två handledare var barnavårdsutredare. De utredde ungdomar mellan 12 och 18 år.              

En av mina handledare var dessutom barnombud på arbetsplatsen vilket resulterade i att jag              

följde med hen till en barnombudsdag. Där var det utomstående som introducerade det här              

arbetsmaterialet vilket gjorde att jag blev intresserad av ämnet och arbetsmaterialet i sig             

självt. Jag har därför en förförståelse kring området som studien ämnar att undersöka och de               

arbetsuppgifter som ingår som socialsekreterare på en utredande avdelning, även fast de som             

intervjuas arbetar med yngre barn och jag utredde barn mellan 12-18 år under min              
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verksamhetsförlagda utbildning. I och med att jag har en förförståelse kring ämnet kan detta              

göra att jag lättare kan förstå vad socialsekreterarna pratar om och på så sätt finna följdfrågor                

baserat på deras resonemang kring de områden som diskuteras för att få en djupare bild av det                 

studerade området. Det blir även viktigt att ha detta i åtanke när jag utför intervjuerna så att                 

det ej uppstår en intervjuareffekt. En intervjuareffekt innebär att forskaren kan påverka            

insamlingen av materialet genom att formulera sig kring frågor, följdfrågor och responser på             

ett sätt som gör att det finns en risk att resultatet blir mindre objektivt (Ahrne och Svensson                 

2015, s. 19). Genom att kontinuerligt tänka på att ha en objektiv syn på ämnet när intervjuerna                 

genomfördes och när intervjuguiden skapades kan man på så sätt minska eller helt eliminera              

intervjuareffekten (ibid.). 

4.3 Urval och insamling av material  

I den här uppsatsen kommer en avgränsning göras för att besvara syftet. Dels kommer studien               

inte beröra och undersöka klienternas erfarenheter. Detta på grund av flera orsaker. Dels på              

grund ut av att klienterna berörs av sekretess gällande deras utredningar samt dels att det hade                

varit etiskt problematiskt att utföra den undersökningen. Valet att intervjua socialsekreterare           

grundades i att de har en arbetserfarenhet av tidigare arbetssätt med barnavårdsutredningar            

och hur det fungerat i praktiken och har haft en möjlighet att märka en potentiell skillnad,                

både gällande om och i så fall hur relationen ändrats mellan dem och deras klienter samt hur                 

barnets delaktighet i utredningen sett ut. Valet av socialsekreterare kommer därför innebära            

att de som intervjuas har minst 6 månaders erfarenhet av barnavårdsutredningar innan de             

började använda det nya arbetsmaterialet, då studien även ämnar att fånga en            

förändringsprocess mellan två sätt att arbeta. För att få tag på socialsekreterare att intervjua              

har ett tvåstegsurval använts. Ett tvåstegsurval innebär att man tar kontakt med en             

organisation, i det här fallet en sektionschef för barnavårdsutredningar inom den valda            

kommunen, som sedan kan ge en tillåtelse att göra en undersökning gällande dem             

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 40). Därefter har sektionschefen skickat det vidare till             

en planeringssekreterare som kontaktade mig för vidare information. Jag kontaktade bara en            

stadsdel inom den valda kommunen av anledningen att arbetsmaterialet skapades där och de             

socialsekreterare som arbetade med arbetsmaterialet hade fått en introduktion gällande hur           

man ska arbeta med det, vilket andra stadsdelar ej fått. Min initiala tanke var att introducera                
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mig för socialsekreterarna i arbetsgruppen och berätta om min studie och mig själv och              

därefter lämna kontaktuppgifter. På så sätt hade det skapat ett slumpmässigt urval inom             

arbetsgruppen och jag hade kunnat undvika en möjlig manipulering av urvalet av ledningen             

(ibid.). Tyvärr gick det ej då det både finns en arbetsbelastning hos socialsekreterarna var hög               

och det var fyra arbetsgrupper som arbetade med materialet. Jag fick därför använda mig av               

min kontakt med planeringssekreteraren som mailade ut mitt informationsbrev (se bilaga 2)            

till alla som jobbade med arbetsmaterialet ett flertal gånger och som sedan informerade mig              

om de respondenter som svarade på hennes mail. Genom detta fick jag kontakt med tre               

socialsekreterare som jobbar med arbetsmaterialet. Då detta var färre respondenter än som var             

önskvärt för studien användes en triangulering för att göra studiens resultat mer trovärdigt             

Ahrne & Svensson 2015, s. 25). Detta innebär att studien kombinerar olika kvalitativa             

metoder för att göra analysen av ämnet mer trovärdigt (ibid., s. 25f). De kvalitativa              

intervjuerna med socialsekreterarna som jobbar med arbetsmaterial kompletteras därför med          

en intervju med planeringssekreteraren samt en dokumentanalys av en textfil som använts för             

att ge användartips till de socialsekreterare som använder arbetsmaterialet. Användartipsen för           

socialsekreterarna som arbetar med arbetsmaterialet lyfter varje sida i boken och där syftet av              

varje sida presenteras och på vilket sätt man kan jobba med frågorna som ställs i boken. 

4.4 Etiska övervägningar 

När man skriver om någon organisation som man har någon slags relation till så finns det en                 

risk att det man kommer fram till i analysen, speciellt om det är något som kan ses som                  

kritiskt mot organisationen, påverkas av ens relation till organisationen och medför           

svårigheter för studien (Skærbæk 2012, s. 139f). Organisationen som undersöks är en            

potentiellt framtida arbetsgivare. Ett etiskt dilemma kan uppstå när det finns två olika faktorer              

att ta hänsyn till, i ovan nämnda fall gentemot sig själv som forskare och det man                

representerar och gentemot organisationen (Kalman & Lövgren 2012, s. 15f). Man kan ej stå i               

hänsyn till båda utan måste välja och en känsla av ett moraliskt misslyckande kan uppstå               

oavsett val av vad man representerar (ibid.). Det blir viktigt att ha detta i åtanke så att                 

resultatet av analysen i studien ej påverkades av relationen till organisationen. 
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Tankar har även gått gällande de etiska övervägningar och de dilemman som kan framstå vid               

insamlingen av material till denna studie. Informationskravet innebär att man ska informera            

de som medverkar i studien kring vad studien handlar om och hur deras information kommer               

användas (Kalman och Lövgren 2012, s. 13f). Genom att berätta för de intervjuade att den               

information de gett i intervjuerna enbart kommer användas i forskningssyfte samt att studien             

ämnar undersöka hur arbetsmaterialet påverkat deras arbete kommer denna studie uppfylla           

informationskravet. De intervjuade har tagit del av detta genom ett informationsbrev (se            

bilaga 2) som skickades till dem innan intervjun samt fått muntlig information innan             

intervjuernas start. Informationskravet grundar sedan för samtyckeskravet, som innebär att          

informera om att deltagandet av studien är frivillig och att de kan när som helst avbryta sin                 

medverkan (ibid.). Detta beskrevs även i informationsbrevet och vid början av intervjuerna            

och gedigen information gavs ut i syfte att säkra detta för respondenterna.  

 

Konfidentialitetskravet går ut på att värna om de som intervjuas så att dessa individers              

information och vem dem är ej blir offentligt (Kalman och Lövgren 2012, s. 14). Studien               

kommer genom att avidentifiera respondenternas namn och information som kan vara           

avslöjande, samt bevara de transkriberade intervjuerna på ett säkert ställe uppfylla detta            

kravet. Respondenterna blev informerade i informationsbrevet att studien ej kan lova           

anonymitet, då det finns en möjlighet att individer som känner till deras jobb kan identifiera               

dem genom deras svar. Däremot informerades dem om att intervjumaterialet kommer hanteras            

på ett konfidentiellt sätt.  

 

Nyttjandekravet går ut på att den information som samlats in enbart får användas i              

forskningsändamål (Kalman och Lövgren 2012, s. 14). Genom att berätta detta inför            

intervjuerna och att se till att informationen som tas emot ej används på ett annat sätt kommer                 

denna studie uppfylla detta kravet. I informationsbrevet som skickades ut nämndes även att             

studien är inom ramen av ett examensarbete i socialt arbete. 

4.5 Intervju som metod 

Valet av intervju som metod syftar att besvara frågeställningarna som ämnar att undersöka hur              

relationen ser ut mellan socialsekreterare och klienter samt hur det nya arbetsmaterialet            
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fungerar. Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att specifika teman ska beröras           

men svaren kan utformas på ett fritt sätt vilket gör att intervjun känns mer fri (Bryman 2011,                 

s. 415). En intervjuguide skapades för att se till att alla intervjuer skulle beröra dessa specifika                

teman och att det finns en viss röd tråd genom den semistrukturerade intervjun (ibid., s.               

419ff). I denna studie var de specifika teman som intervjuerna berörde: 

 

-Bakgrund om socialsekreteraren 

-Arbetsmaterialet i sig självt 

-Arbetsmaterialet tillsammans med klienter 

-Klienternas delaktighet 

-Några andra skillnader man märkt i användandet av arbetsmaterialet 

 

Dessa teman har i syfte att ta fram svar som kan besvara frågeställningarna. Under första               

temat bakgrund besvarades hur länge socialsekreteraren jobbat som barnavårdsutredare och          

vilken utbildningen den hade. Under de resterande teman togs det upp på vilka skillnader              

socialsekreterarna upplever av att använda det nya arbetsmaterialet och vilka för- och            

nackdelar de upplevt av arbetsmaterialet. Det är viktigt att den som intervjuar är lyssnande till               

de som intervjuas, så att dels att respondenterna känner sig uppmärksammade men också att              

när det uppstår situationer där följdfrågor är nödvändiga så sköts det på ett korrekt sätt               

(Bryman 2011, s. 423). Respondenterna har därför haft möjlighet att prata om vad de känner               

är viktigt och kunnat reflektera kring arbetsmaterialet i stort.  

 

När det gäller intervjun berörande planeringssekreteraren skapades också en intervjuguide för           

att få svar på de frågor som studien behövde för att få en djupare förståelse kring det                 

studerade området. De specifika teman som berördes i intervjun med planeringssekreteraren           

var: 

 

-Bakgrund om planeringssekreteraren 

-Uppkomsten av arbetsmaterialet 

-Planeringssekreterarens syn på arbetsmaterialet 

-Effekter av arbetsmaterialet 

-Några andra skillnader planeringssekreteraren märkt i användandet av arbetsmaterialet 
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När det gäller bakgrunden om planeringssekreteraren togs hennes arbetsuppgifter upp samt           

hennes utbildning. Därefter diskuterades arbetsmaterialet i sig självt samt de effekter hon            

kunnat se efter införandet av arbetsmaterialet jämfört med innan införandet.  

 

4.6 Dokumentanalys som metod 

Genom att ta in kringliggande skriftliga texter gällande det studerade ämnesområdet kan det             

leda till en bredare kunskap i studien och vidare styrka studiens resultat (Bryman 2011, s. 97).                

Ett sätt att göra detta på är genom en dokumentanalys. En dokumentanalys innebär att man               

analyserar dokument som går att läsa, inte är skapade i ett speciellt samhällsvetenskapligt             

syfte, finns tillgängligt för analys samt är av relevans för studien (ibid., s. 488f). Det positiva                

med en dokumentanalys är att den studerade empirin ej påverkas på samma sätt som vid en                

kvalitativ intervju, där det existerar en intervjuareffekt, då materialet redan existerar (ibid., s.             

489). I den här studien kommer det nya arbetsmaterialet analyseras, vilket utgör ett officiellt              

dokument från en statlig myndighet, det vill säga att dokumentet kan begäras ut av vem som                

helst från socialtjänsten. När man studerar dokument från statliga myndigheter är det viktigt             

att ha i åtanke med att representativiteten är komplicerad då dessa dokument oftast är unika               

genom sin kvasiofficiella karaktär (ibid., s. 495). I och med att den här studien analyserar ett                

dokument direkt kopplat till det arbete socialsekreterarna som blivit intervjuade använder           

kommer representativiteten i dokumentanalysen vara stark.  

4.7 Metodens tillförlitlighet 

När man studerar ett fenomen vill man att studiens resultat speglar verkligheten så nära som               

möjligt. Vid en kvalitativ metod är det svårare att räkna ut om resultatet speglar verkligheten               

gentemot i en kvantitativ metod, då den senare nämnda metoden baseras på data som lättare               

går att generalisera. När man använder sig av en kvalitativ metod brukar man beskriva              

metodens tillförlitlighet genom intern reliabilitet, extern reliabilitet, intern validitet och extern           

validitet (Bryman 2011, s. 352ff). Intern reliabilitet syftar till om andra medlemmar inom             

samma forskarlag skulle dra samma slutsats av empirin (ibid.). I den här studien är detta ej                

applicerbart då studien utförs av en person. Extern reliabilitet syftar till om studien skulle få               
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samma resultat om samma studie skulle utföras av någon annan eller vid upprepade mätningar              

(ibid.). I kvalitativ forskning är extern reliabilitet det svåraste att visa. Detta kan bero på att                

objektet som studeras, i detta fall människor, kan ändra sin uppfattning beroende på yttre              

påverkan beroende på den kontexten den befinner sig i. De kan också påverkas av              

intervjuaren och på vilket sätt de ställer frågorna. I denna studie som syftar att undersöka               

socialsekreterares uppfattningar av användandet av ett arbetsmaterial kan exempelvis deras          

uppfattning ändras med tiden.  

 

Intern validitet syftar till hur trovärdigt resultatet är och beskrivningen av empirin och             

metodvalet (ibid.). Genom att koppla empirin och det som framgår i intervjuerna till valda              

teorier och begrepp kan de ge en hög grad av överensstämmelse för den som granskar studien                

och kan därför ge ett trovärdigt resultat. Vidare förhöjs trovärdigheten i och med att studien               

använder sig av triangulering. Triangulering innebär att man använder mer än en metod när              

man studerar något (ibid., s. 354). I denna studie används främst en kvalitativ metod i form av                 

intervjuer av socialsekreterare men vidare används även en informantintervju av en           

planeringssekreterare i syfte att se mer kvantitativa resultat samt en dokumentanalys av            

användartips till arbetsmaterialet. Vanligtvis förknippas triangulering med kvantitativ        

forskning men triangulering kan även användas inom ramen för kvalitativ forskning (ibid.).            

Vidare kan triangulering användas i en större utsträckning för att kontrollera empirin mellan             

olika metoder för att ge ett trovärdigare resultat. Extern validitet syftar till vilken grad              

resultatet kan överföras och generaliseras på andra sociala miljöer och situationer (ibid., s.             

352ff). I den här studien kan det tänkas vara överförbart till andra socialtjänster i Sverige, då                

socialsekreterare utgår från samma lagar och förhållningssätt och har ett lågt           

handlingsutrymme i sitt arbete på grund av detta. Däremot kan överförbarheten vara            

begränsad då det utgör ett nytt arbetsmaterial, men om användningen av det nya             

arbetsmaterialet sprids till andra socialtjänster i Sverige så kan det vara en rimlig slutsats att               

resultatet av studien är överförbart till andra kommuner där arbetsmaterialet även används.  

4.8 Bearbetning och analys 

Den empiriska studien utgår främst från de transkriberade intervjuerna utifrån den inspelade            

datan (Ahrne & Svensson 2015, s. 23). Studien utgår även från den dokumentanalys som              
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genomfördes av textfilen gällande användartips gällande arbetsmaterialet för        

socialsekreterarna. De intervjuer som utförts har spelats in med hjälp av teknisk hjälp.             

Samtidigt kommer det kompletteras genom skrift om tekniken strular (Bryman 2011, s. 428f).             

Det är viktigt att både språket och på vilket sätt det uttrycks kommer med i transkriberingen                

och att det kommer föras ner skriftligt vid de punkter det anses essentiellt för vad som sägs i                  

samtalen (ibid.). Empirin från intervjuerna kommer sedan att kodas genom en tematisk analys             

som innebär att läsa igenom empirin ett flertal gånger vilket gör att man hittar delar i dem som                  

hör ihop och som bildar teman (Bryman 2011, s. 528; Rennstam & Wästerfors 2015, s. 224).                

Dessa teman kommer skapas genom att koppla empirin mot de valda teorierna och begreppen              

studien utgår ifrån. Empirin kommer sedan reduceras då man behöver sålla i det insamlade              

materialet för att hitta vad som är relevant för att besvara frågeställningarna (Rennstam &              

Wästerfors 2015, s. 227f). Den reducerade empirin ska representeras på ett sätt som besvarar              

syftet av studien (ibid., s. 228ff). Detta kommer göras genom att man anger från vem citatet                

kommer ifrån och behåller respondenternas språk i stor utsträckning (Bryman 2011, s. 529).             

Slutligen kommer ordning skapas i materialet och empirin kommer framföras på ett sådant             

sätt att man kan följa det som studeras (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 231f). För att bredda                 

analysen kommer man hålla ögonen öppna för likheter och skillnader mellan respondenternas            

svar (Bryman 2011, s. 529). Empirin från dokumentanalysen kommer hanteras på ett liknande             

sätt som transkriberingen från intervjuerna, där bearbetningen av materialet kommer leda till            

teman utifrån de valda teorierna och begreppen som tidigare presenterats, för att sedan             

reduceras och kodas för att besvara syftet (ibid., s. 505f). De transkriberade intervjuerna             

presenteras i sin helhet, där eventuella pauser och hummanden i intervjuerna redovisas, då det              

kan ses som nödvändigt för att kunna redovisa på vilket sätt respondenten uttrycker sina svar               

och på så sätt ge en bättre förståelse av analysen (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 246).                

Bearbetningen och analysen av det empiriska materialet pågår även ständigt genom studiens            

gång, även innan all data är inhämtad och transkriberad (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015,             

s. 24). Dessa preliminäranalyser grundar sig i att man kontinuerligt under studiens gång             

bekantar sig med sitt material och formar tankar kring materialet och det område man ämnar               

att undersöka (ibid.). De tankar man får under studiens gång är viktiga för analysen och bör                

således antecknas under studiens gång (ibid.). 
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5 Analys 
Analyskapitlet kommer gå till genom att först kommer intervjupersonerna introduceras samt           

en kort överblick av materialet. Sedan kommer de teman som framkommit ur bearbetningen             

av materialet introduceras. Därefter kommer en analys utföras utifrån de introducerade teman.            

För att analysera empirin kommer citat lyftas utifrån intervjuerna av socialsekreterarna           

tillsammans med citat från informantintervjun samt dokumentanalysen av användartips av          

arbetsmaterialet. Detta kommer kontinuerligt kopplas till begrepp och kunskap som tidigare           

lyfts i kunskapsläget och teoridelen för att stärka analysen. 

5.1 Intervjupersonerna och empirimaterialet 

I den här studien kommer de tre intervjupersonerna som jobbar som barnavårdsutredare kallas             

Anton, Britta och Cecilia. Anton har jobbat som barnavårdsutredare i snart tre år, Britta har               

jobbat som barnavårdsutredare i snart två år och Cecilia har jobbat som barnavårdsutredare i              

snart fem år. Anton, Britta och Cecilia jobbar mestadels med barn från ålder 3-12 år men det                 

kan hända att de även utreder äldre barn. Alla intervjupersoner, inkluderande           

informantintervjupersonen, har en socionomutbildning i grunden. Vidare har alla utbildning          

inom BBIC (barns behov i centrum), som är ett arbetssätt där barnen sätts i fokus, och MI                 

(Motivational Interviewing), vilket är en samtalsmetod där fokus ligger på att motivera till             

förändring. Alla har tidigare jobberfarenheter i olika grader inom socialt arbete. På deras             

arbetsplats har man också kontinuerliga utbildningar inom olika ämnen för att bredda och             

utveckla kunskapen i arbetsgruppen. Informantintervjupersonen kommer kallas Diana och är          

en planeringssekreterare på socialtjänsten. Diana har utöver MI och BBIC-utbildning även           

bland annat ESTER, som är en risk- och skyddsbedömningsmetod. Diana berättar att en             

planeringssekreterares arbetsuppgifter är att jobba med kvalitetsarbete inriktat mot barn- och           

familjemyndigheten. Diana följer upp de mål som politikerna sätter och granskar så att målen              

möts. Detta gör hon genom att bland annat ha brukarundersökningar i form av enkäter där               

man kan urskilja om målen möts.  
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Empirin från intervjuerna med Anton, Britta och Cecilia upplevs relativt mättad, då de             

mestadels ger snarlika svar men där deras erfarenheter är vad som gör att de skiljer sig lite åt.                  

Man kan även se en viss skillnad baserat på deras arbetsplatserfarenhet då Anton, Britta och               

Cecilia inte har jobbat som barnavårdsutredare lika länge. Då studien fått tagit del av delar av                

resultatet från brukarundersökningarna genom intervjun med Diana så kan även en del av             

Anton, Britta och Cecilias erfarenheter bekräftas, då resultatet från brukarundersökningarna i           

viss mån bekräftar socialsekreterarnas upplevelser.  

5.2 Teman 

De teman som hittats genom bearbetningen av empirin från intervjuerna är de följande:             

Delaktighet och hur arbetsmaterialet har fungerat i praktiken, föräldrarnas påverkan på           

utredningarna och relationsbyggande eller inte?. Nedan kommer dessa teman sedan          

diskuteras genom citat från intervjuerna med Anton, Britta, Cecilia och Diana kopplat till             

kunskapsläget, teorier och empiri från dokumentanalysen av användartips för arbetsmaterialet.          

Därefter kommer resultatet från empirin analyseras utifrån Skaus teorier kring makt. 

 

5.3 Delaktighet och hur arbetsmaterialet har fungerat i        

praktiken 

Vad som behöver vara tydligt i analysavsnittet är först och främst hur socialsekreterarna             

själva ser på begreppet delaktighet och vad de anser begreppet vara när det gäller utredningar               

inom socialtjänsten. Under intervjuerna med socialsekreterarna framkom det en liknande syn           

kring begreppet delaktighet och Cecilia uttrycker det såhär: 

 

Alltså det är att det ska vara barnets utredning, att det är barnet som ska               

synas och höras i utredningen och inte föräldrarna. Att det är från deras             

synvinkel liksom. 

 

När det gäller barns delaktighet i utredningar finns det som tidigare nämnts under teoretiska              

utgångspunkter flera definitioner av delaktighet. Definitionen som Cecilia framför stämmer          
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överens med Harts delaktighetstrappa där det högsta trappsteget gällande barns delaktighet           

definieras som att barnen haft möjlighet att uttrycka sig och där barnen tillsammans med              

socialsekreteraren haft möjlighet att aktivt uttrycka vad deras världssyn är och vad de vill              

(Mason & Bolzan 2010, s. 125). UNICEFs definition av barns ‘äkta’ delaktighet är inte något               

som kan urskiljas av studien då det blir svårt att urskilja detta då studien ämnar att undersöka                 

socialsekreterares syn på barnens delaktighet och det blir därför omöjligt att veta vad barnen              

initierat till eller ej (ibid.). Däremot kan den andra synen utifrån Harts delaktighetstrappa där              

tanken är att de vuxna ger bort en del av sin makt till barnen undersökas (ibid.). I intervjun                  

tillsammans med Anton uttrycker han under frågan om barnens delaktighet utifrån           

arbetsmaterialet lett till något resultat i praktiken detta: 

 

Jag kommer på särskilt ett ärende där det fick en betydelse för att det              

hade lyft barnets röst och där barnets sanning, barnets verklighet, hade           

blivit så tydlig och kanske mycket med hjälp av den här boken då vi              

kunde sätta rätt upp och ner och titta.  

 

Anton uttrycker dock att han känner sig lite motstridig i sina svar, då han menar att det kan                  

vara en för kort period för att uttala sig kring om arbetsmaterialet i sig självt haft någon                 

betydelse för barnen i praktiken. Britta och Cecilia uttrycker i sina intervjuer att de inte sett                

någon skillnad i praktiken utifrån inledda insatser som de kan se vara en produkt av               

arbetsmaterialet. De båda menar dock, likt Anton, att de använt arbetsmaterialet under en för              

kort period för att kunna uttrycka sig kring frågan. Detta kan bero på att de jobbar inom en                  

myndighet där deras skyldighet som socialsekreterare gentemot barnen i första hand handlar            

om att skydda barnet och främja deras utveckling snarare än att låta barnet vara den               

avgörande faktorn i utredningarna (Anderson 2010, s. 92). Däremot uttrycker Anton en            

förändring runt detta vilket kan vara en möjlig utveckling i utredningsarbetet de utför utifrån              

arbetsmaterialet, att i takt med att barnen får möjlighet att uttrycka sig mer i samtal skapas en                 

situation där deras ord kan leda till fler avgörande bedömningar i utredningarna. Att det jobbet               

intervjupersonerna utför grundar sig i myndighetsarbete behöver, som tidigare nämnts, ej           

innebära att barnens delaktighet försvinner helt men att fokus ligger annanstans och detta kan              

vara en möjlig anledning till varför de upplever att arbetsmaterialet i sig självt i stor del ej                 

påverkat andelen utredningar som avslutats med insatser från socialtjänstens sida (ibid.).  

29 
 



 

När det gäller arbetsmaterialet i praktiken och hur det fungerat för socialsekreterarna i samtal              

med barnen så upplever samtliga intervjupersoner arbetsmaterialet som mestadels positivt.          

Alla har upplevt att barnens mottagande av arbetsmaterialet har varit positivt och att             

socialsekreterarna själva ser en förändring i deras arbete. Anton uttrycker sig kring            

användandet av arbetsmaterialet som detta: 

 

Min upplevelse är att det är bra, att det funkar, att det är givande i               

barnsamtal. Jag upplever att barnen blir mer engagerade, intresserade,         

jag upplever att dom pratar mer, än att man sitter rätt upp och ner som               

du och jag gör nu och har ett samtal. Dom får arbeta själva med det. Det                

underlättar också för dom barn som tycker det är jobbigt att sätta ord på              

vad dom tycker och tänker, och som kanske också har det lättare att             

skriva själv. Och det här möjliggör ju för dom att göra sin röst hörd […]               

samtidigt som dom som har lätt och prata också kan använda sig av den.              

Jag kan ställa följdfrågor, eller vi kan stanna i ett avsnitt och prata kring              

det samtidigt som barnet får vara aktivt. 

 

Anton beskriver arbetsprocessen där arbetsmaterialet gjort att barnen fått möjlighet att göra            

sin röst hörd på ett annat sätt än tidigare, där han som socialsekreterare har fått in mer                 

information från barnen än tidigare. Utifrån Antons beskrivning, och liknande utsagor från            

Britta och Cecilia, kan situationen tolkas som att barnets perspektiv fått en högre närvaro              

under utredningarna än innan arbetsmaterialet användes. Detta grundat i barnets perspektiv           

som begrepp kan ses som att man i samtal med barnet försöker närma sig deras erfarenheter,                

uppfattningar av deras värld, vilket i sin tur kräver att barnen är delaktiga (Sommer, Pramling               

Samuelsson & Hundeide 2011, s. 42). För att barn ska klassas som delaktiga förutsätter det               

alltså att man man tar hänsyn till barnets perspektiv (ibid., s. 35). Utifrån Antons erfarenheter               

kan man utifrån detta tolka det som att förutsättningarna för delaktigheten hos barnen där det               

nya arbetsmaterialet använts har höjts. Då Britta och Cecilia även har liknande erfarenheter av              

att användandet av arbetsmaterialet gjort att barnen pratat mer verkar premisserna att öka             

barns delaktighet i utredningar öka med hjälp av arbetsmaterialet. Att premisserna ökat            

behöver inte innebära att barns delaktighet i sig självt har gjort det, då barns delaktighet också                
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förutsätter att man tar det barnen säger i åtanke i de beslut som fattas kring barnet (Lansdown                 

2010, s. 15). Då socialsekreterarna som intervjuats uttrycker att det är för tidigt att säga om                

arbetsmaterialet påverkat besluten som tagits i utredningarna, utöver Antons osäkerhet, kan           

studien inte avgöra om barnens delaktighet höjts i den aspekten. Detta kan mycket väl bero på                

att artikel 3 och artikel 12 i barnkonventionen krockar, då barnens bästa ska beaktas samtidigt               

som barn ska ha rätt till att göra sin röst hörd i situationer som berör barnet, utifrån ålder och                   

mognad. I användartips för arbetsmaterialet kan det noteras att delaktighet är något som lyfts,              

då det på sista sidan står gällande en delaktighetstrappa som existerar i arbetsmaterialet: 

 

Återkoppla till att barnet har rätt att säga sin mening och att vuxna har              

skyldighet att lyssna på barn. Tanken är att barnet och du ska kunna             

prata om hur delaktigt barnet har känt sig i utredningen. 

 

Här ser man tydligt att tanken bakom arbetsmaterialet är att involvera barnen i utredningen              

och där meningen är att barnet ska vara så pass delaktiga som möjligt samt att               

socialsekreterarna dessutom ska undersöka hur delaktigt barnet själva känt sig under           

utredningens gång.  

 

Barnens delaktighet i utredningar kan även analyseras utifrån den informationen          

socialtjänsten förmedlar till barnet under utredningen och hur mycket barnen förstår av vad             

som förmedlas. På den här fronten kan en tydlig skillnad synas utifrån införandet av det nya                

arbetsmaterialet genom både intervjuerna av socialsekreterarna och informationen som         

framkommit tillsammans med intervjun av planeringssekreteraren Diana. Alla        

intervjupersoner har sett en märkvärd skillnad utifrån barnens delaktighet i utredningarna när            

det gäller den information som förmedlats till dem. Anton beskriver det såhär: 

 

Jag tycker att det som blivit tydligt och det vi fått svart på vitt […] är                

att vi ser att barn vet mer, de förstår mer, de förstår varför vi träffats, de                

har förstått vad socialtjänsten har bestämt […]” 

 

Antons upplevelser förstärks av den brukarundersökning som genomförts där där alla barn            

över sex år som har genomgått en utredning på socialtjänsten ska erbjudas en enkät efter               
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avslutad utredning. De resultat som framkommit efter införandet av det nya arbetsmaterialet,            

och som är framstående enligt Diana, är att dels har resultat gällande andel barn som uppgett                

att dom vet varför dem har haft kontakt med socialtjänsten legat kvar på 85%. Diana tror att                 

anledningen varför de inte ser någon skillnad från tidigare år beror på att resultat redan varit                

högt. De resultat som ändrats, och som enligt Diana är framträdande, är dels att andel barn                

som upplever att de fått berätta det som varit viktigt för dem har ökat från 84% från förra året                   

till 96% efter införandet av det nya arbetsmaterialet. Vidare har även andel som barn uppgett               

att de vet vad som händer efter utredningen avslutas ökat från 65% förra året till 82% efter                 

införandet av det nya arbetsmaterialet. Detta är de markanta skillnader som framkommit, och             

som även förstärks av socialsekreterarnas erfarenheter. På frågan om socialsekreterarna          

upplever om de sett någon skillnad på barns delaktighet i utredningarna uppdelat i en början,               

en mitt och ett slut uppger Britta att hon ser en förbättring i början av en utredning och i                   

slutet. I mitten uppger Britta att det är ungefär likadant sedan införandet av arbetsmaterialet.              

Britta syftar till att genom boken så blir det mycket tydligare att involvera barnet              

inledningsvis men även avslutningsvis då boken är utformad på det sättet. Britta lyfter dock              

problemet med att det ibland är svårt att få tid till ett avslutande samtal, då det dels är mycket                   

ansvar på den enskilde socialsekreteraren att faktiskt boka ett avslutande samtal med barnet,             

men även att mycket ligger på föräldrarna, då det ligger på föräldrarna att faktiskt ta med                

barnet till socialtjänsten för att ha det avslutande samtalet. Britta uppger att hon vid tillfällen               

där ett avslutande samtal ej hållits brukar hon försöka att skicka hem ett brev tillsammans med                

boken där hon meddelar barnet om vilket beslut som tagits från socialtjänstens sida. Britta              

säger att hon inte räknar detta som ett avslutande samtal men att hon tycker det är viktigt att                  

barnet får informationen som brukar förmedlas under ett avslutande samtal. Hon ser en             

förbättring kring den avslutande delen av utredningen men att det är en del som kan förbättras                

ännu mer. Anton och Cecilia ser en liknande utveckling där barnens delaktighet i början av               

utredningen och slutet av utredningen förbättrats genom arbetsmaterialet. Anton beskriver          

delen av det nya arbetsmaterialet gällande avslutningen av utredningen som: 

 

Och här förstår vi ju, här får vi möjlighet att utforska att förstår barnen              

verkligen, det är inte bara det att barnen sitter med och det blir             

journalantecknat att barnen fått information, kryss, det här hjälper ju          

oss att få en tydlig bild att har verkligen barnet förstått? 
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Anton tycker vidare att det nya arbetsmaterialet hjälpt till att sammanhangsmarkera för barnen             

som utreds och hjälper honom att hålla ett relevant spår genom hela utredningen, då det blir                

enklare att tydliggöra för barnet vad utredningen verkligen handlar om, samt gör det enklare              

att låta barnet uttrycka sig kring alla delar i BBIC. Vidare berättar Anton att han känner att                 

innan det nya arbetsmaterialet tror han att socialsekreterare ibland tog för givet att barnet              

förstår varför de är på socialtjänsten och att det inte var lika självklart att              

sammanhangsmarkera för barnet. Utifrån den tidigare studien kring barns delaktighet under           

utredningsprocessen kunde man tydligt se att barns delaktighet sjönk ju längre utredningen            

varade (Heimer, Näsman & Palme 2017). Man kunde se att barns delaktighet var som starkast               

i början av processen och där barnets delaktighet sedan sjönk under utredningens gång (ibid.).              

Utifrån ovanstående information från både intervjuerna med socialsekreterare samt intervjun          

med Diana kunde man se en förändring kring fenomenet att barnets delaktighet sjunker under              

utredningsprocessen. Detta kunde också utläsas i användartips för arbetsmaterialet där det           

kontinuerligt trycktes på att socialsekreteraren ska vara noga med att barnet förstår frågorna             

som ställs, att sidorna i arbetsmaterialet är anpassningsbara utifrån barnets situation och där             

socialsekreterarna uppmanas till att kontinuerligt ställa följdfrågor till barnet. Vidare uttrycks           

det att socialsekreterarna ska ge barnet utrymme att själva berätta vad hen tycker är viktigt att                

prata om i barnets utredning. Man kan tydligt se att detta, utifrån användandet av det nya                

arbetsmaterialet, lett till ett resultat utifrån intervjuerna av socialsekreterarna och i det som             

framkommer i intervjun tillsammans med planeringssekreteraren.  

 

Det framkommer i intervjuerna att de åldrar barnen har som socialsekreterarna utreder ligger             

främst mellan tre och tolv år. I intervjuerna med socialsekreterarna framkommer det att det              

nya arbetsmaterialet fungerar olika beroende på åldrarna på barnen. Brittar uttrycker sig kring             

detta: 

 

Britta: “fyra-femåringarna har haft det lite svårt att fokusera på boken           

och vad man ska göra och så fort man säger “du får gärna rita i någon                

ruta” så ritar dom i alla rutor […] och samtidigt så är det ju ett bra stöd                 

och man kan ställa frågorna liksom men det blir inte samma, de kan             
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inte läsa boken sen och det blir inte samma syfte för barnet efter             

utredningen.” 

 

Brittas erfarenheter speglar till stor del de erfarenheter Anton varit med och delvis Cecilia.              

Anton upplever att han får fram olika information när han jobbat med arbetsmaterialet baserat              

på ålder. Med äldre barn menar Anton att barnen bättre kan reflektera kring frågorna och               

därmed ger ett annat svar. Anton menar att å andra sidan, medan äldre barn ger reflekterande                

svar, kan de yngre barnen ge svar som är mindre censurerade och där annan information               

kommer fram i samtalen utifrån arbetsmaterialet. Utifrån den studien som tidigare nämnts            

kunde de ej urskilja någon skillnad i barns delaktighet baserat på barnets ålder (Heimer,              

Näsman & Palme 2017). När det gäller det här arbetsmaterialet är det svårt att dra slutsatser                

kring detta, då information som framkommer från barnen kan mycket väl spegla barnets             

perspektiv, och på sätt kan barnets delaktighet tagits hänsyn till (Sommer, Pramling            

Samuelsson & Hundeide 2011, s. 35). Att socialsekreterarna som intervjuades reflekterar           

kring detta behöver inte nödvändigtvis vara något negativt. Det är tvärtom viktigt att när man               

söker barnets perspektiv att vara lyhörda till vad barnet har att berätta i tolkningsprocessen              

och vidare vara restriktiv från att ha förutfattade meningar (ibid., s. 78). Vidare kunde det               

noteras i intervjun med Cecilia där hon spekulerade kring att arbetsmaterialet hjälpte i att alla               

barn fick samma förutsättningar oavsett vem som utredde dem. Detta grundat i att             

arbetsmaterialet är utformat på ett sätt som lyfter samma frågor till varje barn. Cecilia              

beskriver det som: 

 

Och jag tror att man som… att det också blir bättre för barnen när det är                

någon som precis börjat jobba och någon som jobbat i fem år, att man              

ställer samma frågor. Så att det inte heller avgörs på hur länge            

socialsekreteraren har jobbat och hur erfaren socialsekreteraren är utan         

att man förhoppningsvis kan få samma information även om man          

jobbat en månad bara. 

 

Cecilia är den socialsekreterare som har längst erfarenhet som barnavårdsutredare av de som             

intervjuades om, som hon nämner, fem år. Att ett barns utredning tidigare baserats mycket på               

den mänskliga faktorn hos socialsekreterarna kan både vara positivt och negativt. Den möjliga             
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negativa sidan av detta är att socialt arbete till stor del handlar om att anpassa efter olika                 

situationer, att alla människor är olika i hur och vad de behöver hjälp med. Detta kan på grund                  

av arbetsmaterialet göra att barn som utreds och som ej faller in i det nya arbetsmaterialets                

ramar, faller mellan stolarna och ej blir uppfångade. Den positiva sidan är, likt det Cecilia               

lyfter, är att barnen som utreds inom socialtjänsten får samma förutsättningar och samma             

information, och att socialsekreterare får jobba på att ställa följdfrågor och på så sätt kunna               

fånga upp de barn som möjligtvis faller mellan stolarna av utformningen av arbetsmaterialet.             

Utifrån ovanstående information görs analysen att arbetsmaterialets utformning har mer          

positiva sidor än negativa då det gör att det blir en bättre förutsättning att socialsekreterare               

med mindre erfarenhet ger samma information till barnen som utreds som en mer erfaren              

socialsekreterare hade gett. Vidare kan analysen av användartips för arbetsmaterialet visa att            

syftet med arbetsmaterialet är anpassat att passa alla socialsekreterare oavsett vilket           

arbetslivserfarenhet de har. I användartips för arbetsmaterialet står det inledningsvis: 

 

Det viktiga är inte vad som skrivs eller ritas i boken utan att den ska               

vara ett redskap som kan göra det tydligt för barnet vad socialtjänsten            

gör och skapa utrymme för barnet att berätta om sin tillvaro och vara             

delaktig i utredningen! 

 

Här lyfts även de negativa sidorna, som tidigare tagits upp, som möjligtvis kan påverka barns               

delaktighet i utredningarna. Det framkommer att arbetsmaterialet har tagits fram med tanke att             

vara ett material som går att anpassa kring varje barns erfarenheter och ålder samt uppmanar               

socialsekreterarna vid ett flertal tillfällen i användartipsen att använda sig av följdfrågor kring             

sidorna i boken. 

 

Vidare intervjuades socialsekreterarna kring vilka effekter de sett av arbetsmaterialet på deras            

arbetssituation och om de kan se skillnader sedan tidigare. När intervjupersonerna blev            

tillfrågade om tidsaspekter och journalföring så kunde samtliga intervjupersoner se skillnader           

utifrån användandet av arbetsmaterialet i praktiken. Journalföringen har enligt samtliga          

socialsekreterare blivit lättare, då vissa som Cecilia tidigare spelat in samtalen och sedan             

transkriberat dem. Cecilia berättar att hon fått lägga ner mycket av hennes arbetstid på att               

transkribera samtalen. Även Anton och Britta berättar att användandet av det nya            
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arbetsmaterialet förenklat deras journalföring, då de brukar skriva stödord och sedan använda            

sig av vad som skrivits i arbetsmaterialet under samtalen när de skriver ned vad som sagts i                 

samtalen. Vidare berättar samtliga att arbetsmaterialet gjort att de lagt ner mer tid till samtal               

med barn och även antalet tillfällen de träffat barnen. Anton uttrycker det såhär när det gäller                

hur mycket han hunnit med tidsmässigt i samtalen när han använt det nya arbetsmaterialet: 

 

Nä men då hade man ju hunnit med mindre, så är det, för då kanske vi                

uppehåller oss vid två sidor och då uppmanar kanske det här till            

följdfrågor att det här vill jag kanske utforska vidare och det här tycker             

jag är viktigt. Medans tidigare hade det kanske varit mer… man ställer            

frågor om lite allt möjligt, för att avhandla alla områden, det är            

någonting som hänt med det här materialet som gör att jag får fler,             

upplever jag som utredare, följdfrågor till barnen.  

 

Vidare berättar Anton att i och med detta har han genom arbetsmaterialet fått ut både mer                

information i samtalen med barnen men han har också lagt ner mer tid på att ha samtal med                  

barnen. Cecilia lyfter liknande erfarenheter och beskriver det som så: 

 

Mer tid på samtal tänker jag. Ja, att jag vill ha fler samtal, jag blir också                

lite så att jag vill göra färdigt boken […] men jag har aldrig gjort hela,               

det har jag aldrig hunnit. Det hade krävt så många samtal och det finns              

det tyvärr inte tid till […]. 

 

I en studie som presenterades tidigare under kunskapsläget kunde man se i studien, som              

undersökte hur nytt arbetsmaterial med fokus på att öka barns delaktighet, att genom             

introduktionen av arbetsmaterialet så höjde man andelen samtal man har med barn för att på               

så sätt höja barnens delaktighet (Vis & Thomas 2009). Studien syftade till att detta var fel                

fokus och att man istället borde fokusera på att diskutera vad som menas med att låta barnen                 

vara delaktiga i utredningarna. Fler samtal med barnen tack vare det nya arbetsmaterialet bör              

ej ses som negativt i den här studien, då även fokus kontinuerligt ligger på att lyfta barnens                 

verklighet. Fler samtal med barnen ses som en positiv riktning från andra studier som studerar               

hur man kan höja barns delaktighet (Heimer, Näsman & Palme 2017). Vidare kan även              
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resultatet från brukarenkäterna, efter införandet av det nya arbetsmaterialet, tolkas som att fler             

samtal med barnen ökar deras chanser att få sin röst hörd. 

 

Vidare framkommer det i samtliga intervjuer att arbetsmaterialet inte gjort någon skillnad            

kring vissa barn som utreds. Dessa barn är de som antingen blivit instruerade av föräldrarna               

att inte prata eller på annat sätt inte velat prata med socialsekreterarna. Britta beskriver vad               

som krävs att man ska kunna jobba med dessa barnen för att få ut information för att kunna                  

utreda dem: 

 

Men att fortsätta motivera föräldrar till att låta barnen prata med oss            

och sen liksom att kanske träffa dem så pass mycket att dom blir lite              

bekväma med oss så att dom kanske faktiskt vill uttrycka sig och ja,             

prata med oss. Men det är också en utmaning tidsmässigt liksom. 

 

Detta verkar inte vara något som kan lösas genom ett nytt arbetsmaterial med fokus på att                

barnen ska bli mer delaktiga i utredningarna, då barnen ej medverkar i samtalen. Genom              

intervjuerna av socialsekreterarna kunde detta urskiljas som ett genomgående problem och           

som verkar vara ett större problem än vad som kan lösas av ett arbetsmaterial. Föräldrar som                

påverkar utredningar kommer diskuteras vidare i nästkommande kapitel, då det genom           

intervjuerna framgår vara ett stort problem när det gäller socialsekreterarnas utredningsarbete. 

5.4 Föräldrarnas påverkan på utredningarna 

Att föräldrar är en del av utredningen när det gäller deras barn är inte något som är                 

chockerande. Det som kan verka chockerande är att föräldrar, vars barn utreds på             

socialtjänsten, påverkar utredningarna på ett sådant sätt som gör att det blir svårt att ens kunna                

ha ett samtal med barnet. I samtliga intervjuer uppger Anton, Britta och Cecilia liknande              

erfarenheter av föräldrar som påverkar socialsekreterarnas möjlighet att utreda barnet. Det           

framkommer i intervjuerna att detta kan antingen vara på grund av att barnen är beroende av                

föräldrarna för att kunna ta sig till socialtjänsten för samtal och där föräldrarna avbokar              

samtalen på grund av deras jobb eller att de inte ser ett behov av varför deras barn ska ha fler                    

än ett samtal på socialtjänsten. Det framkommer också i intervjuerna att det också kan              
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grundas i att föräldrarna inte vill att barnen ska berätta om hur det är hemma och på så sätt                   

hindrar föräldrarna att barnen kan utredas på olika sätt. Det kan antingen vara att de instruerar                

deras barn att inte berätta något för socialsekreterarna eller att de helt enkelt inte kommer med                

barnen till de bokade möten. Cecilia beskriver hur det brukar se ut vid tillfällen när detta                

händer: 

 

Jag tror det har att mycket att göra med familjen, om hur man pratar i               

familjen, hur man har pratat om det som hänt, hur öppna föräldrarna är             

till barnen i det som händer. Man märker också ganska tydligt på            

barnen när föräldrarna sagt till barnen att dom inte ska säga någonting            

eller när föräldrarna har sagt “säg detta”. 

 

Då barnets barndom kan ses som en produkt av den socialisationsprocess barnet blir utsatt för               

av dels föräldrarna men också barnet omgivning, så blir därför föräldrarna en viktig del i att                

förstå barnet (Halldén 2007, s. 39). Detta kan tydligt tolkas i de samtal där barnen blivit                

instruerade att inte prata om vad som hänt i deras liv då deras barn upplever att deras trygghet                  

ligger hos deras föräldrar. Cecilia diskuterar vidare detta fenomen genom att berätta att hon              

utrett barn som sagt att barnet inte får bo hemma om de berättar om en viss situation för                  

socialtjänsten. På frågan om arbetsmaterialet gett stöd i detta har de intervjuade            

socialsekreterarna lite olika uppfattningar. Britta har uppfattningen att arbetsmaterialet ändå          

varit positivt i den mån att föräldrarna får en liten bättre inblick i vad socialsekreteraren ska                

prata med barnet om, efter att föräldrarna fått se hur boken är utformad under första mötet på                 

socialtjänsten. Anton har uppfattningen att arbetsmaterialet också haft en möjlig lugnande           

effekt på föräldrar som känt en ängslighet över att de ska sitta ensamma med barnet och prata,                 

men han ser inte en stor skillnad. Cecilia tycker att arbetsmaterialet hjälpt i vissa situationer               

där föräldrarna egentligen inte vill att barnet ska träffa en socialsekreterare mer än en gång.               

Hon menar att hon kan referera till arbetsmaterialet och på så sätt dels ha något som backar                 

upp henne i att hon säger att hon behöver ha flera samtal med barnet då hon kan säga att de                    

behöver gå igenom arbetsmaterialet tillsammans med barnet och dels att föräldrarna lugnas då             

de förstår att arbetsmaterialet är något alla barn som utreds på socialtjänsten går igenom.              

Föräldrars förmåga att påverka om de professionella får träffa barnet eller ej är något som i                

tidigare studier visat vara ett återkommande problem i utredningar och där barnets delaktighet             
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sjunker samtidigt som det sker ett fokusskifte mot föräldrarna snarare än barnen (Heimer,             

Näsman & Palme 2017). Om man genom arbetsmaterialet dels kan öka andelen barnsamtal             

som hålls och samtidigt lyckas samla in de barn som blir instruerade att inte prata genom att                 

ha fler barnsamtal kan därför barnens delaktighet i utredningar öka. Diana uppger i intervjun              

att den uppfattning hon fått från socialsekreterarna som arbetat med arbetsmaterialet generellt            

varit väldigt positivt. Hon berättar att hon fått uppfattningen från de socialsekreterare som             

jobbat med arbetsmaterialet att i och med att materialet är så pass tydligt i vad som ska tas                  

upp, och speciellt att det trycker på att man ska säga vad som står i anmälan, tror hon att                   

barnen har lättare till att berätta om deras perspektiv. Vidare uppger Diana att slutet av               

arbetsmaterialet, där man ska lyfta vad barnet tycker, vad föräldrarna tycker samt vad             

socialtjänsten tycker, har en möjlighet att påverka barnens delaktighet i slutet av utredningen. 

 

5.6 Relationsbyggande eller inte? 

När det gäller om relationen mellan barnen och föräldrarna förbättrats i och med införandet av               

det nya arbetsmaterialet hade intervjupersonerna mer skilda erfarenheter än tidigare och också            

mer tvetydiga i sina tankar kring det. Anton uppger att han tycker att relationsbyggandet mer               

grundas i hur flexibel och anpassningsbar han är i förhållande till vilket barn han utreder.               

Anton tycker samtidigt att det behöver existera en fungerande relation mellan honom och             

barnet han pratar med, men att oavsett om han använt sig av arbetsmaterialet eller inte               

behöver han kunna vara flexibel i att kunna backa, vara följsam och låta barnet ta plats eller                 

om han behöver vara aktiv och ställa följdfrågor till barnet. Britta tycker att arbetsmaterialet              

agerat lite avdramatiserande gentemot barnen, då de genom att de inte sitter och tittar på               

varandra utan mer tittar ner i boken så tycker hon att det underlättar och tar bort lite av den                   

här jobbiga känslan som kan existera under ett utredningssamtal. På frågan om            

arbetsmaterialet förbättrat relationen till föräldrarna berättar Britta: 

 

Ja men jag tror de också kan bli lite avslappnade när de får se              

någonting och vet vilka frågor vi kommer ställa, faktiskt. […] jag har            

visat den i det inledande mötet eller kanske för de här föräldrarna som             

är lite skeptiska till att vi ska få ha barnsamtal och sådär så kan man               
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visa den att det här vad vi kommer göra när vi träffar ditt barn. Och sen                

någon gång har någon förälder suttit med om barnet inte vill prata själv             

och hjälpt till att fylla i och liksom också visat intresse, och ja, så. 

 

När det gäller Cecilia uppger hon att relation till barnen förbättrats men att hon är osäker om                 

det beror på att de träffar barnen oftare med hjälp av arbetsmaterialet eller om det beror på att                  

de tidigare jobbat mycket kring att öka barns delaktighet i utredningarna. När det gäller              

föräldrarna tror Cecilia att relationen inte ändrats mycket förutom just att det kanske blir              

lättare att genom arbetsmaterialet förklara för föräldrarna varför de träffar barnen och varför             

de vill träffa barnen vid fler tillfällen. I intervjun med Diana berättar hon att hon hört att                 

föräldrarna generellt ställer sig positiva till arbetsmaterialet, då de känner sig tryggare i att              

veta vad barnen gör på socialtjänsten. Hon uppger vidare att det inte bara är barnen som                

behöver en känsla av sammanhang utan även föräldrarna. Samtliga socialsekreterare som           

intervjuats har på något sätt använt arbetsmaterialet i samtal med föräldrarna, för att antingen              

visa hur arbetsmaterialet är utformat eller använda arbetsmaterialet för att berätta vad barnet             

sagt i de möten socialsekreterarna haft tillsammans med barnet. Relationen mellan           

socialsekreterare och barnet som utreds är fundamental för att behålla barnet engagerad i             

utredningen (Vis et al. 2011). Vidare kan det konstateras att barn har problem har svårare att                

prata i formella situationer och att barnvänliga situationer underlättar i att inkludera barnet i              

deras egna utredningar (ibid.). I och med att arbetsmaterialet dels fungerar som en gemensam              

brytande barriär mellan socialsekreteraren och barnet samtidigt som arbetsmaterialet är          

barnanpassat så kan det fastställas att arbetsmaterialet på så sätt gynnar och också ökar              

barnens möjlighet att vara delaktiga i sina utredningar. Vidare kan man se att för att lyckas                

med att öka barnens delaktighet krävs det att det socialsekreterarna får en möjlighet att skapa               

en relation mellan dem och barnen (ibid.).  

 

5.7 Kritisk analys av empirin 

När det gäller relationer mellan socialsekreterare och klient finns det alltid en maktaspekt             

närvarande. Utifrån Skau (2007) finns det tre aspekter som man kan titta på när man               

analyserar på vilket sätt makt tar sig uttryck och hur maktaspekten används. Dessa tre är               
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förhållningssättet “hjälparen” har till maktbegreppet och på vilket sätt makten lyfts, vilket            

språk som används samt hur maktsituationen ser ut mellan socialsekreterare och klient.            

Införandet av arbetsmaterialet har generellt visat sig positiv utifrån intervjuerna. När man            

tittar på införandet av arbetsmaterialet utifrån Skau (2007) så kan man notera en del              

förändringar kring maktsituationen i barnavårdsutredningar. Anton lyfter sina tankar kring hur           

arbetsmaterialet på sätt och vis hjälpt honom att komma ihåg att uttryckligen lyfta det andra               

inte vågar lyfta, och menar att det är lätt att det blir fel i barnavårdsutredningar om man ej                  

vågar sätta ord på det som är ett uppenbart problem. Anton kan möjligen vara i ett tillstånd                 

där han står i vägskälet mellan att vara “hjälparen” som inte nämner maktaspekten i sin               

yrkesroll och där han ändå ser ett behov av att lyfta makten (Skau 2007, s. 43). En tydlig                  

skillnad i förhållningssättet hjälparen har till maktbegreppet kan ses i intervjun med Cecilia             

där hon säger: 

 

“Cecilia: [...] vi kanske inte vart så himla tydliga till barnen varför dom är              

här och vad som står i anmälan, ganska mycket för att föräldrarna inte vill              

det. “Barnen var inte där, dom har inte sett, vi vill inte prata om det” och                

då är det jättesvårt även fast vi säger till föräldrarna att barnen vet mycket              

mer än vad ni tror och att det är viktigt att prata om det. Men om                

föräldrarna säger absolut nej, då är det svårt för man vill ha ett samarbete              

med dom också, men här kan vi ändå visa föräldrarna att det är ändå en               

del av utredningen och här går vi igenom varför dom är här och det är det                

vi börjar med. Så därför tycker jag det är lättare. 

IP: Det är lättare att ha något att stötta sig på? 

Cecilia: Ja precis, och jag tror det är lättare för dom också, för dom kan               

se att alla barn, att vi visar den här boken för alla barn, och för alla barn                 

är det samma och alla barn får samma fråga, så det tror jag är lättare.” 

 

Här ser man tydligt se att maktaspekten i förhållandet mellan klient och socialsekreterare             

kommer fram genom att arbetsmaterialet manar socialsekreterarna att lyfta grunden för           

utredningen för klienterna. Detta leder till att socialsekreterarna har en möjlighet att stötta sig              

mot arbetsmaterialet i de situationer där det blir svårt att lyfta maktaspekten. Detta är både               
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positivt för socialsekreterarna men också för klienten, då man vill uppnå förändring kring             

klienten och för att lyckas med detta behöver maktaspekten benämnas (Skau 2007, s. 43).  

 

Vidare kan det noteras att genom införandet av arbetsmaterialet har det fackliga språket tonats              

ner i den mån att de barnsamtal som utförs följer alla samma arbetsmaterial som är               

barnanpassat. Man kan därför tänka sig att den första förskjutningen av makt inte sker lika               

tidigt i mötet mellan socialsekretererare och klient, då fackspråket som kan skapa konflikter             

inte uppstår (Skau 2007, s. 50). Vad som också kan noteras är att alla socialsekreterare               

använder samma arbetsmaterial och därmed samma språk, vilket kan resultera i att klientens             

situation blir mer tillgängligt för det sociala arbetets kontext (ibid.). Däremot kommer            

sannolikt inte utredningen som skrivs ändras i den mån att språket blir mer vardagligt, utan               

utredningen kommer mest sannolikt behålla samma fackspråk som tidigare. Detta grundat i att             

socialsekreterarna utgår från BBIC vilket är ett arbetssätt som har tydliga regler och tankar              

kring dokumentering och på vilket sätt en socialsekreterare ska dokumentera utredningen.           

Möjligtvis kan arbetsmaterialet ha påverkat detta genom att barnens ord tydligare kommer            

med i utredningen, men då studien ej haft tillgång till de skrivna utredningarna och inte heller                

studerat detta, är detta omöjligt att uttala sig kring. 

 

När man kollar till maktsituationen i mötet och om arbetsmaterialet påverkat om klienternas             

upplevda underläge i förhållande till den professionelle har ändrats kan ingen skillnad hittas             

(Skau 2007, s. 67ff). Socialsekreterarna nämner inget kring att de tagit upp personliga             

erfarenheter i mötet med klienterna eller att de på något vis försökt blotta sina egna fel i syfte                  

att avdramatisera situationen för klienten och på så sätt humanisera den professionelle (ibid.).             

Det finns många fördelar med att lyfta den professionelles problem, speciellt då man bland              

annat utreder föräldrar till barn som uppvisar något slags problem (ibid.). Detta grundat i att               

föräldrarna dels måste hantera känslan att de ej räcker till, att de dels är delaktiga eller                

medskyldiga i problemet samt att de blir sedda som misslyckade i sin föräldraroll (ibid.).              

Problemet i detta är att å ena sidan befinner sig respondenterna inom en organisation där de                

representerar en myndighet och där handlingsutrymmet är begränsat medan å andra sidan kan             

situationer där den professionelle delar med sig av sina egna erfarenheter leda till att klienter               

vågar dela med sig av sina problem (ibid.). Detta kan på så sätt leda till att fler klienter får den                    

hjälp de behöver då information som annars inte hade lyfts kommer fram.  
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6 Sammanfattning och diskussion 
I denna studie har det studerats hur barns delaktighet i utredningar hos socialtjänsten             

påverkats av införandet av ett nytt arbetsmaterial samt om relationen mellan socialsekreterare            

och klient påverkats. Sammanfattningsvis kan det konstateras genom en analys av den            

insamlade empirin att det nya arbetsmaterialet med fokus på att öka barns delaktighet i              

utredningarna haft positiva effekter. Det som tydligt framgår i studien är att arbetsmaterialet             

har ökat möjligheten för socialsekreterarna att få barnen delaktiga genom att informationen            

till barnen kan förmedlas på ett tydligare sätt, samtidigt som arbetsmaterialet hjälper            

socialsekreterarna i deras arbete att motivera till fler samtal med barnen än tidigare. Det har               

påvisats att barnen visar att de förstår mer av utredningen och de beslut som tas i deras ärende                  

samtidigt som socialsekreterarna upplever att barnen fått berätta vad de känner är viktigt för              

dem. Vidare har socialsekreterarna upplevt positiva erfarenheter av att barnen berättat mer            

under samtalen och att de fått ut mer information av dem än tidigare, samtidigt som barnen                

upplevs som mer benägna att vilja dela med sig av sina erfarenheter till socialsekreterarna.              

Om barnens delaktighet i barnavårdsutredningarna höjts i samband med införandet av det nya             

arbetsmaterialet är svårare att uttala sig om då begreppet är svårgreppbart, men det kan genom               

studien konstateras att möjligheterna att höja barns delaktighet i utredningar generellt ökat            

med införandet av det nya arbetsmaterialet. I studien har relationen mellan socialsekreterare            

och klienterna varit svårare att urskilja ett tydligt samband mellan införandet av det nya              

arbetsmaterialet, då intervjupersonerna ej sett en markant skillnad eller en tydlig koppling            

samtidigt som brukarenkäterna som utfördes ej involverat detta område.  

 

Vidare har det kunnats notera att arbetsmaterialet har haft en viss påverkan på maktrelationen              

mellan socialsekreterare och klient. Den största skillnaden kunde noteras i att genom            

arbetsmaterialet har det lättat situationen för socialsekreterare att lättare ta ansvar kring            

maktsituationen de befinner sig i och få stöd i att kunna lyfta detta genom arbetsmaterialet.               

Vidare kan man se en mindre språkskillnad mellan socialsekreterare och klient, främst under             

utredande samtal, då arbetsmaterialet är språkanpassat för barnen som utreds. På frågan kring             

om socialsekreteraren bör lyfta deras egna problem som ett sätt att få deras klienter att bli mer                 

43 
 



trygga i samtalet, vilket vidare leder till att klienterna vågar lyfta de problem som finns i deras                 

liv, är svårare att besvara och vidare studier inom området behövs. Dels med tanke kring               

myndighetsarbete och socialsekreterares möjligheter att vara personlig i relationen med          

klienter men också huruvida det verkligen hade hjälpt klienterna med tanke på att det är i en                 

kontext där makt spelar stor roll. Vidare hade man kunnat studera på vilket sätt              

arbetsmaterialet påverkat journalföringen, och därmed språket i utredningarna, för att kunna           

se på vilket sätt maktaspekten mellan socialsekreterare och klienter påverkats av införandet av             

det nya arbetsmaterialet. 

 

Vidare studier för att studera barns delaktighet kan utföras genom att involvera barnen i              

studien, för att verkligen kunna studera hur barns delaktighet upplevts i första hand. Dock blir               

detta problematiskt, dels ur de etiska aspekterna men även ur perspektivet att det är svårt att                

studera då man helst skulle vilja kunna följa barnet i deras egna erfarenheter och att det då                 

genast gör det svårare att studera. Vidare förbättringar inom socialtjänsten skulle också kunna             

vara att involvera den upplevda relationen till socialsekreterarna i de brukarenkäter som utförs             

efter avslutade utredningar. Detta skulle kunna ge tyngd och kunna möjliggöra vidare            

förbättringar inom utredningsarbetet av barn.  
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