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Abstract 

Authors: Amanda Dudas & Zara Borg  

Title: Children's participation - the way to the future. A qualitative study about 

children's participation in child care investigations 

Supervisor: Lisa Wallander  

Assessor: Maria Söderberg 

The purpose of our study was to investigate how social workers work with 

children's participation in child care investigations within the social services. We 

also wanted to find out if there has been any changes that have taken place as a 

result of the “Convention on the Rights of the Child” becoming law and if this in 

turn has had any affect on the children's participation. This is a qualitative study 

that is based on semi-structured interviews with eight social workers who work 

with children at the social services in several municipalities in Sweden. With the 

help of previous research within the area of expertise and Hart's theory named The 

ladder of participation, Shier’s participation model and also the theory of street-

level bureaucracy by Lipsky the empirical data was analysed to obtain a result. 

The most relevant findings was that the social workers are using several strategies 

and instruments to provide for the children's right to participation. It was also 

demonstrated that several factors limit children’s participation. One factor that 

was shown was the strong rights of the parents compared to those of the children. 

Other factors were the children’s need of protection, which counteract their 

influence to participate and the fact that their characteristics also affect their 

participation in the child care investigations. The analysis implied that the 

becoming of the “Convention on the Rights of the Child” has as of yet not led to 

any remarkable changes within the organizations that our interviewees are active 

in. The lack of changes is explained by the extent to which the organizations have 

chosen to implement new methods. 

Keywords: Social services, Convention on the Rights of the Child (CRC), 

Children's participation, Contextual conditions, Organization.  
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Förord  

Vi vill rikta ett stort tack till våra intervjupersoner för att ni har varit villiga att 

delta i vår studie. Utan er hade studien inte varit genomförbar. Ett stort tack till 

vår handledare Lisa Wallander för att du har stöttat oss hela vägen från början till 

slut. Vi vill även tacka våra nära och kära för allt stöd under processens gång - ni 

är fantastiska! Sist men inte minst tackar vi varandra för denna tid, den har varit 

oerhört lärorik och givande med många skratt på vägen.  
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

Arbetet med barn och unga är ett av socialtjänstens svåraste uppdrag. Det krävs 

således att arbetet är av god kvalitet och utförs på ett rättssäkert vis (Socialstyrelsen 

2015b, s. 33). De barn som aktualiseras och utreds av socialtjänst benämns som 

“barn som far illa” eller “utsatta barn”. De barn som kommer till socialtjänstens 

kännedom är de som på ett eller annat sätt i sin nuvarande situation lever under 

otrygga levnadsförhållanden (Ponnert 2018, s. 34). Under de senaste åren har 

barnets rättigheter stärkts och tydliggjorts gällande delaktigheten i den egna vård- 

och omsorgen (Socialstyrelsen 2015a, s. 8). Men trots detta upplever barn en 

bristande delaktighet avseende den egna vården, enligt återupprepade rapporter som 

gjorts av Barnombudsmannen (Socialstyrelsen 2015a, s. 8). 

Barnkonventionen har ratificerats, transformerats eller inkorporerats av flertalet 

länder världen över, men trots det råder det fortfarande svårigheter att göra barn 

delaktiga i olika frågor som rör dem. McCaffery (2017, s. 329) skriver att de gamla 

förhållningssätten utvärderades till följd av flera dödsfall bland barn inom den 

sociala barnavården i Storbritannien. Det påvisades då att det fanns brister i att 

involvera barn i beslut som berör dem. Vidare har det således varit i fokus att öka 

barns delaktighet. I en studie gjord av Bessant & Broadley (2014) undersöks barns 

delaktighet i beslutsprocesser utifrån den sociala barnavården i Australien och 

England. Bessant & Broadley (2014, s. 712) nämner att barns bristande delaktighet 

inom socialtjänstens arbete inte enbart är ett problem i England och Australien, utan 

i alla organisationer världen över som arbetar med utsatta barn. Därmed även i 

Sverige.    

För att kunna förstå hur delaktigheten ser ut inom den svenska sociala barnavården 

krävs det att man tittar närmre på den lagstiftning som reglerar den, nämligen 

Socialtjänstlagen (2001:453) och Lag om Förenta nationernas konvention om 

barnets rättigheter (2018:1197). Artikel 12 i barnkonventionen och 11 kap. 10 § i 

Socialtjänstlagen innefattar och lyfter fram att ett barn har som rättighet att kunna 

ta del av information samt vara delaktig i de frågor som handlar om denne. Artikel 

12 och 11 kap. 10 § SoL framhäver även barnets rätt att bli lyssnat på samt att kunna 
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komma till tals, vilket är en utgångspunkt för att kunna få inflytande i den egna 

vården. Barnets självbestämmande är också en viktig byggsten för att kunna 

tillhandahålla barnets rätt till delaktighet. Barnets delaktighet ska dock beaktas 

utifrån dennes ålder och mognad enligt 11 kap. 10 § SoL. Artikel 3 i 

barnkonventionen representerar barnets bästa i likhet med 1 kap. 2 § SoL och 

innebär att den yrkesverksamme ska ta hänsyn till vad som är bäst för barnet i frågor 

som rör dem. 

Ur ett långsiktigt perspektiv kan vi konstatera att främjandet av barns delaktighet 

har gått mycket långsamt (Heimer, Näsman & Palme 2017, s. 8). År 1990 

ratificerades barnkonventionen av Sverige, vilket i sin tur har bidragit till att barns 

rättigheter blivit förstärkta. Dock har det faktum att barnkonventionen ratificerades 

inte varit tillräckligt då barns rättigheter fortfarande inte blivit tillgodosedda fullt 

ut. Barnkonventionen upprättades som lag den första januari 2020. Lagen ska bidra 

till att barns rättigheter ska kunna bli tillgodosedda i allt större utsträckning 

(Barnombudsmannen 2020. s. 9).  

Den sociala barnavården i Sverige grundar sig i det som Neil Gilbert (1997) kallar 

familjestödsmodellen, som innebär att partnerskap med föräldrarna är en viktig 

byggsten. Insatserna inom familjestödsmodellen grundar sig på frivillighet och 

riktar sig till hela familjen. Tackar föräldrarna nej till insats finns det inte mycket 

socialsekreterarna kan göra, annat än att försöka motivera föräldrarna. På så sätt 

kan barnet och föräldrarna hamna i en intressekonflikt som gör det problematiskt 

för den sociala barnavården att tillgodose barnets rätt till delaktighet (Heimer, 

Näsman & Palme 2017, ss. 7–8; Heimer, Näsman & Palme 2018, s. 317). Enligt 

Heimer, Näsman & Palme (2017, s. 8) finns det två problemområden som särskilt 

har lyfts ut vid undersökningar av den sociala barnavården: föräldrars samtycke till 

insatser och föräldrars samtycke till att låta sina barn träffa sin socialsekreterare. 

Om föräldrarna inte tillåter sina barn att träffa socialsekreteraren begränsar det 

barnets rätt till delaktighet. Föräldrarnas och barnens rätt till delaktighet står därmed 

i motsättning till varandra, eftersom barnets delaktighet kräver föräldrarnas 

acceptans. Det gör i sin tur att ett dilemma uppstår, som inte kan lösas via 

lagstiftningen. Problemet hamnar istället på verksamheterna som arbetar med 

barnen (Heimer, Näsman & Palme 2017, s. 9; Heimer, Näsman & Palme 2018, s. 

317).  



7 
 

I en studie gjord av Barnombudsmannen (2014) framkom det att föräldrarna hade 

ett stort inflytande över sina barns vård. Barnombudsmannens syfte med studien 

var att undersöka barn och ungas delaktighet inom den psykiatriska vården utifrån 

ett rättighetsperspektiv. Barnen i studien berättade att det var vanligt att vårdgivarna 

vände sig till föräldrarna istället för dem, och att de slussades runt mellan olika 

vårdinstanser istället för att vara delaktiga i beslutsprocesserna 

(Barnombudsmannen 2014, s. 68). Det framkom även att barnen inte fått någon 

information om den egna vården, vilket innebar att de exempelvis inte fått 

information kring sin egen medicinering och dess biverkningar 

(Barnombudsmannen 2014, s. 66). 

Utifrån den problematik som framhävs i tidigare forskning och undersökningar 

avseende barns delaktighet, vill vi undersöka saken vidare genom att ta reda på hur 

socialsekreterarna arbetar med barns delaktighet i praktiken. Eftersom Sverige år 

2020 inkorporerat barnkonventionen som svensk lagstiftning, vilket är det här året, 

vill vi även studera vidare om det har skett några förändringar på en organisatorisk 

nivå. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på hur socialsekreterare arbetar med barns 

delaktighet vid en barnavårdsutredning, samt vad delaktighet innebär för 

socialsekreteraren. Vi vill även ta reda på om lagstiftningen av barnkonventionen 

(år 2020) haft någon betydelse för barns delaktighet i barnavårdsutredningar. 

1.3  Frågeställningar 

- Hur arbetar socialsekreterare med barns delaktighet i 

barnavårdsutredningar? 

- Finns det begränsningar som påverkar barns delaktighet i en 

barnavårdsutredning, i så fall vilka? 

- Har några förändringar skett i arbetssättet, enligt socialsekreterarna, efter 

inkorporeringen av barnkonventionen i svensk lagstiftning? 
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1.4 BBIC och barnavårdsutredningar 

Lagstiftning, myndigheters föreskrifter, vetenskap och beprövad erfarenhet styr 

socialnämndens arbete. Arbetet ska grunda sig i evidensbaserad praktik, vilket 

innebär att vetenskap, professionell expertis och den enskilde individens önskemål 

samt kontextuella omständigheter vävs samman (Socialstyrelsen 2015b, ss. 30–

31).  

Gången inom socialtjänstens arbete med barn och unga fungerar på följande vis: en 

anmälan eller ansökan kommer in till socialtjänsten, då aktualiseras barnet och en 

förhandsbedömning inleds (Socialstyrelsen 2015b, ss. 52–53). När 

förhandsbedömningen färdigställts beslutar socialsekreteraren, ifall en utredning på 

barnet ska inledas eller inte. En utredning ska sedan utmynna i ett beslut om 

eventuell insats för barnet och familjen, eller ett beslut om att inte vidta åtgärder 

(Heimer, Näsman & Palme 2018, s. 317; Ponnert 2018, ss. 19–20; Socialstyrelsen 

2015b, s. 82) En problematik med gången inom socialtjänsten är att de tre faserna 

förhandsbedömning, utredning och insats - inte är sammankopplade på ett lämpligt 

sätt (Heimer, Näsman & Palme 2018, s. 319). I Heimer, Näsman & Palmes (2018) 

studie framkommer det att all dokumentation från förhandsbedömningen inte förs 

vidare till utredande socialsekreterare, och att de som ansvarar för eventuell insats 

inte alltid läser själva utredningen. Detta kan bli problematiskt då viktig information 

kring barnet därmed går förlorad.  

BBIC är förkortningen för “Barns behov i centrum” och är ett arbetsverktyg som 

används i dagsläget inom myndighetsutövning på socialtjänsten (Socialstyrelsen 

2018b, s. 8). Socialstyrelsen tog fram BBIC som arbetsverktyg under år 1999, och 

detta började sedan att användas år 2006 (Socialstyrelsen 2018b, s. 116). BBIC ger 

stöd genom hela processen, från barnets aktualisering till dess att en eventuell insats 

avslutas. BBIC är således ett arbetsverktyg som utgår från hur socialtjänstens 

riktlinjer och lagar ser ut, men det tar även avstamp i barnkonventionen 

(Socialstyrelsen 2015b, s. 37).  BBIC ska vara till hjälp för att förbättra barns 

inflytande och delaktighet i socialtjänstens arbete med dem. BBIC ska även 

underlätta handläggningens uppbyggnad, samt öka rättssäkerheten i arbetet 

(Socialstyrelsen 2018b, s. 8).  
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En grundpelare inom arbetsverktyget BBIC är den så kallade triangeln. Den 

representerar följande teman: “Familj och miljö”, “Barnets utveckling” och 

“Föräldrarnas förmåga”. I triangeln finns det sammanlagt 37 olika underteman. När 

en bedömning görs utifrån ovan nämnda teman synliggörs därmed vilka behov 

barnet har (Socialstyrelsen 2018b, s. 24). Under samtliga teman ska barnets åsikter 

och inställning synliggöras i utredningen. Att barn ska vara delaktiga innebär dock 

inte att barn har en skyldighet att vara delaktiga och de ska således inte pressas till 

något de inte själva vill (Socialstyrelsen 2018a s. 14) 

 

Figur 1. Socialstyrelsen 2019. 

Gällande de äldre barnens delaktighet har den yrkesverksamme följande lagrum att 

beakta: “Barn som har fyllt 15 år har rätt att föra sin egen talan i mål och ärenden 

enligt SoL och Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga” 

(Socialstyrelsen 2015a, s. 11).  

Barn har rätt att uttrycka sig och bli lyssnade på i frågor som rör dem. Deras åsikter 

ska dock tillmätas betydelse utifrån ålder och mognad. Detta framgår både i artikel 

12 i barnkonventionen och 11 kap. 10 § i Socialtjänstlagen. På vilket sätt begreppet 

“mognad” ska tolkas och förstås, beskrivs varken i lagtexten eller i 

barnkonventionen (Socialstyrelsen 2015a, s. 8). Lagstiftningens otydlighet ger på 

så sätt spelrum för olika tolkningar (Barnombudsmannen 2014, s. 67). Samtidigt 

skriver Socialstyrelsen (2015a, s. 13) följande: “Barnrättskommittén beskriver att 
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mognad innebär att ett barn har kapacitet att uttrycka sina åsikter på ett rimligt och 

självständigt vis”.  

Barnsamtal är en av de centrala delarna i en barnavårdsutredning. Syftet med att 

utföra barnsamtal handlar främst om att se till så att barnets rättigheter tas tillvara i 

enlighet med barnkonventionen och socialtjänstlagen (Socialstyrelsen 2018a s. 12). 

Det är framförallt samtal med de yngre barnen som riskerar att förbises 

(Socialstyrelsen 2018a, s. 16). Detta kan bero på att de samtalen är svåra och att 

socialsekreteraren inte har tillräcklig kunskap kring hur samtalen ska utföras. Det 

kan även bero på att socialsekreteraren känner en oro inför att orsaka barnet skada, 

riva upp känslor eller röja hemligheter. På så sätt kan socialsekreteraren inta en 

beskyddande ställning och undvika att prata med barnet i tron att det är för barnets 

bästa (ibid.). 

1.5 Arbetsfördelning 

Vi har haft kontinuerlig kontakt via video verktyget Zoom på grund av rådande 

omständigheter med Covid-19. Vi båda författarna till studien har varit delaktiga 

under samtliga moment. Vi båda har haft tillgång till all litteratur vi använt oss utav 

men vi har valt att dela upp kunskapsläget så att vi således ansvarat för olika delar. 

Vi har sedan stämt av via Zoom och ändrat i varandras delar vid behov. Resterande 

delar av uppsatsen har vi skrivit gemensamt genom att samtidigt föra en diskussion 

via Zoom. Vi båda deltog under samtliga intervjuer, varav den ena av oss höll i 

själva intervjun medan den andre lyssnade och förde anteckningar. Vi turades om 

så att vi höll fyra intervjuer var, eftersom vi hade sammanlagt åtta intervjuer. Vi 

valde även att transkriberade de fyra intervjuer vi själva höll i.  
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2 Kunskapsläge 

2.1 Tidigare forskning 

För att hitta relevant forskning inom vårt område har vi sökt efter vetenskapliga 

artiklar och avhandlingar i LUBsearch och Libris. Vi valde att söka på begreppen 

“barn“, “delaktighet”, “utredning”, “barnavårdsutredningar”, “barnkonventionen”, 

“socialt arbete” och “socialtjänst”, samt de engelska motsvarigheterna till dessa 

begrepp (children, participation, investigation, child care, convention on the rights 

of the children, social work, social service). Utöver sökning i ovanstående 

sökmotorer har vi även kollat upp tidigare kandidatuppsatsers referenser, för att se 

om det fanns något av relevans för vår uppsats. På detta vis har vi funnit flera 

relevanta artiklar, samt en avhandling, som vi kommer att presentera nedan. Med 

hjälp av sökningar på ovan listade begrepp har vi även funnit tre relevanta böcker 

som vi kommer att använda oss utav i vår presentation av kunskapsläget.  

2.2 Socialtjänstlagen ur ett historiskt perspektiv 

För att förstå hur barns delaktighet ser ut idag, kan det vara en fördel att belysa hur 

utvecklingen av den svenska lagstiftningen inom den sociala barnavården har sett 

ut historiskt. Samhällets syn på barn speglas ofta i landets lagstiftning och det kan 

således vara av vikt att nämna relevanta lagar som har berört barn och deras 

rättigheter.  

Lagen om vanartade och försummade barn (1902:67) från år 1902 syftade till att 

samhället skulle ingripa mot dessa två grupper av barn för att skydda samhället. På 

den tiden ansågs barn inte vara värderade på samma sätt som vuxna, och lagen 

handlar främst om att skydda samhället snarare än att skydda barnet (Hultman 2013, 

ss. 3–4). Arbetet inom den sociala barnavården på den tiden grundade sig utifrån en 

barnsyn om att barn skulle kontrolleras av vuxna. Det fanns inget som tydde på att 

barnen haft inflytande i sina egna barnavårdsutredningar och de gavs inte heller 

någon möjlighet att uttrycka sig kring sin egen upplevelse av situationen (ibid.). 

Även vid revideringen av den sociala barnavårdslagstiftningen år 1924 hade barn 

ett bristande inflytande i sina utredningar. Dock lades det nu även fokus på att 
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skydda utsatta barn, istället för att enbart fokusera på att skydda samhället (Hultman 

2013, s. 5). 

Revideringen av de lagar som tidigare reglerade socialt arbete utmynnade i 

Socialtjänstlagens tillkomst år 1982 (Heimer, Näsman & Palme 2017, s. 7).  Syftet 

var att arbetet skulle genomsyras av liknande demokratiska utgångspunkter som 

andra system, såsom exempelvis sjukförsäkringssystemet. Under den här tiden sågs 

föräldrarna som de främsta brukarna av den sociala barnavården, vilket ledde till 

att barnen prioriterades i andra hand (ibid.). Även efter att Sverige ratificerade 

barnkonventionen ansågs barn i begränsad utsträckning som kompetenta aktörer 

(Heimer, Näsman & Palme 2017, s. 8). 

År 2010 implementerade svensk lagstiftning, efter flera revideringar av paragrafen, 

följande i Socialtjänstlagen: “Ett barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i 

frågor som rör barnet” enligt 11 kap 10§ SoL. Detta med utgångspunkt i artikel 12 

i barnkonventionen. Först då fick barnet rätt att prata med en socialsekreterare utan 

föräldrars samtycke vid en utredningsprocess (Heimer, Näsman & Palme 2017, s. 

8). 

Socialtjänstlagen grundar sig i frivillighet, såvida inte grunder för LVU föreligger, 

vilket innebär att föräldrar kan välja att delta i samtliga processer inom den sociala 

barnavården - från förhandsbedömning till eventuell insats. Föräldrar har dessutom 

vetorätt gällande erbjudna insatser, i form av stöd och skydd fram till dess att barnet 

är 15 år (Heimer, Näsman & Palme 2017, s. 8).  

2.3 Barnkonventionen - Barnet som rättighetsbärare 

Barnkonventionen är en av de lagar som reglerar barns rättigheter. Därmed kommer 

vi i följande avsnitt att diskutera tidigare forskning kring barnkonventionens 

funktion, samt dess roll inom olika verksamheter som arbetar med barn.  

Barnkonventionen är konstruerad på ett sådant sätt att dess funktion ska kunna 

verka i flera olika länder och kontexter, vilket både kan ses som en förutsättning 

och en begränsning. Lagstiftningens begränsning kan ta sig uttryck vid beslut för 

den enskilde individen, då lagen är så pass generell (Ponnert 2019, s. 123). 

Barnkonventionen grundar sig på vad som är bra för barn på en allmän nivå och 
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inte utifrån vad som är bäst för det enskilda barnet. Barns rätt till sina föräldrar kan 

exempelvis bli problematiskt inom den sociala barnavården i de fall där barnet inte 

vill träffa sina föräldrar. I praktiken kan det leda till att barn uppmanas till att ha 

kontakt med sina föräldrar, något som blir problematiskt då en rättighet i ett sådant 

fall även kan tolkas som en skyldighet (Ponnert 2019, s. 124).  

I Barnkonventionen kan barnet både ses som objekt och aktör, eftersom 

lagstiftningen inrymmer båda dessa roller. Barn är i behov av skydd och omsorg, 

samtidigt som de är kompetenta aktörer som har rätt till inflytande över sitt eget liv 

(Ponnert 2018, s. 50). Bessant & Broadley (2014, s. 716) lyfter dock fram att barn 

trots det ofta framställs som objekt snarare än subjekt inom den sociala 

barnavården. 

Wågby och Englanders (2019) studie utgår från familjerättssekreterares egna 

erfarenheter av barns delaktighet i utredningar som avser vårdnad, boende och 

umgänge. De framhäver att barnkonventionens artikel 12 tas i beaktande och 

tillämpas i familjerättsliga utredningar (Wågby och Englander 2019, s. 174). Vidare 

presenteras även att en problematik existerar i hur artikel 12 ska tolkas samt förstås 

i dessa situationer.  

Förstärkningen av barnets rättigheter i samband med inkorporeringen av 

barnkonventionen medför nya utmaningar för organisationer och myndigheter som 

arbetar med barn och unga (Mattsson 2019, s. 74). Mattsson (2019, s. 75) nämner 

följande “Utmaningen är att integrera barnrättsperspektivet i den kunskapsbaserade 

vården på olika sätt”. Inkorporeringen av barnkonventionen innebär inte per 

automatik att barnets rättigheter förstärks i praktiken (Mattsson 2019, s. 80). 

Mattsson (2019, s. 80) nämner Norge som ett exempel där resultatet inte blev som 

förväntat. I Likhet med Mattsson (2019, s. 80) skriver Lundin-Karphammar & 

Kristensson (2019, s. 119) att de inte tror att barnkonventionen som lag utgör någon 

större förändring i praktiken, om myndigheten redan tillämpat barnkonventionen i 

sitt arbete sedan tidigare.  
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2.4 Barnets delaktighet - utifrån barnens och socialsekreterarens 

perspektiv 

I följande avsnitt kommer vi att lyfta fram hur barns delaktighet beskrivits i den 

tidigare forskningen vi valt att utgå ifrån. Vi kommer att utifrån både barnens och 

socialsekreterarnas perspektiv belysa olika aspekter av vad barns delaktighet är. 

Både Bessant & Broadley (2014, s. 712) och Hultman (2013) nämner att barns 

delaktighet är en viktig del för att förstå barnens livssituation och önskningar. Att 

barn ses som kompetenta betyder inte att det enbart är deras röster som är viktiga 

eller att det är de som beskriver sin livssituation bäst. Men i en bedömning av 

barnens bästa kan det vara otillräckligt att inte framhäva deras perspektiv av sina 

egna upplevelser (Hultman 2013, s. 42).  

Vid en studie gjord av Heimer, Näsman & Palme (2017) undersöks barns 

delaktighet inom socialtjänstens arbete med barn. Studien består av ett omfattande 

material med hänvisning till två kommuner i Sverige, och syftar till att undersöka 

om det finns något samband mellan barns delaktighet i utredningsprocessen och hur 

insatserna vidare utformats i praktiken (Heimer, Näsman & Palme 2017, s. 21; 

Heimer, Näsman & Palme 2018, s. 319). I studien framkommer det att 

problembeskrivningarna skiljer sig åt mellan de olika aktörerna i utredningarna. 

Hur ett problem beskrivs i en utredning är beroende av vem i familjen som uttrycker 

det huvudsakliga problemet. Detta resulterar i att problemet antingen definieras 

som orsakad av bristande föräldraförmåga eller orsakad av barnets beteende. Dessa 

två olika problemformuleringar står i motsättning till varandra, eftersom de sällan 

beskrivs som en gemensam orsak till problemet (ibid.).  

Socialsekreterarnas förklaring till varför de väljer att omformulera problemet i 

utredningen kan i vissa fall bero på att de inte vill skuldbelägga föräldrarna, eller 

att de vill framhäva problemet på ett positivt sätt (Heimer, Näsman & Palme 2017, 

s. 29). Syftet med att inte trampa föräldrarna på tårna är att de ska känna sig villiga 

att ta emot insatser (ibid.). Tillskillnad från Heimer, Näsman & Palme (2017, s. 29) 

framhäver Paul McCaffery (2017, s.331) i sin studie, gjord i Storbritannien, att den 

yrkesverksamme ofta anser att föräldrarna i en utredning är källan till problemet. 

Socialsekreteraren väljer därmed att i första hand arbeta utifrån dem. Problematiken 
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med dessa arbetssätt är dock att barnets berättelse många gånger försvinner under 

processens gång, då det istället för att fokusera på barnets perspektiv läggs stor vikt 

vid att skapa allians med föräldrarna (Heimer, Näsman & Palme 2017, s. 29). 

I Bessant & Broadleys (2014, s. 717) studie framkommer det att barn och unga 

upplevde att de inte blev lyssnade på och att de ville bli mer involverade i sin egen 

vård. Barnen i studien hade inget att säga till om kring den egna vården och delgavs 

ingen information när beslut fattades. I motsättning till Bessant & Broadley (2014, 

s. 717) lyfter Heimer, Näsman & Palme 2017, s. 26 fram att det förekommer 

exempel där barnets berättelse genomsyrar utredningen. Här framhävs föräldrarnas 

bristande omsorg istället för att lägga fokus på barnets behov av vägledning och 

struktur (Heimer, Näsman & Palme 2017, s. 26).  

Sammanfattningsvis kom Heimer, Näsman & Palme (2017, s. 36; 2018, s. 319) 

fram till att barnets röst är som starkast under förhandsbedömningen, att den är 

varierar under utredningarna och att den är som svagast under insatsen. Samtidigt 

förstärks föräldrarnas inflytande under processens gång, och är ofta dominerande 

under insatsen. Det är främst den skyddsbedömning som sker under 

förhandsbedömningen som sätter fokus på barnet, därefter tonas inflytandet ner 

(ibid.). 

I Elin Hultmans (2013) studie belyses barnperspektiv i barnavårdsutredningar med 

fokus på barns hälsa och upplevelser. I studien framkommer det att barns 

beskrivningar av sig själva och sin livssituation är dokumenterat på ett förenklat 

sätt. Det förekommer få detaljer och det klargörs sällan hur deras livssituation 

påverkar dem eller vad de önskar för typ av stöd. Enligt Hultman (2013, s. 38) 

särskiljs barn och vuxna inom den rättsliga regleringen. Detta pekar på att barns 

och vuxnas aktörskap fortfarande skiljer sig åt. I de barnavårdsutredningar som 

Hultman tagit del av beskrivs ofta barnets behov utifrån andra vuxnas perspektiv, 

snarare än utifrån sitt eget perspektiv. När barnets egna uppfattningar är med i 

utredningen är det ofta för att förstärka andra vuxnas åsikter (Hultman 2013, s. 41). 

Hultman (2013) menar på att detta är problematiskt då socialsekreteraren därmed 

går miste om förståelsen av barns beteende och behov (Hultman 2013, s. 41). 

Utifrån socialsekreterarens perspektiv kan det uppstå ett dilemma mellan att se till 

så att barnet skyddas och att låta barnets åsikter ha inflytande (Hultman 2013, s. 
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42).  Det kan vara så att socialsekreteraren grundar sina beslut på vuxnas åsikter 

istället för barnens med ambitionen att skydda dem från beslutsansvar (ibid.).  

Roesch-Marsh, Gillies & Green (2017, s. 907) framhäver i sin studie relationens 

roll för barns delaktighet. I intervjuer med placerade barn framkom det att positiva 

relationer mellan barnet och socialarbetaren hade en positiv inverkan på barnets 

delaktighet. McCaffery (2017, s. 329) framhåller att barn som är delaktiga i olika 

beslut som berör dem erhåller sociala färdigheter samt utvecklar en bättre 

självkänsla. McCaffery (2017, s. 331) skriver vidare att en problematik avseende 

delaktighet kan uppstå om det inte finns tillräckligt med resurser, eller om det är 

begränsat med valmöjligheter för socialsekreteraren. Ytterligare en form av 

problematik avseende delaktigheten kan uppstå om klienten inte vill vara delaktig. 

McCaffery (2017, s. 331) poängterar att socialsekreteraren många gånger tar ett 

eget beslut utan att överlägga det med barnet i fråga, om någon av ovan nämnda 

situationer blir aktuella.  

2.5 Bedömning utifrån ålder och mognad 

För att kunna förstå problematiken avseende lagens formulering av ålder och 

mognad har vi valt att belysa detta i följande avsnitt, detta då ålder och mognad är 

faktorer som den yrkesverksamme måste ta hänsyn till i en bedömning. 

I artikel 12 i barnkonventionen och 11 kap. 10 § i Socialtjänstlagen framkommer 

det att barn har rätt till att uttrycka sig och att bli lyssnade på, samt att deras vilja 

ska tillmätas betydelse utifrån ålder och mognad. Det är socialsekreteraren som 

avgör i vilken grad barnets åsikter ska inkluderas i en utredning, samt vilken 

betydelse det kommer att få för eventuell insats (Hultman 2013, s. 39). 

Socialsekreteraren måste således ständigt överväga och göra en bedömning utifrån 

barnets ålder och mognad för att kunna avgöra huruvida det som barnet säger ska 

tillmätas betydelse för utredningen. Barnen blir på så sätt beroende av 

socialsekreteraren, eftersom det är denna som ska lyfta fram och företräda barnens 

åsikter (ibid.). Denna definition av barns delaktighet bidrar dock till att en del barn 

faller utanför definitionens ramar. Detta är ett problem då de barn som inte bedöms 

vara tillräckligt mogna eller gamla, samt de barn som inte säger vad de tycker, 

hamnar utanför dessa ramar (Wågby och Englander 2019, s. 174).  
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Wågby och Englander (2019, s. 183) skriver i sin studie att familjerättssekreterarna 

uppger att det råder en definitionsproblematik vad gäller lagen och 

barnkonventionen. Familjerättssekreterarna poängterar att det inte uttrycks tydligt 

i lagen eller i barnkonventionen vad som ska gälla för barn som är yngre, med 

hänseende till deras vilja och inställning. Trots definitionsproblematiken betonar 

familjerättssekreterarna att de yngre barnen inkluderas i delaktigheten (ibid.). I 

likhet med Wågby och Englander (2019, s. 183) beskriver McCaffery (2017, s. 331) 

även en problematik gällande tolkningen av begreppen ålder och mognad relaterat 

till barns delaktighet, vilket lyfts fram i artikel 12.  

Det förekommer sällan någon längre beskrivning av hur socialsekreteraren 

bedömer barnets mognad och vad denna bedömning grundar sig på (Hultman 2013, 

s. 42). Det kan dock vara betydelsefullt att få ta del av i vilket sammanhang barnet 

har berättat om sin livssituation, samt vilken intervjuteknik socialsekreteraren har 

använt sig av. Barns kompetens kan skilja sig åt beroende på vilken kontext de 

befinner sig i och det blir således viktigt att tillvarata denna information i 

utredningen (ibid.). Heimer, Näsman & Palme (2017, s. 38) har i sin studie följt 

barn som varit aktuella på socialtjänsten över en längre tid, och de menar att det 

inte finns något som verkar tyda på att deras delaktighet successivt skulle öka med 

deras ålder. Istället verkar det som att föräldrarnas definiering av problemet 

prioriteras och ges företräde under både utredning och insats, oavsett barnets ålder. 

När barnen tillåts ha inflytande över hur problemet definieras i början av 

utredningen ökar dock chanserna för att de ska få ett större inflytande vidare i 

utformningen av insatsen (ibid).  

2.6 Samtal med barn  

I följande avsnitt kommer vi att lyfta fram barnsamtalets förtjänster och 

begränsningar, detta för att få en djupare förståelse för barnsamtalets betydelse i en 

barnavårdsutredning.  

För att kunna säkerställa kvalitén på beslut och bedömningar är det av vikt att låta 

barnet höras och ge sin upplevelse av situationen (Bessant & Broadley 2014, s. 

714). Att låta barn vara delaktiga i beslut som rör dem stärker dessutom deras 

egenvärde och självrespekt. Samtalet ger barnet en ökad förståelse för den egna 



18 
 

livssituationen, och det är inte förrän barnet själv talar om vad det upplevt som det 

inser att det hade mer kunskap än förväntat om sin situation (ibid.). 

Wågby & Englander (2019, s. 181) belyser i sin studie att barnsamtalen har stor 

betydelse när det kommer till barnens delaktighet, något som även styrks av 

familjerättssekreterarna. Författarna betonar vidare att information till barnet är av 

vikt inför barnsamtalen. Studien visar på att familjerättssekreterarna anser att 

informationen bidrar till att barnet får en chans till förberedelse inför sitt kommande 

barnsamtal. Detta kan i sin tur skapa en trygghet för barnet (Wågby och Englander, 

2019 ss. 181–182). Vilken sorts information barnet får ta del av är anpassat efter 

dess ålder och mognad (Wågby & Englander, 2019 s. 183). Roesch-Marsh, Gillies 

& Greens (2017, s. 909) menar däremot att det har stor betydelse för barnen var 

samtalet med socialarbetarna äger rum. Barnen i studien uttryckte nämligen att de 

ville ha inflytande över var och när samtalet ägde rum. De beskrev bland annat att 

de skulle känna sig mer skamfulla om samtalet skulle utspela sig i deras skola. 

Socialarbetarna i studien menade däremot att platsen för samtalet inte hade någon 

större betydelse för barnens delaktighet. Detta tyder med andra ord på att åsikterna 

skiljer sig åt mellan socialarbetarna och barnen (ibid.).   

Den yrkesverksamme måste beakta det faktum att barnet kan känna lojalitet 

gentemot båda sina föräldrar, vilket kan leda till att barnet inte vill eller kan uttrycka 

sig på ett fritt sätt. Detta fenomen utgör i sin tur en begränsning för barnets 

delaktighet i de utredningar som utförs (Wågby & Englander 2019, s. 

175). Familjerättssekreterarna betonar vidare att barnet ska skyddas under sin 

delaktighet i en utredning. Familjerättssekreterarna understryker även att barnets 

ålder är den faktor man mestadels tar hänsyn till i sådana situationer. Detta då det 

finns en risk för att de yngre barnen inte är medvetna om eller begriper att deras 

utsagor blir antecknade (Wågby & Englander 2019, s. 188).  
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3 Teori 

De teoretiska referensramar vi valt att utgå ifrån i vår analys av empirin är Roger 

Harts (1992) delaktighetsstege i kombination med Harry Shiers (2001) 

delaktighetsmodell samt Michael Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrati.  

I denna uppsats anser vi att Harts delaktighetsstege är av relevans då stegen speglar 

olika nivåer av delaktighet. Vi kan därmed analysera i vilken grad barn är delaktiga 

inom den sociala barnavården utifrån våra intervjupersoners utsagor. Vi har valt att 

använda oss av de tre nedersta trappstegen på stegen, och har därmed uteslutit 

resterande övre steg då dessa omfattas av Shiers delaktighetsmodell. De tre nedersta 

trappstegen omfattas ej av Shiers delaktighetsmodell och vi har därför valt att ha 

med dessa som ett komplement. Vi har själva översatt de engelska begreppen 

manipulation, decoration och tokenism som Hart använder sig av i sin teori. Harry 

Shier har skapat en delaktighetsmodell med inspiration från Harts 

delaktighetsstege. Modellen ska fungera som ytterligare ett redskap för att 

analysera olika delaktighetsprocesser bland barn. 

Vi har funnit Shiers delaktighetsmodell relevant för att kunna analysera de utsagor 

vi fått från våra intervjupersoner. Modellen utgör ett verktyg för att undersöka olika 

grader av delaktighet, och öppnar dessutom upp för möjligheter, begränsningar och 

skyldigheter. Med dess hjälp kan vi därmed se vad som behöver göras i 

organisationen för att se till så att barnens rättigheter blir tillgodosedda.  

Vi anser att Lipskys teori är relevant för vår studie, eftersom den utgår ifrån 

yrkesverksamma inom den offentliga sektorn, så kallade gräsrotsbyråkrater. Teorin 

utgår i mångt och mycket ifrån att den yrkesverksamme har begränsat med resurser 

från staten, men att ambitionen trots detta ändå är att göra det som är bäst för 

brukarna. På så sätt kan vi analysera vår empiri utifrån ett organisatoriskt perspektiv 

och därmed belysa organisationens roll avseende barns delaktighet. Genom att 

kombinera dessa teorier i vår analys kan vi lyfta fram barns delaktighet utifrån olika 

perspektiv, både utifrån den personliga kontakten och utifrån ett organisatoriskt 

perspektiv.  
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3.1 Harts delaktighetsstege 

I "Children’́s Participation: from Tokenism to Citizenship”, skriven av Roger Harts 

år 1992, aktualiserades Harts delaktighetsstege inom forskningen. De tre steg som 

befinner sig längst ner på stegen definierar Hart som icke-delaktiga och benämns 

som:  

1. Manipulation 

2. Decoration  

3. Tokenism  

Manipulation är den lägsta graden av delaktighet och innebär att vuxna vilseleder 

och låter barn vara delaktiga, trots att barnen inte är medvetna om vad de är 

delaktiga i. Andra nivån på stegen benämns som dekoration, något Hart (1992) 

beskriver som att vuxna använder barnens delaktighet i syfte att stärka sin sak på 

ett indirekt sätt. Tokenism används för att beskriva de fall där barn får möjlighet att 

uttrycka sina åsikter, men i själva verket inte har någon möjlighet att själva välja 

det ämne de ska prata om eller hur kommunikationen ska gå till. Dessutom har de 

liten eller ingen möjlighet att formulera sina egna åsikter (Hart 1992, s. 9).  

Det finns flera faktorer som påverkar barns delaktighet, och ett barns förmåga att 

delta varierar mycket beroende på dess utveckling. Det är inte heller nödvändigt att 

barn alltid befinner sig på det översta trappsteget. En av de viktigaste principerna 

är valfriheten, att varje barn ska ha möjlighet att välja vilken nivå de vill delta på 

utifrån sin egen förmåga och sitt eget engagemang (Hart 1992, s. 11). Hart 

poängterar också att det finns flera olika faktorer som påverkar barns delaktighet, 

exempelvis kontexten de befinner sig i, kulturen i det rådande samhället och även 

individuella egenskaper (Hart 1992, s. 31).   

3.2 Shiers delaktighetsmodell 

Shiers delaktighetsmodell skiljer sig från Harts delaktighetsstege genom att inte 

inkludera de tre nedersta trappstegen. Dessa definieras istället som icke-delaktiga. 

(Shier 2001a, ss. 108–109). Shiers modell grundar sig istället på fem olika nivåer:  
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1. Barn blir lyssnade till 

2. Barn får stöd för att uttrycka sina åsikter och synpunkter 

3. Barns åsikter och synpunkter beaktas 

4. Barn involveras i beslutsfattande processer 

5. Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande  

(Shier 2001a, s. 110).  

På varje nivå kan sedan olika slags engagemang visa sig från olika individer eller 

organisationer, därför bör Öppningar, Möjligheter och Skyldigheter identifieras på 

samtliga nivåer. Öppningar, som är det första steget som sker på varje nivå, är något 

som händer när en professionell valt att arbeta på ett specifikt sätt. Nästa steg är 

Möjligheter, som innebär att det finns en möjlighet i praktiken att arbeta på ett visst 

sätt utifrån de behov som föreligger - det finns exempelvis resurser i form av tid 

och kunskap. Det sista steget är Skyldigheter, som innebär att en organisation måste 

arbeta på en viss nivå på grund av överenskommen policy (Shier 2001a, ss. 110).  
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Figur 2. Vägar till delaktighet (Shier 2001b, s.111) 

Den första nivån, “Att barn blir lyssnade till”, innebär att vuxna ska lyssna på vad 

barnet har att säga om barnet tar initiativ till det. På den här nivån försöker inte den 

vuxne ta reda på vad barnet har för synpunkter, utan lyssnar enbart om barnet själv 

väljer att dela med sig av sin synpunkt. “Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och 

synpunkter”, som är den andra nivån, innebär att barn ska ges möjlighet att uttrycka 
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sina frågor fritt och att den vuxne ska medverka till att barnet får möjlighet att vara 

delaktig (Shier 2001a, ss. 111–112).  

Nivå tre, “Barns åsikter och synpunkter beaktas”, syftar till att barnets utsaga ska 

tillmätas betydelse - de ska således inte höras av symboliska orsaker, utan deras 

synpunkter ska ges ett faktiskt reellt inflytande. En viktig del gällande både nivå 

ett, två och tre är att de alla ska tillgodoses inom ramen för myndigheters arbete 

med barn i de länder som inkorporerat barnkonventionen med hänvisning till artikel 

12 (Shier 2001a, s. 113).  

Den fjärde nivån, “Barn involveras i beslutsfattande processer”, handlar om att barn 

i allt större uträckning än föregående nivå är med när beslut tas och på så sätt är 

med och bestämmer. För att barn ska kunna delta i olika sammanhang där beslut 

tas, måste verksamheten dock i sin tur utvecklas (Shier 2001a, ss. 113–114).  

Nivå fem benämns som “Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande”, 

vilket innebär att de vuxna bör dela med sig av sin makt till barn vid 

beslutsprocesser. Besluten ska således tas i samförstånd med den unge. För att 

denna nivå ska kunna uppnås krävs det att de vuxna är villiga och har möjlighet att 

lämna ifrån sig delar av makten (Shier 2001a, s. 115).   

3.3 Michael Lipsky - Gräsrotsbyråkrati 

Michael Lipsky (1980) utformade teorin om Street-level Bureaucracy, även kallad 

gräsrotsbyråkrati på svenska. Lipskys (1980, s. xi) teori baseras på de individer som 

arbetar inom den offentliga sektorn i samhället, och det är dessa organisationer som 

Lipsky definierar som gräsrotsbyråkratier. Enligt Lipsky (1980, s. xvii) finns det 

två sätt att förstå begreppet gräsrotsbyråkrati. Först och främst omfattar den alla 

som arbetar inom den offentliga sektorn och som kommer i kontakt med 

medborgare på olika sätt. Å andra sidan hänvisar begreppet till de som arbetar inom 

en särskild organisation utifrån särskilda omständigheter. Enligt den andra 

förståelsen är en gräsrotsbyråkrat en person som arbetar direkt med brukare och har 

makten att besluta kring offentliga medel. Det är således en person med ett stort 

inflytande över människors liv.  
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Gräsrotsbyråkrater inom socialt arbete har ett handlingsutrymme inom ramen för 

de lagar som reglerar socialt arbete, vilket är en av de centrala aspekterna inom 

teorin. Handlingsutrymmet hänvisar till de möjligheter socialarbetaren har att tolka 

och utöva lagar och regler utifrån den organisation de verkar i. Socialarbetaren har 

å ena sidan organisationens riktlinjer att rätta sig efter och å andra sidan en 

skyldighet att tillgodose brukarens behov (Lipsky 1980, s. xv). Alla beslut 

gräsrotsbyråkraten tar ska således utgå ifrån den enskilde individen.  

Förespråkare, den svenska motsvarigheten till Advocacy enligt svensk 

översättning, är ett av de centrala begreppen inom Lipskys teori. Begreppet syftar 

till att gräsrotsbyråkraten, i vårt fall socialarbetaren, ska se till brukarens intresse 

genom att tillhandahålla bästa möjliga service. Gräsrotsbyråkraten har kunskap om 

hur den kan använda sig av det som är tillgängligt inom organisationen för att verka 

för brukarens bästa. Det ska även råda en balans mellan att tillgodose brukarens och 

organisationens intressen (Lipsky 1980, s. xv). 

Lipsky (1980, s. xiv) beskriver att människor som väljer att jobba inom den 

offentliga sektorn i flera fall gör det med ambitionen att vilja göra nytta i samhället. 

Det finns dock organisatoriska hinder som gör att gräsrotsbyråkraterna inte alltid 

kan leva upp till sin ambition, ofta på grund av bristande resurser. 

Gräsrotsbyråkraterna arbetar inom den offentliga sektorn och styrs av den politiska 

agendan (Lipsky 1980, s. 4). Lipsky beskriver olika sätt för gräsrotsbyråkraterna att 

hantera det faktum att de inte kan leva upp till sina ambitioner arbetsmässigt till 

följd av organisatoriska orsaker. Ett sätt att hantera detta är genom att vidga gapet 

mellan den nedskrivna policyn och det som utövas i praktiken (Lipsky 1980, s. 

xvii). Lipsky (1980, s. 4) framhäver att gräsrotsbyråkrater slits mellan att uppnå 

offentlighetens krav på att vara effektiva, samtidigt som de ska 

tillgodose klienternas behov. Detta kan i sin tur orsaka politiska problem där 

gräsrotsbyråkraten sällan är tillräcklig.  

Lipsky (1980, s. xix) tar upp ett dilemma som ofta uppstår inom 

människobehandlande organisationer, nämligen att organisationen ständigt har som 

mål att automatisera och effektivisera, samtidigt som interaktionen mellan klient 

och anställd är viktig för att kunna tillgodose brukarens behov. Organisationerna 

vill skapa rutiner som är så kostnadseffektiva som möjligt, vilket leder till att mötet 
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mellan brukaren och den anställde grundar sig i standardiserade rutiner snarare än 

att utgå från den enskilde individen. Lipsky (ibid) menar att bedömningar och 

interventioner inte bör grunda sig på standardiserade program eller utifrån beslut 

fattade av maskiner. Det krävs nämligen mänsklig interaktion för att kunna förstå 

de komplexa situationer som många av brukarna befinner sig i.  
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4 Metod 

4.1 Val av metod 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur socialsekreterare arbetar 

med barns delaktighet i praktiken. Vi har därmed valt att utgå ifrån en kvalitativ 

ansats. Genom ett kvalitativt tillvägagångssätt vill vi belysa likheter och skillnader 

samt synliggöra nyanser mellan de olika socialsekreterarnas utsagor (Ahrne & 

Svensson 2015, s. 12). Bryman (2016, s. 477) belyser även det faktum att samspel 

i form av intervju är en av de mest praktiska metoder för att kunna ta del av en 

annan persons perspektiv.  

Vi har valt att utföra enskilda semistrukturerade intervjuer för att ta del av 

intervjupersonernas upplevda erfarenheter inom vårt forskningsområde. Genom att 

utföra intervjuer med olika individer som arbetar för samma organisation, men 

inom olika kommuner, skapas en kunskapsrik bild av hur arbetet kan se ut inom 

socialtjänsten. Intervjuer synliggör sociala omständigheter och processer genom att 

ta del av andra personers egna erfarenheter och upplevelser (Eriksson- Zetterquist 

& Ahrne 2015, s. 34).  

Vid våra semistrukturerade intervjuer valde vi att utgå från en intervjuguide (se 

bilaga ett). Vi utformade frågorna på ett sådant sätt att vi skulle kunna få svar på 

våra frågeställningar. För att uppnå denna utformning delade vi upp frågorna i tre 

teman: barnkonventionen, delaktighet i utredningarna och möjligheter utifrån 

organisationen. Våra frågor var öppna och intervjupersonerna hade möjlighet att 

svara på frågorna på det sätt de ville. Vi var även flexibla under intervjuernas gång 

genom att ställa följdfrågor. Vi följde inte heller intervjuguiden i alla samtal, utan 

växlade mellan frågorna beroende på vad vi fann relevant i stunden. De frågor som 

redan hade besvarats via en annan fråga ställde vi inte igen. Som förberedelse inför 

våra intervjuer valde vi att markera de viktigaste frågorna, det vill säga de frågor 

som vi kände att vi behövde få svar på i vår studie. Detta för att kunna prioritera 

dessa om tiden inte skulle räcka till (Bryman 2016, s. 563). Vi valde att båda delta 

under samtliga intervjuer för att få ut så mycket som möjligt av samtalet.  
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4.2 Förförståelse 

Vi har försökt att vara så neutrala som möjligt vid genomförandet av studien trots 

att vi har en viss förförståelse kring ämnet. Dels har en av oss författare till denna 

uppsats haft sin verksamhetsförlagda utbildning inom enhet barn och familj och har 

således en förförståelse till hur man arbetar med en barnavårdsutredning. Dels har 

vi båda författare ett stort intresse för ämnet och är således pålästa inom området 

sedan tidigare. Detta å ena sidan bidrog till att vi lättare kunde förstå den forskning 

vi valt att utgå ifrån samt å andra sidan kan det ha lett till att våra egna åsikter kring 

ämnet påverkade vår studie. Genom att även ta del av tidigare forskning i 

kunskapsläget har även det bidragit till en utökad förförståelse kring ämnet. 

Eftersom förförståelsen kan komma att påverka hur vi tolkar intervjupersonernas 

utsagor har vi försökt att förbise våra tidigare erfarenheter och istället fokuserat på 

att vara opartiska. Våra intervjufrågor formulerades på ett sådant sätt att de skulle 

syfta till att fånga in intervjupersonernas egna upplevelser istället för att förstärka 

våra egna erfarenheter och åsikter. 

4.3 Urval 

Vi valde att begränsa vårt urval till socialsekreterare som arbetar inom utredning på 

enhet barn och familj med åldersgruppen 0–14 år. Urvalet baseras på det som 

Bryman (2016, s. 498) kallar det målstyrda urvalet. Detta innebär att 

intervjupersonerna i vårt urval är specifikt utvalda för att vi skall kunna besvara 

vårt syfte och våra frågeställningar. Vi kan således inte besvara våra 

frågeställningar genom att intervjua en annan målgrupp, då det krävs att 

intervjupersonerna är socialsekreterare och att de arbetar på socialtjänsten inom 

barn och familj.  

Inledningsvis valde vi att skicka ut ett rekryteringsmejl till fyra enhetschefer på 

barn och familj i en stad i södra Sverige. I mejlet bad vi dem att skicka rekryteringen 

vidare till utredande socialsekreterare på deras enheter (se bilaga 3). Av etiska skäl 

valde vi att inte skicka ut mejlet till en av enhetscheferna då en av oss författare till 

denna uppsats hade haft sin verksamhetsförlagda utbildning inom denna enhet.  
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Med detta tillvägagångssätt rekryterades endast två stycken intervjupersoner och vi 

utökade därmed vårt urval till socialsekreterare i hela Skåne. Vi skickade då ut ett 

rekryteringsmejl till enhetschefer i de fall mejladresser fanns tillgängliga, i andra 

fall skickades mejlet via kommunerna. Trots denna utökade rekrytering fanns det 

dock inte tillräckligt med engagemang - endast en intervjuperson var villig att delta. 

Som nästa steg postade vi ett inlägg i en Facebook-grupp vid namn “Socionom” 

och efterfrågade fler intervjupersoner (se bilaga 4). Genom detta tillvägagångssätt 

fick vi slutligen ihop sammanlagt åtta intervjupersoner som arbetade som 

socialsekreterare inom barn och familj.  

När vi redan hade fått ihop åtta frivilliga socialsekreterare, kontaktade ytterligare 

en socialsekreterare oss via mejl. Vi förklarade att vi dessvärre redan hade fått ihop 

tillräckligt många intervjupersoner. Det var även två socialsekreterare som slutade 

svara under rekryteringsprocessen.   

4.4 Tillvägagångssätt 

Vår första tanke var att vi skulle utföra intervjuerna fysiskt, men på grund av Covid-

19 och rådande omständigheter beslutade vi att istället utföra dem via det digitala 

videoverktyget Zoom. Zoom ger möjlighet till att både se och höra varandra under 

samtalet.  

Det finns både för- och nackdelar med att använda sig av digitala verktyg. En fördel 

är att vi får möjlighet att intervjua personer som befinner sig på annan ort. Detta 

gynnade vår studie, eftersom vi hade svårt att få tag på tillräckligt många 

intervjupersoner. En nackdel är det som Bryman (2016 ss. 582–583) tar upp 

angående telefonintervjuer, nämligen att man går miste om vissa delar av 

kommunikationen, såsom kroppsspråk och grimaser. Dock kunde vi i viss mån se 

våra intervjupersoner, eftersom vi utförde intervjuerna via videosamtal.  

Bryman (2016, s. 583) diskuterar att tekniska svårigheter kan dyka upp vid digitala 

intervjuer, det kan exempelvis vara störningar med uppkopplingen eller 

problematiskt att spela in. Under vår ena intervju märkte vi av störningar, vilket 

gjorde det svårt för oss att höra och tyda alla ord personen sa. Vi spelade in våra 

intervjuer, både direkt via Zoom, vilket gav oss möjligheten att se om själva 
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videosamtalet, men också via telefonen, för att vara säkra på att vi fick med allt som 

sades.  

Därefter transkriberade vi vårt inspelade material. Bryman (2016, s. 578) menar att 

det är en fördel att spela in sina intervjuer, eftersom intervjuaren då kan fokusera 

fullt ut på att lyssna och följa upp det som sägs istället för att föra anteckningar. Vid 

transkribering finns det dock en risk att misstag sker, man kan höra fel av att olika 

orsaker, vilket kan påverka hur analysen sedan tar sig uttryck. Det är således viktigt 

att se till så att transkriberingen är av god kvalitet (Bryman 2016, s. 580).  

4.5 Bearbetning och analys 

Vi har valt att transkribera intervjupersonernas inspelade utsagor för att få 

materialet i textform och därefter kunna koda i materialet. Kodning innebär att 

empirin delas upp under olika teman som synliggörs i materialet (Rennstam & 

Wästerfors 2015, s. 34). Vi valde inte våra teman i förväg utan lät empirin styra 

(Bryman 2016, s. 685). Vi valde att bearbeta vårt material utifrån Charmaz synsätt, 

vilket innebär att bearbetningen delas in i olika faser (Bryman 2016, s. 689).  

Under kodningsprocessen valde vi först att identifiera olika teman som framkom i 

materialet genom att leta efter återkommande mönster mellan intervjupersonerna. 

Detta gjorde vi genom att färgkoda samma tema i samma färg i vårt dokument. 

Därefter delade vi upp de teman vi hade identifierat i olika dokument för att lättare 

kunna orientera oss i det material vi hade framför oss (Rennstam & Wästerfors 

2015, s. 80). Efter att ha transkriberat intervjuerna hade vi ett omfattande material, 

vilket gjorde det svårt för oss att bryta ner vår empiri till små beståndsdelar. Det har 

varit en utmaning att strukturera materialet, men efter att läst igenom det ett flertal 

gånger såg vi slutligen de röda trådarna. Rennstam & Wästerfors (2015, s. 82) 

understryker vikten av att sortera sin empiri, då detta även underlättar för att kunna 

orientera sig och hitta det man letar efter.  

Därefter försökte vi identifiera likheter och skillnader, samt variationer inom dessa 

olika teman, och på så sätt jämförde vi de olika svar vi fått från intervjupersonerna. 

I den sista fasen applicerade vi de valda teorierna på de teman som framgick i 

materialet, för att kunna få fram analytiska resonemang som vi sedan kunde 
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använda oss av i vår analys. För att synliggöra relevanta poänger valde vi även ut 

citat som illustrerade dessa (Bryman, 2016, s. 689).  

4.6 Metodens tillförlitlighet 

I detta kapitel kommer vi resonera kring studiens kvalitet utifrån olika principer. 

Det är viktigt för oss att få ett trovärdigt resultat i vår studie. Bryman (2016, s. 467) 

lyfter fram begreppen tillförlighet och autencitet för att resonera kring huruvida en 

studie är trovärdig eller inte. Trovärdigheten i vår studie ökas genom att vi har följt 

Vetenskapsrådets etiska principer. Svensson & Ahrne (2015, s. 25) framhäver hur 

transparens är ett verktyg för att öka trovärdigheten i en studie. Vi har varit 

transparenta gentemot våra intervjupersoner genom att i förväg informera dem om 

studiens syfte och vad vi ville fokusera på under intervjuerna. Vi är även 

transparenta här i vår uppsats genom att noggrant beskriva vårt tillvägagångssätt. 

Vi utgick från samma intervjuguide under samtliga intervjuer och respondenterna 

har således haft samma förutsättningar att kunna ge svar på våra frågor, vilket också 

ökar trovärdigheten.  

Det finns dock en problematik när det kommer till trovärdigheten. Detta på grund 

av tolkningen av det som sägs: det finns nämligen en risk att det som sägs under en 

intervju misstolkas och framstår som något det egentligen inte är (Eriksson- 

Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53). Under våra intervjuer försökte vi därför fråga 

efter sådant som vi inte förstod. Det vi missat att fråga om, och som vi därmed 

kände oss osäkra på, har vi inte använt oss av i vår studie. Vi hade tekniska problem 

under en av våra intervjuer, vilket gjorde att vi inte kunde uppfatta alla ord som 

sades. Dessa delar har vi således också varit tvungna att ta bort. Något som också 

kan ha varit problematiskt är att våra intervjupersoner deltog i intervjuerna utifrån 

deras professionella yrkesroll. Detta kan ha påverkat hur de valde att framstå samt 

hur de svarade på våra frågor. Vilket i sin tur kan ha påverkat vårt resultat. 

En annan problematik med studier inom den kvalitativa forskningen är svårigheten 

att återskapa en studie och få exakt samma resultat vid en annan tidpunkt. Detta 

eftersom det är svårt att rekonstruera sociala miljöer (Bryman, 2016, s. 465; Kvale 

& Brinkmann 2014, s. 295). Ytterligare en nackdel med att använda sig av 

kvalitativa metoder är att dessa inte går att generalisera på befolkningen, det som 
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kommer fram i studien är bundet till sin kontext (Svensson & Ahrne 2015, s. 26). 

Syftet med en kvalitativ studie är dock inte att generalisera till en större population, 

utan snarare att få en djupare förståelse för enskilda fenomen. I vår studie vill vi 

således framhäva och belysa de variationer som synliggörs i intervjupersonernas 

utsagor, vilket vi med fördel kan göra utifrån en kvalitativ ansats.  

4.7 Etiska överväganden 

Alla studier som bedrivs bör utgå från forskningskravet och individskyddskravet. 

Detta innebär att forskningen ska bibehålla en hög kvalitet och inte utsätta enskilda 

individer för negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet u.å, s. 5). Vår studie utgår 

från de professionella yrkesverksammas perspektiv, det vill säga socialsekreterare 

på enhet barn och familj. Vi har således inte utgått från barnens perspektiv. Vi anser 

att det inte är etiskt korrekt att involvera barn som målgrupp i vår studie, eftersom 

de skulle kunna påverkas negativt. Att intervjua barn som är aktuella för utredning 

på socialtjänsten kan inte heller anses vara etiskt försvarbart. Dessa typer av 

övervägningar ska göras genomgående innan man utför sin studie (Vetenskapsrådet 

u.å, s. 5).  

Vi har i vår studie utgått från de forskningsetiska principerna genom att informera 

om dem i ett informerat samtycke som skickats ut till våra intervjupersoner. Vi har 

även varit noggranna med att i början av varje intervju redogöra för vad dessa etiska 

principer kommer innebära för deras deltagande i studien. Detta för att säkerställa 

att intervjupersonerna känner sig trygga i sitt deltagande. De forskningsetiska 

principerna ämnar således till att vara ett skydd för våra intervjupersoner.   

De forskningsetiska principerna består av fyra olika segment: nyttjandekravet, 

informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialskravet.  

Under intervjuerna har vi tagit del av våra intervjupersoners utsagor. I enlighet med 

nyttjandekravet har vi endast använt dessa utsagor inom ramarna för vår egen studie 

(Vetenskapsrådet u.å, s. 14).  

Informationskravet syftar till att ge intervjupersonerna en möjlighet att ta del av all 

relevant information om vår studie. Det kan vara alltifrån vad studien ämnar 

undersöka till en presentation av oss som författare. Innan vi inledde våra intervjuer 



32 
 

redogjorde vi för detta, samt informerade om rätten att på eget bevåg avsluta 

deltagandet, då detta är frivilligt (Vetenskapsrådet u.å, s. 7).  

Under intervjuerna efterfrågade vi samtycke från socialsekreterarna till att vara med 

och delta i vår studie. Vi fick även deras samtycken inspelade under intervjuerna 

(Vetenskapsrådet u.å, s. 9). Som uppsatsförfattare har vi tystnadsplikt, vilket 

innebär att alla personliga uppgifter vi samlat in kommer att stanna hos oss. Under 

rekryteringsprocessen, samt i början av intervjuerna, klargjorde vi att deras 

medverkan kommer att förbli anonym i vår studie. Detta innebär att vi inte har tagit 

med deras namn eller personliga uppgifter i vår studie när vi analyserat och citerat 

delar av deras utsagor. Det är inte möjligt att härleda valda citat till våra 

intervjupersoners identiteter då vi valt att utesluta citat av sådan karaktär. Detta kan 

exempelvis röra sig om vilken kommun intervjupersonerna arbetar i. För att kunna 

urskilja intervjupersonerna har vi benämnt dem på följande sätt: intervjuperson ett, 

intervjuperson två etcetera (Vetenskapsrådet u.å, s. 12).  
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5 Resultat och analys 

Följande teman i analysen har vi kunnat utläsa från våra intervjuer med 

socialsekreterare på enhet Barn och familj. Under respektive tema kommer vi 

diskutera olika infallsvinklar som socialsekreterarna tagit upp under intervjuerna.  

5.1 Barns delaktighet i praktiken  

5.1.1 Vad innebär delaktighet?  

Att barn ska ges möjlighet till att vara delaktiga innebär inte att de har en skyldighet 

att vara delaktiga (Socialstyrelsen 2018a, s. 14). Intervjuperson ett beskriver att 

delaktighet också kan vara att man väljer att inte vara delaktig - att det är barnets 

vilja som styr:  

Alltså jag tänker att det viktiga där är väl att barnet ska få ta ställning till 

om man vill vara delaktig eller inte …  alltså jag kan komma ihåg i början 

när jag började med utredning så var de liksom att det kändes som ett 

misslyckande när man inte hade enskilda barnsamtal … Att det inte är 

liksom mina eller våra vuxnas behov som styr, utan att det är upp till barnet 

att välja. (Intervjuperson 1) 

Denna aspekt av delaktighet är av relevans då flera av våra intervjupersoner inte tar 

upp denna typ av delaktighet som exempel under intervjuerna. I jämförelse med 

steg tre i Shiers (2001, s. 7) delaktighetsmodell ska den yrkesverksamme ta hänsyn 

till barnets åsikter. Om ett barn väljer att säga nej till att vara delaktig är det ett 

önskemål som ska kunna tillgodoses. McCaffery (2017, s. 331) lyfter å ena sidan 

fram en annan syn på saken och hävdar att det kan bli problematiskt i de fall den 

berörde bestämmer sig för att inte vara delaktig. Å andra sidan menar 

intervjuperson ett att avstående från att vara delaktig också kan vara en form av 

delaktighet.  

Flera av intervjupersonerna nämnde att delaktighet innebär att barnet ska tilldelas 

information så att det blir medvetet om vad som händer. Att barnet ska förberedas 

inför barnsamtal är även något som togs upp av flera av våra intervjupersoner. 

Några av intervjupersonerna nämnde att de förbereder barnsamtalet genom att 
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bjuda in barnet med eget brev eller genom att skicka ett vykort med information om 

sig själva. På så sätt förmedlas informationen direkt till barnet istället för att gå via 

föräldrarna. En av intervjupersonerna påpekade att det räcker med att bara vara med 

i rummet och lyssna för att vara delaktig. En annan poäng som också togs upp av 

flera intervjupersoner var att socialsekreterarna skulle vara ärliga och transparenta 

gentemot barnet, samt att de skulle återkoppla vid slutet av en utredning. 

Intervjuperson sex och fyra beskriver vikten av information på följande sätt:  

Ja bland annat att man får information, så att man ska kunna vara delaktig. 

Man ska få förklaring av sammanhanget. Varför träffas vi? Och vad är jag 

för person? Vad jobbar jag med? Barnet måste få en begriplig förklaring 

och den här så kallade elefanten i rummet ska inte finnas. (Intervjuperson 

6)  

 

Jag tolkar det som att barn ska veta vad som händer, vad man pratar om, 

vad som ska utredas, varför vi tar det här beslutet som vi tar. 

(Intervjuperson 4) 

 

Detta tyder på att det är viktigt för socialsekreteraren att förklara sammanhanget så 

att barnet förstår vad en utredning innebär. Det är dock ett krav både enligt artikel 

12 i barnkonventionen och 11 kap 10 § SoL att barnet ska ha rätt att få information 

som berör dem. I tidigare forskning har det däremot framkommit att barns 

upplevelser varit att de inte fått tillräckligt med information kring den egna vården 

och att deras synpunkter inte haft något inflytande (Barnombudsmannen 2014, s. 

66; Bessant & Broadleys 2014, s. 717). Sammantaget poängterar alla våra 

intervjupersoner vikten av att ge barn information för att underlätta deras 

delaktighet. 

 

Ett återkommande tema som vi kan utläsa från våra intervjupersoners utsagor är att 

barnen ska ha rätt att komma till tals och få sin röst hörd. Intervjuperson tre lyfte 

fram att det är viktigt att barnet är delaktigt i planeringen. Detta kan exempelvis 

innefatta var barnsamtalet äger rum, och huruvida barnet vill ha med en person 

under samtalet. Utöver deltagande i planering menar intervjuperson tre också att 

barnet ska vara med på vilka beslut som fattas. Ansvaret för dessa beslut ska dock 

aldrig läggas på barnet: 



35 
 

 

… men också att barnet är med på vilka beslut vi fattar … det betyder inte 

att barnet ska vara ansvarigt för vilka beslut vi fattar men att barnet får ta 

del av information på annat sätt … att barnet kan få lov att säga till vad 

den tycker om vår planering … ja också det här att barnet får lov att vara 

med och bestämma vilka vi ska prata med och barnet får lov att bestämma 

var vi ska träffas, om vi ska gå ut och fika någonstans eller om barnet hellre 

vill träffas hemma … om barnet vill ha med sig någon särskild person på 

mötet är också en viktig del. (Intervjuperson 3) 

 

Genom att låta barnet vara med och bestämma planeringens utformning, beaktas 

barnets åsikter och synpunkter. I detta avseende har intervjuperson tre nått upp till 

nivå tre enligt Shiers delaktighetsmodell (Shier 2001, s. 7). Citatet ovan tyder även 

på att intervjuperson tre involverar barnet i beslutsfattande processer, vilket utifrån 

Shiers delaktighetsmodell (2001, ss. 7–8) innebär att den fjärde nivån uppnåtts. Till 

skillnad från det som våra intervjupersoner nämner, menar Hultman (2013, s. 41) 

att barnens eget perspektiv sällan klargörs i barnavårdsutredningarna. I sin studie 

konstaterar hon att detaljerna är få och att det inte framgår hur barnen ser på sin 

situation eller vad de har för önskemål avseende eventuella insatser. Frågan är om 

socialsekreterarna inte tydliggör i de skriftliga utredningarna hur de arbetat för att 

göra barn delaktiga i praktiken, eller om det råder en faktisk brist på delaktighet. 

Det kan även vara så att det skett förändringar i arbetet med barns delaktighet sedan 

Hultman (2013) utförde sin studie. Barns behov beskrivs däremot ofta utifrån 

vuxnas perspektiv, vilket är problematiskt eftersom socialsekreteraren då går miste 

om barnets eget perspektiv (ibid.). Sammanfattningsvis kan man utifrån våra 

intervjupersoners berättelser dra slutsatsen att våra intervjupersoner strävar efter att 

göra barnets röst hörd. En del i detta arbete är att framhäva barnets version i 

utredningen.  

5.1.2 Verktyg och strategier för delaktighet   

Samtliga intervjupersoner berättade att de arbetar utifrån arbetsverktyget BBIC, 

vilket utgör grunden för utredningsarbetet med barn inom socialtjänsten 

(Socialstyrelsen 2018b, s. 8). Flera av våra intervjupersoner nämnde att de använder 

sig av olika metoder och verktyg för att göra ett barn delaktigt i sin utredning. Det 
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framkommer att barnsamtalet är en av de viktigaste delarna för att göra barnet 

delaktigt. Samtliga intervjupersoner erbjuder alltid barnsamtal och en del av dem 

berättade att de, så långt det är möjligt, gör hembesök. Majoriteten av våra 

intervjupersoner berättade att de använder sig av leken som verktyg under samtalen, 

exempelvis genom att spela, rita och skriva. Även andra samtalsverktyg såsom 

Signs of safety, Nallekort och Taping var vanligt förekommande bland 

intervjupersonerna. Intervjuperson fem belyser att det är viktigt att anpassa 

barnsamtalen utifrån det enskilda barnet och likaså de samtalsverktyg som finns 

tillgängliga:  

… att man checkar av med föräldrar, hur får vi till det här på bästa sätt, ska 

vi ses här på vårt kontor … vad tycker ditt barn om att göra, tycker den om 

att prata, har den lätt för att prata med nya människor eller vill den leka 

eller liksom, … alltså samtalsverktyg efter de barn som man vet att man 

ska träffa …  alla socialkontor är inte inredda, det blir inte speciellt trevligt 

för ett litet barn och komma och sitta på en pinnstol liksom. 

(Intervjuperson 5) 

I tidigare forskning diskuterar Roesch-Marsh, Gillies & Greens (2017, s. 909) 

barnsamtalets utformning i likhet med intervjuperson fem. De menar att 

socialarbetarna i deras studie ansåg att platsen för samtalet inte hade någon större 

betydelse för barnets delaktighet. Detta till skillnad från barnen i studien, som 

däremot tyckte att detta var viktigt. Denna forskning står således i motsättning till 

det våra intervjupersoner diskuterar. Enligt Shier (2001, ss. 5–6) ska 

socialsekreteraren göra det möjligt för barnet att vara delaktigt genom att stödja det 

i att uttrycka sina åsikter. Vilken miljö barnsamtalet utspelar sig i kan därmed vara 

en förutsättning för att få barnet att känna sig delaktigt.  

Ytterligare ett tydligt exempel där socialsekreteraren stödjer barnet i att uttrycka 

sina åsikter är följande resonemang som intervjuperson sju lyfter fram: 

… så hjälptes vi åt att skriva ett brev till hennes mamma om hur hon tyckte 

att det här hade varit, hur det hade känts för henne och vad hon liksom 

tänkte om framtiden …och det läste jag upp tillsammans med mamman 

och flickan … men det var ett sånt här jättefint exempel på att barnets röst 

verkligen ska komma fram och det blev verkligen på hennes villkor också 
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för jag fick jobba jättemycket med att hon skulle våga göra det här och när 

hon väl gjorde det så såg man hur hon bara växte i de här mötet och hur 

fint det också blev efteråt. (Intervjuperson 7) 

Detta visar på att intervjuperson sju har tagit hänsyn till barnets individuella 

förutsättningar och därmed gjort det möjligt för henne att vara delaktig. Genom att 

intervjuperson sju agerade som hen gjorde, fick barnet en chans att kunna vara 

delaktig utifrån egna villkor. I citatet framkommer det att intervjuperson sju såg 

barnet växa under mötet, vilket kan tyda på det som både Socialstyrelsen (2018a s. 

13) och Bessant & Broadley (2014, s. 714) nämner om att barnsamtalet stärker 

barnets egenvärde och självrespekt. En annan aspekt är vikten av att skapa 

förutsättningar för att barnet ska utveckla ett förtroende för socialsekreteraren, 

något intervjuperson sju lyckats göra ovan.  

Intervjuperson ett nämnde att relationen mellan den yrkesverksamme och barnet 

kan ha en stor betydelse för barnets delaktighet. I en studie gjord av Roesch-Marsh, 

Gillies & Green (2017, s. 907) framhävs relationens roll för barnets delaktighet. Det 

framkom att goda relationer mellan socialarbetare och barn främjade barnets 

delaktighet.  

Ett annat sätt att ta hänsyn till barnets individuella egenskaper och önskemål 

beskrivs av intervjuperson fyra genom följande citat:  

… men sen så tänkte jag att jag måste få fram någonting i detta, och 

tänkte jag att men då gör jag som hon gör, jag speglar henne… och det 

gjorde att hon blev mer bekväm när hon såg att jag inte nödvändigtvis 

var den här fyrkantiga myndighetspersonen som bara liksom ställde 

samma fråga som alla andra. Utan vi pratade om allting annat, vi satt i 

stolen liksom, vi vände på stolen, satte oss på sidan, alltså så just för att 

kunna få hennes delaktighet i det. Desto mer vi pratade, desto mer öppen 

blev hon... (Intervjuperson 4) 

 

Intervjuperson fyra har utvecklat en egen skräddarsydd metod för att nå fram till 

barnet och bemöta det på sina egna villkor. Detta pekar på att det många gånger 

krävs en flexibilitet i socialsekreterarnas arbetssätt för att kunna tillgodose barnets 

rätt till delaktighet. Genom att vara kreativ i sitt tankesätt gör intervjuperson fyra 
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det möjligt för barnet att vara delaktigt utifrån sina egna förutsättningar. Enligt 

Shiers (2001, ss. 5–6) delaktighetsmodell är detta ett sätt att tillvarata de verktyg 

och metoder som finns tillgängliga för att göra barnet delaktigt. Det handlar således 

inte enbart om att använda de metoder och verktyg som organisationen har tillfört, 

utan även om att vidga sina vyer.  

5.1.3 Delaktighetens kontextuella villkor 

Flera av intervjupersonerna talade aktivt om BBIC, som är det arbetsverktyg 

socialsekreterarna använder sig av i utredningsarbetet (Socialstyrelsen 2018b, s. 8). 

Socialstyrelsens riktlinjer återkom frekvent hos våra intervjupersoner, och det 

praktiska arbetet styrs således utifrån dess ramar. Majoriteten av våra 

intervjupersoner berättade att de upplevde att de fritt kunde disponera sitt arbete 

genom att bestämma vilken tidpunkt, vilken plats och med vilka metoder de olika 

samtalen skulle ske. Intervjuperson ett nämnde att hen hade en chef som uppvisade 

stort förtroende för sina medarbetare och att det inte var någon som ifrågasatte hur 

arbetet skulle läggas upp. Socialsekreterarens möjligheter att vara flexibel i arbetet 

illustreras tydligt av intervjuperson åtta:  

 

… han ville absolut inte komma till oss och prata… Enda sättet för mig att 

träffa honom det var att åka ner,.. då hämtade jag upp honom där och så 

åkte vi hela vägen till [staden x], det tog ungefär 2–2,5 timmes resfärd, då 

brukade vi stanna någonstans för att fika eller äta. Så det var liksom mitt 

sätt att träffa honom,.. han var jättesvår att prata med också så när man satt 

i en bil så var det liksom som att man inte behöver titta på varandra, det är 

lite mer avslappnat och man kan spela lite musik och sådär. Alla de här 

sakerna som jag kommit på,..det har alltid accepterats och det har aldrig 

varit några problem utifrån vår verksamhet eller så. (Intervjuperson 8) 

 

Detta tyder således på att socialsekreterarna upplever att de har ett 

handlingsutrymme, något även Lipsky (1980 s. xv) beskriver i sin teori. I citatet 

ovan har intervjuperson åtta anpassat situationen utifrån den enskilde individen och 

därmed även gett barnet möjlighet att vara delaktig i sin egen vård. Intervjuperson 

åtta verkade också som en förespråkare utifrån Lipskys teori (1980) eftersom hen 

utifrån organisationens riktlinjer gjorde det som var till barnets bästa.  
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Intervjuperson ett nämnde att hen inte upplever “att chefen tummar på insatser” 

trots att det finns en budget att förhålla sig till. Detta tyder på att det finns ett 

handlingsutrymme för intervjuperson ett att kunna välja insatser utan att begränsas 

av budget. McCaffery (2017, s. 331) understryker att delaktigheten kan påverkas 

negativt om det finns begränsat med resurser tillgängliga för den yrkesverksamme.  

Majoriteten av våra intervjupersoner nämnde att det främst var hög arbetsbelastning 

som påverkade handlingsutrymmet i en negativ riktning. En följd av detta blir att 

barns delaktighet åsidosätts, eftersom det ofta är samtal med dem som 

bortprioriteras. Flera av intervjupersonerna nämnde att de önskade att de hade mer 

tid för att prata med barnen, jämfört med den tid som läggs på administrativa 

arbetsuppgifter. Intervjuperson sex beskriver just detta: 

… sen ibland begränsas våra möjligheter utifrån tidsaspekten och 

ärendetyngden…  Det är ju så himla olyckligt att man sitter med 20 

pågående utredningar eller ännu mer, och vissa är akuta och måste 

prioriteras. Och sen går utredningstiden på de andra och då har man kanske 

inte hunnit träffa barnet mer än en gång och så klämmer man in ett extra 

möte … Drömscenariot är att man bara har några stycken utredningar som 

man kan jobba ganska intensivt med… (Intervjuperson 6) 

 

Lipsky (1980, s. xiv) problematiserar det faktum att personer som arbetar inom den 

offentliga sektorn har som mål att bidra med samhällelig nytta, samtidigt som 

organisationens bristande resurser begränsar dem. Å ena sidan finns det utrymme 

att fritt välja insatser, å andra sidan råder det hög arbetsbelastning för de enskilda 

socialsekreterarna. Det kan bero på det som Lipsky (1980, s. xiv) lyfter fram om att 

organisationer strävar efter att kostnadseffektivisera socialsekreterarens 

arbetsuppgifter. En effekt av detta är det som intervjuperson sex beskriver ovan, att 

hen har många ärenden på sin tjänst samtidigt. Lipsky (1980, s. xiv) betonar också 

vikten av social interaktion mellan brukare och socialsekreterare, vilket blir svårare 

att tillhandahålla på grund av den höga arbetsbelastningen. I slutändan är det 

barnets åsikter som socialsekreteraren går miste om. En konsekvens av de 

kontextuella villkoren är att barnets delaktighet begränsas (ibid.). 

 



40 
 

5.2 Delaktighetens begränsningar  

5.2.1 Föräldrars betydelse för barnets delaktighet 

Ett återkommande mönster som synliggjordes av våra intervjupersoner var 

föräldrarnas roll i barnens delaktighet. Det framgick att föräldrarna främst utgör ett 

hinder för barnen att komma till tals och få det stöd de är i behov av. Dels beror 

detta på lojalitetskonflikter mellan barn och föräldrar, dels beror det på den svenska 

lagstiftningen som har starka föräldrarättigheter. Det kan vara så att barnet känner 

lojalitet gentemot båda föräldrarna, och om föräldrarna då befinner sig i en 

pågående konflikt kan det vara svårt för barnet att välja sida. Socialtjänstlagen 

grundar sig på frivillighet, vilket innebär att föräldrarna har möjlighet att tacka nej 

till eventuella insatser som erbjuds. Ett dilemma uppstår därmed då 

socialsekreteraren i dessa fall inte kan tillgodose barnets rätt till delaktighet 

(Heimer, Näsman & Palme 2017, ss. 7–8; Heimer, Näsman & Palme 2018, s. 317). 

Wågby & Englander (2019, s. 175) belyser även hur lojalitetskonflikter kan uppstå 

mellan barnet och dess föräldrar. Detta begränsar barnets möjlighet att uttrycka sig 

fritt. Intervjuperson två problematiserar dessa dilemman: 

… att föräldrarna har separerat och det är en pågående konflikt mellan 

föräldrarna. Hur de barnen ofta hamnar i en lojalitetskonflikt och då kan 

ju de visa vad de tycker om det genom att inte svara på frågor till exempel 

och vara tysta. Nu brukar man inte ställa utredningsfrågan till barnen för 

man ska inte ge dem det ansvaret liksom, men de kan visa att detta vill jag 

inte befatta mig med … det kan de visa genom tystnad. Det har de absolut 

rätt till o göra, det är också en rättighet att inte behöva säga någonting bara 

sitta och lyssna ... Och sen så även om utredningen avslutas med oro, 

exempelvis föräldrarna inte vill ta emot den insatsen som erbjuds. Då kan 

vi också skriva där att, vår bedömning är att detta behövs men eftersom 

föräldrarna tackade nej så kan det inte genomföras, att vi då ser en risk 

med detta liksom framöver och så. (Intervjuperson 2) 

 

Utifrån Lipskys (1980) teori om handlingsutrymme framhävs socialsekreterarens 

möjligheter att tolka och utöva lagar. Socialsekreteraren måste förhålla sig till de 

lagar som råder, vilket gör det problematiskt när socialsekreteraren måste finna sig 

i den situation som belyses i citatet ovan. I denna situation har socialsekreteraren 
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ett begränsat handlingsutrymme som leder till att barnets röst inte kommer fram 

och synliggörs i utredningen. Detta dilemma kan även förstås utifrån Shiers 

delaktighetsmodell (2001). Enligt den första nivån i delaktighetsmodellen ska 

barnet lyssnas på, samt få möjlighet att kunna förmedla sina tankar och åsikter 

(Shier 2001, s. 6). I de fall föräldrarna inte är villiga att ta emot hjälp och eventuell 

insats blir barnet och dess delaktighet lidande. På så sätt uppnår socialsekreteraren 

inte den första nivån i Shiers delaktighetsmodell (2001, s. 6), vilket 

är grundläggande för att kunna följa artikel 12 i barnkonventionen (Shier 2011, s. 

7).  

Ett flertal av våra intervjupersoner lyfte även fram att alliansskapande och 

samarbete med föräldrar är betydande faktorer för möjliggörandet av ett barns 

delaktighet. Intervjuperson ett underströk att motivationsarbetet med föräldrarna är 

en viktig del i att göra barnet delaktigt. Detta då det kan bli problematiskt att göra 

barnet delaktigt utan föräldrarnas godkännande. I likhet med våra intervjupersoner 

menar Neil Gilbert (1997) att socialtjänstens arbete med barn i Sverige vänder sig 

till hela familjen och ingår i det som benämns som familjestödsmodellen. 

Föräldrarna blir således en viktig del för att kunna skapa ett bra samarbete (Heimer, 

Näsman & Palme 2017, ss. 7–8; Heimer, Näsman & Palme 2018, s. 317).  

Intervjuperson åtta tog däremot upp en intressant aspekt då hen menade att det är 

lätt hänt att den yrkesverksamme fokuserar på föräldrarnas vilja istället för vad 

barnet faktiskt vill:  

… Hur man ska få med barns delaktighet på ett bra sätt. …  det är så himla 

lätt att man går i föräldrarnas …   alltså vad de vill och vad de tycker, det 

är lätt att hamna i den fällan. Men det är inte föräldrarna vi är till för. 

(Intervjuperson 8) 

 

Detta beskrivs också i en studie av Barnombudsmannen (2014, s. 68), där barnen 

kände sig åsidosatta och upplevde att vårdgivarna främst riktade sig till föräldrarna. 

I likhet med det som nämnts tidigare utifrån Shiers (2001) teori blir följden att 

barnets inflytande begränsas, vilket i sin tur leder till att barnets delaktighet inte 

uppnår första nivån i Shiers delaktighetsmodell (2001, s. 6).  
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5.2.2 Barnets personliga egenskaper och mognad 

Under intervjuernas gång uppmärksammade vi att flera av intervjupersonerna hade 

svårt för att svara konkret på en av våra intervjufrågor. Denna fråga var: “Hur görs 

bedömningarna rent konkret utifrån barnets ålder och mognad?” 

Intervjupersonerna förklarade att det finns flera olika aspekter som påverkar hur 

bedömningarna görs. Intervjuperson ett nämnde att det kan finnas språkbrister eller 

att barn har diagnoser som gör det svårt för dem. Intervjuperson fyra uppgav att det 

krävs individuella bedömningar då den verbala förmågan kan skilja sig från barn 

till barn oberoende av deras ålder. Intervjuperson två menade däremot att egna 

personliga egenskaper i kombination med den miljö som barnet befinner sig i kan 

påverka det enskilda barnets mognad. Hart (1992, s. 31) poängterar också att det 

finns flera faktorer som påverkar barnets delaktighet, bland annat dess individuella 

egenskaper samt vilken kontext det befinner sig i. Hur begreppet mognad ska 

definieras framgår varken i lagtexten eller i barnkonventionen, vilket ger utrymme 

för olika tolkningar av de yrkesverksamma (Barnombudsmannen 2014, s. 67; 

Socialstyrelsen, 2015a s. 8; Wågby & Englander 2019, s. 183). McCaffery (2017, 

s. 331) bekräftar även detta, samt poängterar att tolkningsutrymmet kan vara 

problematiskt.  

Intervjuperson fem beskrev att hen tar hänsyn till barnets utveckling genom att 

uppmärksamma barnets olika förmågor. Detta tolkar vi som att intervjupersonen får 

en uppfattning av barnets mognad:  

... de här nallekorten så kan jag liksom göra lite lekar som jag hittat på för 

att få dem att ... vilken förmåga har dem att kunna prata om känslor och … 

genom lek får man så himla mycket liksom känsla på vad är det för barn, 

vad har den lärt sig för strategier, kan den turtagning, kan den leka, kan 

den fantisera … (Intervjuperson 5). 

 

Utifrån Shiers delaktighetsmodell (2001, s. 6) kan intervjuperson fems handlingar 

jämföras med nivå två i modellen, då barnet genom olika metoder får stöd i att 

uttrycka sina åsikter och därmed ges möjlighet att vara delaktig. Att göra en 

bedömning kring barnets mognad ger dessutom en förutsättning för att kunna 

beakta barnets synpunkter vid beslutsfattande processer.  
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Flera av intervjupersonerna uppgav att det var problematiskt att föra samtal med de 

yngre barnen. Intervjuperson ett nämnde att de yngre barnen kan ha svårt att hålla 

en röd tråd under samtalen, samt att de kan hitta på saker, vilket gör det svårt för 

intervjupersonen att kunna utläsa vad som verkligen är sant. Intervjuperson åtta 

beskriver det enligt följande: 

… om det är mindre barn så är det ju svårare, alltså om de är under fyra, 

för då kan man inte riktigt ha ett samtal med dem, det är svårt att få ut 

någonting från samtalet. Och sen så vet man inte riktigt vad som är vad, 

vad som är sant. Så det är väl såna ärenden som är svårt, så då får man gå 

väldigt mycket på vad BVC säger till exempel, vad de har sett och även 

vad föräldrarna sett och vad de tänker och så. … Man träffar dem ihop med 

föräldrarna och man försöker ju leka i ett samtal, man kan använda såna 

här emma-dockor, rita på papper och så här (Intervjuperson 8) 

Det framkommer att samtal med de yngre barnen är något som riskerar att 

bortprioriteras (Socialstyrelsen 2018a s. 16). Det kan vara så att socialsekreterarna 

tycker att de samtalen är svåra, och att det är av den anledningen som de faller bort. 

Intervjuperson fem lyfte däremot fram de yngre barnen utifrån ett annat perspektiv: 

“… och att barn är jättekompetenta även de allra minsta, de visar jättetydligt hur de 

mår och har det och liksom vad de känner för sina föräldrar“ (Intervjuperson 5). 

Detta speglar ett synsätt där även yngre barn är kompetenta till att vara delaktiga i 

sina utredningar.  

Heimer, Näsman & Palme (2017, s. 38) understryker att barnets delaktighet inte är 

beroende av dess ålder, utan att det snarare är föräldrarnas inflytande som ges 

företräde. Barnets delaktighet ökas därmed inte utifrån ålder, vilket motsäger det 

som beskrivs i lagtexten. 

5.2.3 Skyddsaspektens påverkan på barns delaktighet 

En intressant synvinkel gällande barnets delaktighet och huruvida dess åsikter och 

önskningar påverkar besluten som tas, är det faktum att barnets åsikter kan stå i 

motsättning till skyddsaspekten. Samtidigt som socialsekreteraren ska ta hänsyn till 

barnets åsikter, måste denne säkerställa att barnet skyddas. Socialsekreteraren 

behöver därmed, utifrån de två olika aspekterna, göra en egen bedömning kring vad 

som är barnets bästa. Artikel 3 i barnkonventionen beskriver att den 
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yrkesverksamme ska grunda sin bedömning i det alternativ som är bäst för barnet 

(Socialstyrelsen, 2015a s. 9). Enligt Hultman (2013, s. 42) och Socialstyrelsen 

(2018a s. 14) kan det vara så att den yrkesverksamme i sitt beslutsfattande lägger 

större vikt vid de vuxnas åsikter. Detta med syftet att i möjligaste mån skydda barnet 

från beslutsansvar. Flera av våra intervjupersoner tog upp detta dilemma, varav 

intervjuperson två beskriver det på följande sätt:  

 … Det som jag först tänker på är barnets säkerhet. Men att man inte kan 

beakta barnets önskan, det kan ju vara att det helt står emot barnets 

säkerhet och till exempel om barnet säger att den fortfarande vill bo 

hemma men så är det jättemycket som pekar på att det går inte, det blir en 

negativ psykosocial utveckling här. Alltså dina föräldrar, vi ser att dina 

föräldrar har otillräcklig föräldraförmåga helt enkelt. (Intervjuperson 2) 

Intervjuperson fem lyfter å andra sidan fram dilemmat utifrån en annan 

infallsvinkel: 

 

… det är alltid enklare när man har barnen med sig, när barnen är i samma 

bana som vi själva... men då känns det som liksom enklare att väva in 

barnets röst i besluten, men om barnets röst går stick i stäv med det man 

egentligen tänker är barnets bästa… då kanske man lyfter de barnets röst 

men, och samtidigt måste man förklara då varför man inte gör det … 

(Intervjuperson 5) 

 

Detta resonemang tyder på det som Hultman (2013, s. 41) beskriver, nämligen att 

barns åsikter ofta lyfts fram i syfte att förstärka andra vuxnas åsikter. I likhet med 

Hultman (2013) betonar Hart (1992) samma sak i den andra nivån på 

delaktighetsstegen, som benämns som “dekoration”. Utifrån Harts (1992) teori 

innebär det att barnet inte är delaktigt, eftersom dess åsikter används i syfte att 

förstärka den vuxnes åsikter, vilket är en intressant sak i sig.  

Barnet bör även skyddas under utredningen så att det inte känner sig utlämnat på 

grund av sina uttalanden. Det kan nämligen vara svårt för små barn att förstå att 

deras utsagor kommer att skrivas ned (Wågby & Englander 2019, s. 188). Enligt 

Hart (1992, s. 9) kan detta fenomen jämföras med det första steget på 
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delaktighetsstegen, eftersom yngre barn kan riskera att vara delaktiga i frågor som 

de inte förstår.  

5.3 Implementeringen av barnkonventionen  

5.3.1 Erfarenheter av praktisk tillämpning 

Huruvida barnkonventionen lett till några förändringar i praktiken råder det skilda 

meningar om. Samtidigt har vi också funnit många likheter i intervjupersonernas 

utsagor. Intervjuperson två beskriver förändringen som att de inom verksamheten 

redan arbetat med barnkonventionen innan den blev till lag:  

Jag upplever att det är mycket som förändrats, redan ett par år innan den 

blev lag så började vi arbeta med den på vår arbetsplats. Vi hade bland 

annat en grupp som vi bildade med barnrättsombud, ja där vi hade 

diskussioner, där vi hade läs-teman, man kan säga att vi utbildade oss 

litegrann liksom inom det här. Då hade vi ett barnrättsombud, det har vi 

fortfarande, på varje sektion, så blir det som en inspiratör, symbol eller 

vägvisare just för arbetet gällande barnrättsarbetet på arbetsplatsen. Så 

man utsåg då en medarbetare på varje sektion som ingick i den här 

gruppen, som då är barnrättsombud. Så det som vi satt och pratade om i 

vår grupp det spreds ju ut sen på sektionerna … Vi hade diskussioner, 

liksom vad kommer det här betyda för oss? Vad måste vi göra för att leva 

upp till lagen och så när den kommer? (Intervjuperson 2) 

 

Även intervjuperson ett nämnde att barnkonventionen är något som de jobbat aktivt 

med sedan tidigare och att det gjorts ett stort arbete med att se barn som egna 

individer. Intervjuperson ett och två framhävde framförallt att de rättigheter som 

redan funnits har förstärkts, och att det har blivit viktigare att inkludera i 

utredningen. Intervjuperson ett nämnde även att socialsekreterarna har utvecklat sin 

dokumentation genom att förbättra de konsekvensanalyser som nedtecknas i 

utredningarna.  

 

Å andra sidan var det flera intervjupersoner som beskrev att det inte har skett några 

förändringar alls sedan barnkonventionen blev lag. Intervjuperson åtta uppgav att 
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de inom verksamheten fortfarande använder sig av BBIC och på grund av det har 

inga förändringar skett. Intervjuperson sju uppgav följande:  

 

Nej, jag tycker inte att det fått någon speciell liksom skillnad så på praktisk 

tillämpning, det tycker jag inte, eftersom barnkonventionen redan var 

ratificerad och det är redan inskrivet i allmänna råd och sånt från 

Socialstyrelsen bland annat att barn ska vara delaktiga …  (Intervjuperson 

7)    

Sammanfattningsvis hävdar majoriteten av våra intervjupersoner att det inte har 

skett några förändringar sedan barnkonventionen blivit lag, då de styrs av 

Socialstyrelsens riktlinjer och BBIC, som redan utgår från barnkonventionen. I 

likhet med majoriteten av våra intervjupersoner framhåller Lundin-Karphammar & 

Kristensson (2019, s. 119) att ifall verksamheten redan innan barnkonventionen 

blev till lag arbetat utifrån den så kommer inte några avsevärda förändringar ske. 

Vi finner detta intressant, eftersom Barnombudsmannen (2020, s. 9) menar att det 

finns utrymme till förbättring, något som även poängteras av majoriteten av våra 

intervjupersoner. Intervjuperson ett, fem och sju påminner om att föräldrarätten är 

stark och att de hoppas på att en förändring kommer att ske till följd av att 

barnkonventionen blir till lag. Barnombudsmannen (2020, s. 9) vidhåller att barns 

rättigheter inte helt blivit tillgodosedda trots ratificeringen av barnkonventionen. 

Att barnkonventionen blev till lag ska således verka för att förstärka barns 

rättigheter ytterligare.  

5.3.2 Implementeringens organisatoriska förutsättningar 

Utifrån våra intervjupersoner framkom det att organisationer har valt att arbeta med 

barnkonventionen på olika sätt. Intervjuperson två berättade att de främst fått 

kunskap om barnkonventionen genom metoddagar på arbetsplatsen då de diskuterat 

ämnet, samt genom utbildningar och föreläsningar. Intervjuperson åtta nämnde att 

det pratades en del om barnkonventionen i samband med inkorporeringen i svensk 

lagstiftning, men att det inte förekommit i någon större utsträckning. Intervjuperson 

åtta nämnde även att hen tilldelats en bok som handlar om barnkonventionen. 

Följande exempel hämtar intervjuperson tre från sin arbetsplats:  
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Det är i så fall att man kanske kan prata om barnens rättigheter med barn 

på ett lättare sätt för att det har kommit rätt så mycket material tack vare 

barnkonventionen om barns rättigheter, och det är ett material som vi kan 

använda i samtal med barn, för att prata med barnen om vilka rättigheter 

de har och där tror jag att hela alltet, allt det här som har handlat om 

barnkonventionen har bidragit till dem här olika materialen. 

(Intervjuperson 3) 

 

Enligt Lipsky (1980, s. xv) är gräsrotsbyråkratens uppgift att tillgodose brukarens 

behov så mycket som det går. Gräsrotsbyråkraten besitter kunskap om vad den kan 

göra inom ramen för organisationens riktlinjer och kan utifrån det som finns 

tillgängligt arbeta för brukarens bästa. Intervjuperson tre beskriver ovan i citatet att 

hen upplever att mer material har blivit tillgängligt till följd av barnkonventionen. 

Vi tolkar det som att nytt material, metoddagar, föreläsningar, utbildningar och 

böcker är verktyg som ska förenkla arbetet för socialsekreteraren för att i större 

utsträckning kunna tillgodose brukarens behov. Intervjuperson ett ger ytterligare ett 

exempel på verktyg som organisationen har tagit fram: 

 

… vi har till exempel fått en barnenkät nu som vi ska erbjuda alla barn att 

fylla i, alltså typ en utvärdering av hur kontakten har sett ut och om vad 

barnet tycker om kontakten och det tänker jag är jättebra om man har 

förutsättningar att göra det … så kanske mer på det sättet att kunna liksom 

kanske säkerställa och presentera några siffror än här är liksom en bra 

utbildning i hur man håller barnsamtal, detta kan vi tänka på med 

barnkonventionen nu eller så. Men sen tänker jag att det kanske kommer 

för det är som sagt inte helt klart än kring hur det ska 

implementeras.  (Intervjuperson 1)  

 

Citatet ovan pekar på att organisationen har försökt implementera en metod för att 

synliggöra barnens uppfattning om sin kontakt med socialtjänsten. Enligt 

intervjupersonen kan det dock bero på att organisationen vill presentera siffror, 

samtidigt som det är ett sätt för socialsekreteraren att tillhandahålla barnets åsikter 

och synpunkter. Det ger dessutom förutsättningar för att förbättra arbetet med barn. 

En gräsrotsbyråkrat ska använda sig av det som finns till hands i syfte att arbeta för 

brukarens bästa (Lipsky 1980, s. xv). Genom att presentera siffror till 
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organisationen, samtidigt som socialsekreteraren kan använda sig av verktyget för 

att fånga in barnets synpunkter, skapas en balans mellan brukaren och 

organisationens intressen (ibid.).    

 

Flera av intervjupersonerna nämnde att det råder oklarheter kring 

implementeringen av barnkonventionen då denna ännu inte färdigställts. De trodde 

även att det kommer att ta tid för organisationerna att ställa om. Intervjuperson sju 

ansåg att andra omständigheter har prioriterats, exempelvis rådande pandemi av 

Covid-19. Intervjuperson två lyfte fram att kunskap är en viktig del för att kunna 

införa något nytt i en verksamhet: 

 

… så kunskap skulle jag säga, det tänker jag också att det är det som 

behövs, en av de sakerna som verkligen behövs när man ska införa något 

nytt. Man kan inte bara säga att man ska införa det, man måste ha kunskap 

också om det. (Intervjuperson 2) 

Utifrån våra intervjupersoners utsagor kan vi således konstatera att det har funnits 

svårigheter för organisationerna att tillgodose nya arbetssätt för de 

yrkesverksamma. Trots det har flera organisationer i någon form försökt bidra med 

ny kunskap. Precis som Mattsson (2019, s. 74) nämner, medför inkorporeringen av 

barnkonventionen en svår uppgift för organisationer som arbetar med barn. Detta 

då det är svårt att väva samman barnets åsikter med de metoder som redan finns 

inom verksamheterna. Mattsson (2019, s. 75) understryker att de redan existerande 

metoderna främst vilar på vetenskaplig grund. Lipsky (1980, s. xiv) framhäver det 

faktum att gräsrotsbyråkrater inte alltid kan leva upp till sina ambitioner eftersom 

det kan råda organisatoriska hinder. För att tillgodose brukarens bästa krävs det 

således att organisationen skapar förutsättningar för de som verkar inom den (ibid.). 

Genom att inte bidra med tillräckligt med verktyg blir det problematiskt för 

socialsekreterarna att leva upp till sina ambitioner, då det försvårar deras möjlighet 

att förändra sitt arbetssätt och stärka rättigheterna för barn.  

Utifrån våra intervjupersoners utsagor uppmärksammade vi att organisationerna 

hade en viktig roll i huruvida det skett några förändringar på arbetsplatsen sedan 

barnkonventionen blivit till lag. En stor del av ansvaret ligger således på 
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organisationens axlar, samtidigt som det krävs att enskilda socialsekreterare följer 

rådande lagar. 
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6 Avslutande diskussion 

Syftet med vår undersökning har varit att få kunskap kring hur socialsekreterare 

arbetar med barns delaktighet vid en barnavårdsutredning. Vi ville undersöka om 

det har funnits några begränsningar för arbetet med delaktighet samt vad 

lagstiftningen av barnkonventionen har spelat för roll inom organisationen. Utifrån 

våra intervjuer med socialsekreterare har vi kunnat urskilja likheter, skillnader samt 

variationer som har bidragit till att vi kunnat besvara våra frågeställningar på ett 

innehållsrikt sätt.  

I det material vi fått fram från våra intervjupersoner kunde vi se att 

socialsekreterarna använder sig av metoder och verktyg för att göra det möjligt för 

barn att vara delaktiga utifrån individuella förutsättningar. Barnen ska ges rätten till 

att vara delaktiga, men ansvaret för detta ska aldrig ligga på dem. Det framkom 

även genomgående av socialsekreterarna i vår studie att barnens rätt att säga nej till 

att vara delaktig är en del i deras delaktighet. Utifrån våra intervjupersoner kan vi 

dra slutsatsen att delaktighet kan delas in i olika nivåer, från att ha rätten till att 

avböja deltagande, till att få information angående sin utredning och att barnens 

synpunkter ska beaktas vid beslutsfattande processer.  

Det framkom dock att barns åsikter framhävs i syfte att förstärka vuxnas åsikter, 

vilket visar på att barnen i sådana fall är delaktiga under falska premisser. 

Intervjupersonerna upplevde att de å ena sidan hade ett stort handlingsutrymme 

gällande sina valmöjligheter för arbetets disponering, medan det å andra sidan 

framkom att de även upplevde att de hade en hög arbetsbelastning. Detta har i sin 

tur resulterat i att en del utredningar har bortprioriterats, vilket begränsat barnens 

delaktighet.  

En begränsning gällande barnens delaktighet är barnens rätt till skydd kontra 

barnens delaktighet. Det framgår att detta är ett dilemma som ofta uppstår inom den 

sociala barnavården, eftersom barn inte alltid vill det som socialsekreterarna anser 

vara bäst för dem. Ett framträdande mönster i våra intervjuer med 

socialsekreterarna var att föräldrarnas inflytande påverkar möjligheten till 

delaktighet för barnen. Detta då föräldrarätten är så pass stark, vilket gör att det 

enskilda barnet faller mellan stolarna på grund av föräldrarnas makt och 
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socialsekreterarens bristande handlingsutrymme. Ytterligare en begränsning som 

framgår är att lagens mening är svårdefinierad vad gäller begreppen ålder och 

mognad. Ett flertal av våra intervjupersoner lyfte fram att barnets individuella 

egenskaper och färdigheter är avgörande i bedömningen av vad som ska tillmätas 

betydelse. Det vi kunnat konstatera utifrån intervjupersonernas utsagor är att yngre 

barn har hamnat i skymundan, eftersom socialsekreterarna upplevde att det är svårt 

att föra samtal med de yngre barnen.  

Vi har kommit fram till att barnkonventionen, sedan den blev lag, inte haft något 

större inflytande över de praktiska verksamheter som våra intervjupersoner arbetar 

inom. Detta illustreras av det faktum att flera av våra intervjupersoner hävdade att 

det inte skett någon förändring i praktiken. Organisationerna har dock försökt förse 

medarbetarna med ny kunskap i varierande utsträckning. Huruvida 

barnkonventionen haft inflytande över det praktiska arbetet beror till stor del på hur 

organisationen valt att implementera nya metoder. I vissa kommuner är det i mycket 

liten skala, eller ingen alls, medan en del nya verktyg har tillkommit i andra 

kommuner. Flera av socialsekreterarna menade på att de redan följt 

barnkonventionen sedan tidigare, utifrån de riktlinjer som finns tillgängliga inom 

verksamheterna, samtidigt som de upplevde att verksamheten är i behov av 

förbättring. Frågan är då om lagen om barnkonventionen är nödvändig för 

utredningsarbetet inom den sociala barnavården, eftersom intervjupersonerna 

hävdade att de redan följt barnkonventionen sedan den ratificerats. I likhet med 

intervjupersonerna lyfter tidigare studier dock fram att det finns utrymme för 

förbättring gällande barns rättigheter. Detta är något som vi finner tvetydigt utifrån 

våra intervjupersoners utsagor, eftersom de på så sätt sänder ut dubbla budskap.  

Vi vill poängtera att vår studies resultat hänger samman med våra intervjupersoners 

utsagor. Det finns således inga garantier för att vi hade fått samma resultat om vi 

hade valt att utgå ifrån ett annat urval. Resultatet går inte heller att generalisera på 

en större population av socialsekreterare på grund av sin begränsade omfattning.  

Avslutningsvis finner vi det intressant att med tiden få följa hur lagstiftningen av 

barnkonventionen kommer att implementeras vidare i organisationerna. I likhet 

med våra intervjupersoner har vi uppmärksammat en konflikt mellan föräldrarätten 

och barnkonventionen, då den förra hindrar den senare från att kunna verka i 
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enlighet med sin fulla potential. Det kan på så sätt vara svårt för organisationer att 

tillgodose medarbetarna med de rätta verktygen för att förbättra barns delaktighet 

med en motsägelsefull lagstiftning. Å ena sidan ska barns rättigheter förstärkas, å 

andra sidan har föräldrarna vetorätt i de frågor som berör barn.  

Ett tema som vi inte valt att fokusera på under vår studie, men som nämnts av flera 

av våra intervjupersoner, är att det kan vara problematiskt att tillgodose barns 

delaktighet i de fall då barnet har en diagnos eller en funktionsvariation som gör det 

svårt för dem att föra ett samtal. Vi anser därför att det finns ett behov av fortsatt 

forskning kring hur barn med diagnoser eller funktionsvariationer bemöts inom 

socialtjänsten, för att ta reda på hur man kan göra dessa barn delaktiga. Alla barn 

passar inte in i den mall som socialtjänsten förutser, och för att socialsekreterarna 

ska kunna anpassa sina arbetsmetoder utifrån det enskilda barnet krävs ny kunskap. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Introduktion: 

 

1. Presentation av oss själva.  

2. Presentera vårt syfte, metod och frågeställningar. 

3. Det är frivilligt att delta i studien och att de när som helst kan avbryta sitt 

deltagande. 

4. Tystnadsplikt. 

5. Samtyckesförfrågan till samtliga intervjurespondenter. 

6. Vi kommer att använda era utsagor endast till vår studies syfte och inget 

annat utanför det.  

 

Inledning: 

 

• Hur länge har du varit yrkesverksam som socialsekreterare inom utredning 

av barn och familjer? 

 

• Kan du säga något om varför du började intressera dig för att börja jobba 

med utredning av barn och familjer?  

 

Inkorporering av Barnkonventionen: 

 

• Vad var din första tanke när du fick reda på att barnkonventionen blivit till 

lag?  

 

• Hur tolkar du artikel 12 i barnkonventionen om barns rätt till delaktighet? 

(är definitionen svårtolkad eller lättolkad).  

 

• Har barnkonventionen haft någon betydelse för barns delaktighet i 

barnavårdsutredningar? 
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• Har något förändrats i ditt arbetssätt när barnkonventionen blivit till lag 

och i sådana fall vad?  

 

Inflytande och delaktighet: 

 

• Hur uppfattar du begreppet delaktighet och dess innebörd? 

 

• Har ni inom sektionen några speciella rutiner inför barnsamtalen?  

 

• Kan du genom att utgå från ett konkret ärende du haft och beskriva hur 

barnets delaktighet sett ut? Berätta gärna om ett ärende där delaktigheten 

enligt dig har varit bra.  

 

• Berätta gärna om ett ärende där delaktigheten enligt dig varit mindre bra.  

 

• Kan du beskriva vad du gör i praktiken för att främja barns delaktighet i 

utredningsarbete? 

 

• Hur ser du till så att barnet får information som berör dem när du håller i en 

utredning? 

 

• Vad har barnsamtalet för betydelse för utredningen? 

 

• Hur ofta har du möten själv med barnet, hur många gånger träffas ni under 

utredningen? Vad sker under barnsamtalen? (Barnsamtalets utformning) 

 

• Hur påverkar barnets åsikter och önskningar besluten som tas? Finns det 

några hinder? 

 

• Hur görs bedömningarna rent konkret utifrån barnets ålder och mognad? 

 

Organisation: 
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• Hur arbetar ni inom sektionen för att främja barns delaktighet? 

 

• Känner du att du har möjlighet att utöva ditt handlingsutrymme avseende 

barnens rätt till delaktighet utifrån den verksamhet du arbetar i? Finns det 

något som gör att du känner dig begränsad utifrån organisationen? (t.ex. 

tid, riktlinjer osv). 

 

• Finns det några riktlinjer på din arbetsplats för att få barnen delaktiga i 

utredningen? Vad säger i sådana fall dessa riktlinjer? 

 

• Har man fått några nya verktyg till hur man ska gå tillväga arbetsmässigt 

gällande barnkonventionen, har man fått någon hjälp från ledningen?  

 

Avslutande frågor:  

 

• Vilka råd skulle du ge någon som ska börja arbeta med barn inom 

socialtjänsten avseende barns delaktighet? 

 

• Har du några frågor till oss?  

 

• Är det något du känner att du vill tillägga? 
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Bilaga 2  

Informerat samtycke 

 

Hej! Vi är två studenter på Lunds Universitet som läser sjätte terminen på 

socionomprogrammet och vi ska nu skriva vår kandidatuppsats. Syftet med vår 

studie är att ta reda på hur socialsekreterare arbetar med barns delaktighet vid en 

barnavårdsutredning, samt vad delaktighet innebär för socialsekreteraren. Vi vill 

även belysa om några förändringar i arbetssättet gjorts när barnkonventionen 

blivit till lag, samt om socialsekreterarna upplever att de har fått några nya 

verktyg, råd eller riktlinjer tillgängliga. Vi kommer att utföra enskilda intervjuer 

som kommer att ta cirka en timme, intervjuerna kommer även att spelas in för att 

kunna transkriberas. Under intervjun kommer vi att efterfråga ett samtycke från 

er.  

 

Våra intervjuer kommer att utgå från Vetenskapsrådets etiska principer:  

 

• Det är frivilligt att delta i studien och ni kan när som helst avbryta ert 

deltagande. Ni har även möjlighet att avstå från att svara på alla frågor 

under intervjun.  

• Vi har tystnadsplikt vilket innebär att vi inte kommer att röja några 

personliga uppgifter om er. 

• Vi kommer att endast använda era utsagor i vår studies syfte och inget 

annat utanför det.  

• Intervjuerna kommer att spelas in för att kunna transkriberas. 

Ljudupptagningar och anteckningar kommer att raderas vid avslutad 

studie. 

 

Vi är glada över att ni vill medverka i vår studie! Vid frågor eller funderingar kan 

ni kontakta oss på följande mejladresser:  

am3853du-s@student.lu.se och za5505bo-s@student.lu.se  

 

mailto:am3853du-s@student.lu.se
mailto:za5505bo-s@student.lu.se
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Ni kan även kontakta vår handledare Lisa Wallander vid frågor eller funderingar 

på följande mejladress: lisa.wallander@soch.lu.se  

 

Med vänliga hälsningar, 

Amanda Dudas & Zara Borg 
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Bilaga 3  

Rekryteringsmejl  

 

Hej! Vi är två socionomstudenter från Lunds universitet vid namn Amanda Dudas 

och Zara Borg som just nu skriver vår kandidatuppsats. Syftet med vår studie är 

att ta reda på hur barns delaktighet inom åldersspannet 5–14 år tar sig uttryck 

inom barnavårdsutredningar utifrån socialsekreterarnas perspektiv. Vi vill 

utforska hur socialsekreterare arbetar med barns delaktighet i 

barnavårdsutredningar, och hur de ser på att barnkonventionen har blivit lag. Har 

det påverkat hur de tänker om och arbetar med delaktighet?  

 

Vår tanke är att vi ska intervjua 6-10 stycken socialsekreterare från enhet Barn 

och familj. Vi vill gärna att våra intervjupersoner har arbetat på enheten i minst ett 

år, och att hen arbetar med barn inom åldersspannet 5-14 år. Vi kommer att utföra 

intervjuerna digitalt via Zoom med tanke på rådande omständigheter med Covid-

19. Våra intervjuer kommer vara mellan cirka 40 min - 1 timme.  

 

Den här e-posten skickas till olika chefer på Barn och familj inom socialtjänsten. 

Vi skulle vara mycket tacksamma om vi fick er hjälp med att rekrytera 

intresserade intervjupersoner till vårt projekt. Finns det några socialsekreterare 

som skulle tycka att det är intressant och givande så tveka inte att höra av er till 

oss.  

 

Ni kan nå oss på följande mejladresser och telefonnummer: 

am3853du-s@student.lu.se och za5505bo-s@student.lu.se  

0723018556 och 0737079671 

 

Vår handledare, Lisa Wallanders mejladress är följande:  

lisa.wallander@soch.lu.se  

 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar, Amanda Dudas & Zara Borg 
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Bilaga 4  

Rekryteringsinlägg på forumet “Socionom” på Facebook  

 

Intervjupersoner sökes!  

 

Hej! Jag och min kurskamrat Zara Borg söker intervjupersoner till vår C-uppsats 

som handlar om barns delaktighet i barnavårdsutredningar. Vi är intresserade av 

socialsekreterare som jobbar på enhet barn och familj och med barn upp till 14 år. 

Vi har haft svårt att rekrytera intervjupersoner på grund av Covid-19. Vi kommer 

att utföra intervjuerna via zoom och de kommer ta ca 45 minuter.  

 

Skulle du vara intresserad så är vi mer än tacksamma! :) Det går i sådana fall bra 

att höra av sig på pm till mig eller Zara. Mer information avseende vår studie får 

ni via pm.  

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Amanda och Zara  

 

 


