


Abstract
Authors: Daniel Alexandersson and Fredrik Jerström
Title: “Secure in the unsecure” - Performing maturity assessments on children. [Translated
title]
Supervisor: Harald Gegner
Assessor: Hans Knutagård

The aim of this study was to understand the reasoning of professionals in the Swedish social
work practice in the children and adolescents department, regarding assessment of the
complex phenomenon of maturity and maturity assessment. The method conducted was
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quantifiable systematic processes in social work. The findings were that many of the
professionals used quantifiable attributes, mainly in the form of age to understand the abstract
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policy makers. It was also concluded that a certain amount of uncertainty is necessary and
unavoidable in the process of assessing children's maturity.
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Förord
Till att börja med skulle vi vilja tacka våra respondenter som ställde upp för att hjälpa oss i vår

uppsats. Utan er hade den här uppsatsen inte varit möjlig. Vi vill även tacka Saera Khan från

Skånes kommuner för att du öppnade vårt intresse för bedömningar av barnets mognad och

även tack för att du hjälpte oss att finna intervjupersoner. Vi vill även rikta ett stort tack till vår

kompetenta och hjälpsamma handledare Harald Gegner, som guidat oss genom arbetets gång,

motiverat oss och hållit oss på rätt spår. Avslutningsvis vill vi även tacka varandra för denna

utmanande men framförallt lärorika och roliga period.

Daniel Alexandersson & Fredrik Jerström



Innehållsförteckning
1. Problemformulering 1

1.1 Syfte 2
1.2 Frågeställningar 2
1.3 Arbetsfördelning 2

2. Lagar och förordningar 3

3. Kunskapsläge 4
3.1 Litteratursökning 5
3.2 Bedömningar som professionell filtrering 5
3.3 Mognad 9

4. Teoretiska utgångspunkter 12
4.1 Att förstå det osäkra genom det säkra 12
4.2 Ökat krav på standardiserade metoder i det sociala arbetet 14
4.3 Standardiseringstrendens påverkan på det sociala arbetet 15

5. Metod 16
5.1 Metodologiska överväganden 16
5.2 Urval 18
5.3 Bearbetning 19
5.4 Förförståelse 21
5.5 Forskningsetiska överväganden 21
5.6 Tillförlitlighet 23

6. Presentation av empiri och analys 25
6.1 Osäkerhet som en del av arbetet 25
6.2 Göra det osäkra säkert 30
6.3 Professionell osäkerhet 34

7. Avslutande diskussion 39

8. Referenslista 42

Bilaga 1- Informationsbrev 46

Bilaga 2- Samtyckesförfrågan 48

Bilaga 3- Intervjuguide 49



1. Problemformulering
Socialsekreterare på Socialtjänsten fattar dagligen beslut om insatser till barn som är i behov

av samhällets stöd (Socialstyrelsen, 2015). Varje beslut ska föregås av en individuell

bedömning som tar hänsyn till barnets unika situation. I och med inkorporering av

Barnkonventionen i svensk lag ska bedömningar som rör barn ta hänsyn till barnets rättigheter

(SFS 2018:1197). En av grundprinciperna i Barnkonventionen är artikel tolv. Artikeln säger

att barnet ska göras delaktig i alla beslut som rör hen. Barnets åsikter ska tas i hänsyn till

utifrån barnets ålder och mognad. Hur barnets delaktighet tolkas och omsätts i praktiken kan

dock variera och är beroende av en rad olika omständigheter, exempelvis hur barnets situation

ser ut och vad konkret beslutet gäller. I Barnkonventionen uttrycks dock tydligt att barnets

delaktighet ska utgå från barnets ålder och mognad (ibid.).

Att bedöma barnets ålder är vanligtvis ingen svårighet, då de flesta barn i Sverige har ett

personnummer som socialtjänsten enkelt kan ta del av. Att göra en bedömning av barns

mognad i förhållande till i vilken grad han eller hon kan och bör göras delaktig framstår

däremot mycket svårare. Mognad är ett begrepp som är svårt att definiera med flera olika

faktorer som påverkar (Kaldal et al., 2017). Trots komplexiteten förväntas socialsekreterare

som arbetar i socialtjänstens barn och ungdomsvård att göra en bedömning av barns mognad

för att kunna ta ställning i vilken omfattning barnet ska göras delaktig. Till sitt stöd har de

bland annat ett kunskapsstöd som Socialstyrelsen har utarbetat vid namn: Bedöma barns

mognad för delaktighet- kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt

tandvården (Socialstyrelsen, 2015). Dokumentet är tänkt att användas i situationer där

professionella är i behov av att bedöma barnets mognad för att möjliggöra barnets delaktighet

i praktiken.

Att göra professionella bedömningar, inte minst kring barnets mognad, är omgärdat av

osäkerhet. För att kunna göra professionella bedömningar krävs det kunskap i flera olika

former, däribland att utgå utifrån sin egen erfarenhet men också teoretisk kunskap gällande

situationen i fråga (Hollows, 2003, s. 61f.). Även om det finns standardiserade

bedömningsverktyg behöver den professionella alltid göra en individuell bedömning av varje
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enskilt barns unika situation (Mattsson, 2014). Även Socialstyrelsen ser svårigheter med

bedömning av barns mognad, då begreppet är svårdefinierat och subjektivt. De professionellas

individuella bedömningar av barnets mognad är det centrala som avgör barnets möjlighet till

delaktighet i ärenden (Socialstyrelsen, 2015).

Vi ämnar att bidra till att öka förståelsen för hur de professionella inom den sociala barn- och

ungdomsvården resonerar kring mognad och bedömningar av barnets mognad. Vi vill även

försöka förstå vilka svårigheter som de professionella kan uppleva när de göra sådana

bedömningar. Vi vill även försöka skapa oss en förståelse för vilka konsekvenser som kan

uppstå av en bedömning av barns mognad

1.1 Syfte
Studiens syfte är att undersöka hur åtta socialsekreterare som genomför barnavårdsutredningar

i sitt arbete och arbetar inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård resonerar kring

bedömningar av barnets mognad.

1.2 Frågeställningar
1. Hur resonerar socialsekreterarna om barns mognad?

2. Hur resonerar socialsekreterarna om det kunskapsstöd som finns för att bedöma barns

mognad?

3. Hur resonerar socialsekreterarna om osäkerheten i bedömningar av barns mognad?

1.3 Arbetsfördelning
Under hela arbetsprocessen har vi haft ett nära samarbete med varandra och tagit beslut

gemensamt. På grund av den begränsade tiden har vi behövt dela upp delar sinsemellan.

Problemformuleringen, de metodologiska övervägandena, analys och slutdiskussion skrev vi

tillsammans medan vi har tagit ett större enskilt ansvar för andra delar i uppsatsen. Alla

dokument har varit tillgängliga för båda två. Vi har genomgående presenterat det vi gjort och

diskuterat med den andra för att vara överens och få en enhetlighet i texten. Vi har under hela

processen diskuterat med varandra om vad vi arbetat med för att hålla varandra uppdaterade
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och ge den andra utrymme att komma med åsikter. Båda två närvarade på alla intervjuer men

vi höll hälften av intervjuerna själva. Transkriberingen delades även upp jämlikt. Ibland

transkriberade vi en hel var och ibland delade vi en intervju på två delar och transkriberade

varsin.

2. Lagar och förordningar
Under de senaste åren har ett större fokus ålagts barnet som rättighetsbärare. En sådan

rättighet är att göra barnet delaktig i alla beslut som rör dem utifrån barnets ålder och mognad.

Sverige har åtagit sig att i enlighet med Barnkonventionen stärka varje enskilt barns

rättigheter. Barnkonventionen är sedan första januari 2020 inkorporerad i svensk lag och

regleras i Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (SFS 2018:1197).

Genom inkorporering av Barnkonventionen i svensk lag har även socialtjänsten ett särskilt

ansvar att se till att barns rättigheter efterlevs (SFS 2001:453).

Barnavårdsutredningen bör planeras och att planeringen ska ske i samförstånd med barnet och

barnets vårdnadshavare enligt Socialtjänstlagen (SoL) 11 kap §§1-2 (SOSFS 2014:6). Barnets

delaktighet i planeringen ska utgå från barnets ålder och mognad. I planeringen bör

Socialtjänsten ge barnet goda möjligheter att kunna uttrycka sina åsikter i samtal och möten.

Under utredningen bör socialtjänsten skapa möjlighet för barnet att uttrycka sin vilja och sina

åsikter i samtal med barnet. Socialtjänsten bör även träffa barnet ensam och låta barnet fritt

berätta och delge sina åsikter, utöver att träffa barnet med vårdnadshavaren. Socialtjänsten får

i regel inte samtala med barnet utan vårdnadshavarens samtycke (ibid.). Det finns dock ett

undantag vilket är att om socialtjänsten i sin utredning anser att det barnet har behov av skydd

eller stöd enligt SoL 11 kap §2 (SFS 2001:453). Enligt undantaget får socialtjänsten tala med

barnet under utredningen utan vårdnadshavarens samtycke och närvaro enligt SoL 11 kap §10.

I SoL 11 kap §10 regleras kravet att socialtjänsten ska tillförsäkra att barnet ska få relevant

information när barnet berörs av ett beslut (SFS 2001:453). Barnet ska få framföra sin vilja

och sina åsikter i ärenden som rör barnet. Socialtjänsten ska försöka ta reda på barnets vilja

och åsikter på andra sätt om barnet själv inte vill eller kan delge sin vilja. Barnets vilja och

åsikter ska tas till hänsyn till i proportion till barnets ålder och mognad. Om ett barn är 15 år
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eller äldre har barnet rätt att föra sin egen talan i ärenden hos socialtjänsten eller domstolen.

Barn yngre än 15 år får också föra sin egen talan, men endast om barnet bedöms att inte kunna

påverkas negativt av det (SFS 2001:453).

Socialtjänstlagen är under revidering. Statens Offentliga Utredningar (SOU) har under 2020

lämnat förslag på förändringar i Socialtjänstlagen (SOU 2020:47). Nya SoL 5 kap §3 som

ersätter nuvarande SoL 11 kap §10 formuleras enligt lagförslaget (SOU 2020:47 del 1):

Ett barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas

betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.

En förändring från nuvarande lagstiftning i utredningens förslag till nya SoL är att om barnets

vilja inte är framförd ska socialtjänsten inte längre identifiera barnets vilja på andra sätt (SOU

2020:47 del 2). Enligt utredningen motiveras borttagandet av att barnets vilja inte ska

identifieras på andra sätt om barnet själv inte delger sina åsikter, Motiveringen är att barnets

vilja att inte berätta sin åsikter ska respekteras av socialtjänsten.

Det står skrivet av SOU att nuvarande SoL 11 kap §10 ger barnet rätt att inte uttrycka sin vilja

(SOU 2020:47 del 1). Barnets rätt att inte uttrycka sin vilja finns inte reglerat i

Barnkonventionen. Artikel tolv säger dock att hänsyn ska ges till barnets vilja. Utredningen

föreslår att när ett barn inte kan uttrycka sin vilja ska barnets vilja försöka klargöras av

socialtjänsten. Utredningen menar dock att ett barn som kan uttrycka sin vilja men aktivt

avstår från att göra det ska respekteras och barnets vilja ska därmed inte försöka klargöras av

socialtjänsten (ibid.).

3. Kunskapsläge
I denna del presenteras en bild av det rådande kunskapsläget med relevans utifrån vårt syfte

och frågeställningar. Först redogörs för litteratursökningen, sedan presenteras relevant

forskning. Forskningen som presenteras utgår ifrån professionella bedömningar, användbara

verktyg i bedömningsarbete och barnets mognad.
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3.1 Litteratursökning
Till denna studie användes framförallt LUBsearch för att hitta relevant forskning. Litteratur på

LUBsearch söktes utifrån filtret att det skulle vara peer reviewed och där varje förslag

övervägdes om de var relevanta och aktuella för studien. Sökorden vi använde oss av var

maturity, children, child, adolescence, teenager, assessment, judgement och social work i olika

kombinationer. Vi sökte även efter: mognad, socialtjänst, barn, utredning, barn och unga,

bedömning i olika kombinationer. Vi kontaktade en docent på Socialhögskolan som varit en

tidigare lärare till oss som rekommenderade Östberg (2010), Taylor (2012), Wallander (2012)

och Munro et al. (2016) gällande professionella bedömningar

3.2 Bedömningar som professionell filtrering
Professionella bedömningar är en central del i det sociala arbetet (Taylor, 2012).

Professionella bedömningar beskrivs som en blandning av kunskap i form av förmågor,

värderingar och erfarenheter samt en blandning av professionell auktoritet som bland annat

består av expertis och erfarenhet (Hollows, 2003, s. 61).

Professionella bedömningar är att kombinera en tillräcklig grad av olika typer av information

från flera källor och där det ibland inte finns några garantier att all den insamlade

informationen är korrekt (Hollows, 2003, s. 61). Professionella bedömningar sker ofta i

samband med att någon form av beslut behöver fattas. Förväntan är att socialsekreteraren ska

göra en bedömning när det finns behov av att veta hur man ska gå vidare vid beslut i ett

ärende. Socialarbetare som tar ett beslut behöver ha som startpunkt att samla in information

om människor och kontexten. Detta genom sina professionella observationer och

efterforskning om tidigare information och även information från andra professionella.

Därefter ska socialsekreteraren analysera den insamlade informationen. Vid beslutsskeddet

kommer bedömningen påverkas av motsägande värderingar, erfarenheter och tvingande

nödvändigheter. Ibland anses alltså något vara ett bedömningsmisstag av socialsekreteraren

när det snarare är ett problem i själva beslutsprocessen (Hollows, 2003, s. 62)

I Socialstyrelsen dokument som vägleder de professionella i bedömning av barns mognad

framkommer det att genomföra en bedömning av barns mognad är svårt (Socialstyrelsen,
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2015). Även om systematiska metoder har utvecklats för mognadsbedömningar förutsätter det

ändå att varje professionell gör en unik bedömning för varje barn. Bedömningen kommer

också vara personbunden, det vill säga att olika socialsekreterare kan göra olika bedömningar

om ett barnets mognad. Socialstyrelsen framhäver även vikten av att socialsekreteraren

motiverar sin bedömning för att kunna skapa en egen praxis för genomförandet av

mognadsbedömningar och kunna skapa en enhetlighet i sitt arbete (Socialstyrelsen, 2015).

Det finns en uppfattning om att socialsekreterares bedömningar är explicita och baserade på

den senaste kunskapen och logiska resonemang, samt att det kan vara fördelaktigt att använda

någon form av bedömningsverktyg (Taylor, 2012). En svårighet med detta är den ständigt

ökade mängden information kring olika ämnen i det sociala arbetet. I det sociala arbetet finns

det ett behov för socialsekreterare att ständigt hålla sig uppdaterad på vad som är den senaste

forskningen inom ett område (Östberg, 2010). Detta i samband med den höga omsättningen av

personal inom barn och unga inom socialtjänsterna kan bli problematiskt. Hög

personalomsättning innebär att anställda endast arbetar runt ett år på en arbetsplats

(Akademikerförbundet SSR, 2017). Problematiken ligger i att kunskaper från tidigare ärenden

inte samlas i personalgruppen i tillräcklig utsträckning, vilket medför att en

erfarenhetsbaserad kunskapsbas inte kan skapas (Östberg, 2010).

Vid genomförandet av bedömningar brukar det generellt talas om två olika bedömningssätt.

Hammonds teori om kognitivt continuum bygger på de två olika sätten, dessa vid namn

intuitiva bedömningar och analytiska bedömningar. De två bedömningsformerna liknar på

flera sätt andra begrepp som används för att beskriva olika typer av bedömningar (Munro et

al., 2016). Ett exempel på detta är bedömningar baserade på evidensbaserad praktik och

bedömningar baserade på erfarenhetspraxis, alltså med utgångspunkt från erfarenheter i sig

(Wallander, 2012). Där bedömningar baserade på den evidensbaserade praktiken motsvarar

analytiska bedömningar och där de erfarenhetsbaserade motsvarar de intuitiva

bedömningarna.

De intuitiva bedömningarna är en omedveten process som sker i respons till en upplevelse

(Hollows, 2003, s. 63). När det sker används ens tidigare erfarenheter, det vill säga minnen,

till att bearbeta den uppfattade information till att göra en bedömning som upplevs relativt
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enkel att genomföra. Det medför att en erfaren socialsekreterare har tillgång till en större

kunskapsbank till att fatta dessa intuitiva beslut. Den analytiska bedömningen är istället en

medveten och kontrollerad tankeprocess. Den använder insamlad information och riktlinjer

till att medvetet göra en bedömning. I motsats till den intuitiva anses den tidskrävande och

komplex. I praktiken görs bedömningar oftast som en blandning av de två i olika grad, detta

kallas kognitivt continuum. Professionella använder sig av olika bedömningstyper på ett

spektrum mellan de två ytterligheterna, vilket baseras på strukturella karaktärsdrag i uppgiften

och tillgängliga resurser i synnerhet tid. Det leder till att en välstrukturerad uppgift med gott

om tid tillgängligt, förmodligen medför en mer analytisk bedömning och vid det motsatta sker

istället en mer intuitiv bedömning (Hollows, 2003, s. 63f.).

En viktig del i teorin om kognitivt continuum är att premisserna för bedömningen förändras

över tid (Hollows, 2003, s. 64). Detta då både den tillgängliga informationen kan ändras men

också den tillgängliga kunskapen hos den professionella. Den stora fördelen med att använda

kognitiv continuum är tanken att kunna byta förhållningssätt utefter vad den rådande

situationen är. Detta skapar förutsättningarna att genomföra en träffsäker, konsekvent och

effektiv bedömning (ibid.).

Socialtjänstens bedömningsarbete är som sagt komplext och präglat av osäkerhet.

Osäkerheten kan delvis undvikas genom att förbereda sig för situationer i sitt arbete som är

oförutsägbara eller föränderliga (Hjärpe, 2020). Det kan uppnås genom att beräkna vilka

risker det finns, förbereda sig så att oförutsägbara händelser minimeras. Detta genom att

försöka förutse vilka händelser som kan skapa osäkerhet och placera dessa resonemang i

systematiska processer för att inte känna sig osäker. En förutsättning för dessa förberedelser

kan vara en arbetsplats där ledarskapet använder sig av och är positiv till kvantifierbara

metoder och standardiserade verktyg till stöd för ledarskapet. Ledarens attityd och förtroende

för nationella policyer är viktiga för att medarbetarna ska känna förtroende för och legitimera

policyer (ibid.). Socialarbetare är generellt sett positiva till att använda sig av nya policyer,

som exempelvis nya standardiserade metoder, om de upplever att de känner sig trygga i att

policyer leder till positiva resultat för brukaren. En anledning till detta är socialarbetares

förmåga att vara rationella och vilja att vara serviceinriktade genom att sträva efter att ge bra

stöd och service till brukarna (Hjärpe, 2020).
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Att se socialt arbete ur kvantifierbara variabler är alltså ett sätt för att minska osäkerheten

enligt (Hjärpe, 2020). Komplexa egenskaper hos klienter kan leda till osäkerhet i

socialtjänstens bedömningar. Ett sätt för att förstå svårdefinierade egenskaper är genom att

sätta de i relation till något tydligt definierat och kvantifierbara. Det svårdefinierade skulle

kunna förstås som subjektiva eller mjuka värden medan det tydligt definierade kan förstås

som objektiva och hårda värden. Ökad standardisering kan alltså förstås som ett sätt för att

öka säkerheten i arbetet och ett sätt för att förstå det osäkra genom det säkra (ibid.).

I Sverige finns det ingen offentlig eller enhetlig metod för att bedöma ett barns mognad som

det finns i vissa andra länder. I Storbritannien används exempelvis standardiserings verktyget

Assessment of Children’s Emotional Skills (ACES) för att bedöma ett barns känslomässiga

mognad (Humphrey et al., 2011). ACES görs av barnet själv och har som fördel att den är

djupgående och ger unik information eftersom barnet själv svarar på frågorna. Ett barn i övre

tonåren som använder ACES ger generellt sett mer pålitlig information om barnets mognad än

ett yngre barn. ACES som metod har fått stort genomslag i Storbritannien då den svarar för

det ökade kravet på att ge vikt åt barnets egna perspektiv i utredningsarbetet (Humphrey et al.,

2011).

En annan metod som finns för att utreda om barnet förstår informationen de mottar är

uppdelad i följande fyra kriterier (Miquel et al., 2019). Den professionella bör utreda om

barnet kan ta ett beslut utifrån en förståelse av relevant information. Den professionella bör

även utreda om barnet kan förstå en situation och vilka konsekvenser som kan följa av olika

val. Förmågan att kunna göra ett val är även en faktor för att avgöra om barnet förstår

informationen. Det sista kriteriet är rationell motivering där socialarbetaren ska försöka förstå

och utreda situationen utifrån barnets kontext (ibid.).

En risk med en bedömning av barns mognad kan vara att barnet sätts i utanförskap och

definieras utifrån sin mognad snarare än person (Mattsson, 2014). Socialsekreterare förväntar

sig att barnet ska bevisa en tillräcklig mognad innan barnet görs delaktig. Barnet ska anpassa

sig och bevisa sin mognad för att bli delaktig, istället för att de professionella anpassar

metoderna för att göra barnet delaktig utifrån barnets förutsättningar (Mattsson, 2014). När en
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socialarbetare ska redogöra för barnets vilja till beslutsfattare utan att barnet närvarar blir

barnets vilja tolkad genom socialarbetarens professionella filtrering (Ogle, 2018).

Professionell filtrering leder till att barnets synpunkter, önskningar och känslor möter

beslutsfattarna först efter en filtrering och tolkning av socialarbetaren. Professionell filtrering

leder till att barnets vilja kan misstolkas genom att den professionella fyller i luckor i barnets

redogörelse genom egna tolkningar utan att barnet har möjlighet att förklara (ibid.).

3.3 Mognad
I Socialstyrelsens kunskapsstöd (2015) finns det ingen entydig definition av mognad. I

forskning om mognad och mognadsbedömningar av barn finns det inte heller någon tydlig

definition om vad mognad innebär och vilka egenskaper och faktorer hos barn som avgör

dennes mognad. Mognad är alltså något som forskningen anser är komplext och har flera

påverkande faktorer (Kaldal et al., 2017). Ett perspektiv på mognad är att barn kan utveckla

mognad olika snabbt och på olika sätt i förhållande till jämnåriga. Mognad kan även förstås

som förmågan att förstå och kunna påverka sin situation (Kaldal et al., 2017). Ett annat

perspektiv på barns mognad är att barns omgivning och erfarenheter kan påverka barnets

utveckling av mognad. Varje barn har en unik utvecklingskurva som kan påverkas av externa

faktorer (Smedler & Stålnacke, 2015). Mognad kan även kan förstås utifrån barnets förmåga

att förstå moraliska resonemang (Miquel et al., 2019). Barnets förmåga att förstå information

och att förstå konsekvenser av beslut kan även ses som faktorer som påverkar barnets

mognad. För att hantera komplexa och komplicerade situationer behöver barnet ha tillräcklig

kompetens och mognad för att kunna hantera situationen. Desto mer komplex och

komplicerad en situation är desto mer kompetens behöver en individ ha för att hantera den

(ibid.).

I och med att det inte finns någon entydig definition i forskning om vilka egenskaper som är

en del av ett barns mognad har utvecklingslinjer i forskning används som ett bredare begrepp

använts för att förklara mognad (Smedler & Stålnacke, 2015). Utvecklingslinjer kan förstås

som ett begrepp som innefattar barns socioemotionella utveckling ur ett psykosocialt

perspektiv perspektiv. Socialstyrelsen (2015) använder sig av forskningen om

utvecklingslinjer i sitt kunskapsstöd för att vägleda socialsekreterare i bedömningar av barns

mognad.
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Utvecklingslinjer som ett sätt för att förstå ett barns mognad utgår förutom från psykosociala

faktorer även från barnets ärftliga egenskaper. Ärftliga egenskaper kan ses som betydande för

barnets mognad och mognadsuttryck (Smedler & Stålnacke, 2015). Barnets arvsmassa kan

förklara utveckling av sjukdomar, funktionsnedsättning och neuropsykiatriska diagnoser som i

sin tur kan påverka barnets mognad. Parallellt med arvet är miljön en avgörande faktor för

barnets mognad och utveckling (ibid.). Kön är även något som påverkar barnets

mognadsutveckling då flickor tenderar att utveckla sin mognad tidigare än pojkar (Miquel et

al., 2019). Det finns annan forskning som istället menar att mognaden för barn är snarlik

mellan pojkar och flickor (Dhaka & Mukwiilongo, 2020). Det finns andra egenskaper hos

barn som kan påverka barns mognad och mognadsuttryck. Barn med funktionsnedsättningar

är en grupp som kan behöva hjälpmedel eller specialutbildade vuxna för att förmedla sitt

mognadsuttryck och uttrycka sin vilja (Kaldal et al., 2017).

Barnets mognadsuttryck och socioemotionella utveckling påverkas även av barnets

känslomässiga hantering (Smedler & Stålnacke, 2015). Känslomässig hantering kan förstås

utifrån emotioner. Emotioner kan förklaras som känslor ur ett psykiskt perspektiv. Emotioner

innebär att barnet kan uttrycka och reglera sina egna känslor och förstå hur ens handlingar

påverkar andra personers emotioner genom deras känslouttryck. Emotioner en central del i

den emotionella utvecklingen av mognad.

En annan socioemotionell faktor utifrån känslomässig hantering som påverkar barnets

mognad och mognadsuttryck är självreglering. Självreglering innebär huruvida barnet kan

bibehålla uppmärksamhet och inte agera spontant eller i affekt genom att reglera sina känslor

och tankar. Grundläggande känslor som ilska och glädje har barnet lättare att själv reglera

medan mer komplexa känslor behöver utvecklas i förhållande till en vuxens omsorg (Smedler

& Stålnacke, 2015).

Barnets mognadsuttryck och socioemotionella utveckling kan alltså förstås påverkas av

barnets arv och barnets egna socioemotionella utveckling. Mognadens utveckling kan även

påverkas av externa faktorer såsom tidiga erfarenheter av sociala situationer. Anknytning kan

förstås som en av de viktigaste sociala situationerna för barnets tidiga socioemotionella
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utveckling. Otrygg anknytning kan leda till störningar i barnets socioemotionella utveckling

och därmed mognad och mognadsuttryck (Smedler & Stålnacke, 2015).

En annan extern faktor för barnets socioemotionella utveckling och mognad är de kriser ett

barn kan uppleva (Socialstyrelsen, 2015). Barnets tidigare erfarenheter så som kriser påverkar

barnets mognad mer än ålder och utvecklingsnivå. De tidigare erfarenheterna kan vara kriser

som beror på ohälsa eller brist i omsorgen eller annan ogynnsam utveckling. Kriser kan

antingen göra att barnet mognar tidigare än jämnåriga eller att krisen gör att barnet försenas i

utvecklingen av mognad. De individuella faktorerna är centrala i att ta hänsyn till i den

professionella bedömningen och bemötande av barnet. Ålder och fysisk mognad behöver inte

ha någon korrelation till barnets intellektuella eller sociala mognad (Socialstyrelsen, 2015).

Exempel på kriser kan vara att ett barn varit utsatt för exploatering. Ett barn som varit utsatt

för övergrepp och andra trauman kan ha sämre möjlighet att utvecklas mognadsmässigt och

uttrycka sin vilja (Smedler & Stålnacke, 2015).

Andra externa faktorer som sociala och kulturella förväntningar kan påverka barnets mognad

(Ascher, 2010). Kulturell mognad syftar till att förklara barnets emotionella utveckling i

förhållande till kultur. Ett barn med sin familj har ofta olika syn på olika företeelser utifrån sin

kulturella kontext. Det som den professionella behöver vara uppmärksam på är hur integritet

och känslor kan förstås utifrån olika kulturella kontexter. Det är viktigt att inte överdriva eller

förkasta kulturell betydelse men att vara medveten om den påverkan kultur kan ha på barnets

uttryck av mognad. Mycket av information och kunskap om utveckling och mognad är utifrån

en kulturellt svensktypisk kontext. Kulturell mognad handlar alltså om att sätta barnets

utveckling och mognad i den kulturella kontext barnet lever i (ibid.).

Mognad påverkas alltså av yttre faktorer och barnets medfödda egenskaper. Samtidigt är

mognad ett föränderligt fenomen. Barnet kan agera moget för sin ålder i en situation men i en

annan kan barnet anses vara omoget (Andersson et al., 2011). Det finns därför kritik mot

användandet av begreppet mognad. Kompetens är ord som ofta används i relation till mognad.

Begreppet kompetens kan problematiseras då barnet kan visa hög kompetens i en situation

men låg kompetens vid en annan. Det är viktigt att se barnets kompetens utifrån specifika

situationer och inte generellt (Andersson et al., 2011). Utifrån ett liknade resonemang är
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förståelse ett bättre begrepp än mognad då mognadsbegreppet inte tar hänsyn till

socioekonomisk status, etnicitet med mera. På grund av bristerna i mognadsbegreppet är

förståelse ett annat förslag på begrepp för barnets mognadsuttryck då det tar mer hänsyn till

barnets förutsättningar i den specifika situationen (Ogle, 2018).

4. Teoretiska utgångspunkter
I detta kapitel presenteras den teoretiska ansats som används för analysera vårt empiriska

material. Syftet med de valda teorierna är att de kan belysa empirin utifrån professionellas

resonemang om mognad utifrån de professionellas osäkerhet i arbetet och utifrån

kunskapsstöd. Därmed görs empirin relevant för uppsatsens syfte och frågeställningar.

Utgångspunkterna är är perspektiv från nyinstitutionell teori, professionsteori och

organisationsteori.

Den första teoretiska utgångspunkten utgår från Ponnerts (2016) resonemang om att det alltid

finns osäkerhet i det sociala arbetet utifrån nyinstitutionell teori. Den andra teoretiska

utgångspunkten utgår från Ponnert och Svenssons (2016) perspektiv på standardisering och

det ökade kravet på socialarbetare att använda sig av standardiserade metoder utifrån

nyinstitutionell teori och professionsteori. Det tredje teoretiska utgångspunkten är utifrån

Skillmarks (2018) resonemang om standardiseringstrendens påverkan på det sociala arbetet

utifrån organisationsteori och professionsteori.

4.1 Att förstå det osäkra genom det säkra

Ponnert (2016) skriver att osäkerhet är ett vanligt förekommande begrepp i den

nyinstitutionella teoribildningen. Ponnert använder sig också av andra begrepp som

isomorfism och rationaliserade myter för att förstå strävan mot säkerhet i det sociala arbetet

utifrån den nyinstitutionella teorin. Tillämpningen av den nyinstitutionella teorin gjorde med

syftet att kunna analysera osäkerheten i det sociala arbetet (Ponnert, 2016, s. 42)

Ponnerts (2016) resonemang bygger på att det alltid finns en viss osäkerhet i det sociala

arbetet. Detta då människor och deras levnadssituationer ständigt är föränderliga. Ponnert
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menar också att i vissa fall kan osäkerhet till och med ses som del av den professionella

expertisen. Människor och deras liv föränderliga men även omvärlden i sig är föränderlig,

detta medför att det sociala arbetet blir osäkert då det sällan är en möjlighet att tillfredsställa

alla de olika krav och förväntningar som ställs på det sociala arbetet. Till detta finns ett

motsvarande perspektiv gällande att försöka skapa säkrare bedömningar genom att använda

sig av forskningen, exempelvis standardiserade metoder för att öka säkerheten i

bedömningsarbetet (Ponnert, 2016, s. 42f.).

Enligt Ponnert (2016) behöver kompetenta professionella behöver både ha förmåga att känna

osäkerhet, men samtidigt ha en tilltro till sina egna kompetenser så att hen ej blir

handlingsförlamad av sin osäkerhet. Känna och erkänna denna osäkerhet är nödvändigt för ett

reflexivt och analytiskt förhållningssätt och ett kännetecken för en professionell

socialsekreterare. Skulle det istället finnas en alltför hög grad av säkerhet eller självsäkerhet i

den initiala bedömningen förekommer risken arbetet tar fel riktning. Professionella

bedömningar kräver en öppenhet för omvärlden och dess ständiga förändring (Ponnert, 2016,

s. 47). Om tilltron för den egna kompetensen inte finns riskeras det att skapas en

ängslighetskultur där det krävs ett expertutlåtande för att våga agera (Ponnert, 2016, s. 51).

Ponnert (2016) menar som sagt att som professionell finns det ett behov av att vara trygg i

osäkerheten för att kunna genomföra sitt arbete. Att vänta med att agera tills en viss säkerhet

finns gällande fråga, men det finns också en viktig del i att förstå att ens ingripande inte alltid

behöver vara för det bättre. Gränsen för vad som är en lämplig nivå av osäkerhet är dock

föränderlig. Det kan vara bra att i ett tidigt skede avvakta tills en helhetsbild existerar, men det

finns också tillfällen där avvaktan kan vara direkt skadligt för individen och att ett ingripande

måste ske väldigt snabbt trots att det finns oklarheter som behöver uppklaras (Ponnert, 2016,

s. 48).

Ponnert (2016) skriver också att inom det sociala arbetet finns det ett behov av att använda

den okunskap som finns som ett medvetet förhållningssätt, detta då den professionella

behöver inta ett utforskande förhållningssätt eftersom kunskap inte alltid finns. Okunskapen

består delvis av att ursprungligen vet klienten och den professionella inte vem den andra är

och vad kontakten kommer få för effekt. Det viktigaste i arbetet med okunskapen i socialt
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arbete är att aktivt reflektera över den kunskap som anses mest tillämpbar, men att ändå

fortsätta vara öppen för all oförutsägbarhet som förekommer i arbete med andra människor.

Okunskapen som beskrivs här är en form av positiv okunskap där den professionella visar

prov på en förståelse för att hen inte vet allt och därför måste lämna flera potentiella

möjligheter öppna, trots att det finns en uppfattning om lämpligast agerande. Motsatsen är den

negativa okunskapen där det finns en övertro i sin kunskap och förståelse för situationen, eller

att oreflekterat använda sig av standardiserade verktyg utan att ifrågasätta om det verkligen är

tillämpbara under rådande förutsättningar (Ponnert, 2016, s. 45).

Ponnert (2016) menar att om tilltron blir för stor riskerar det att skapa en situation där den

professionellas egen reflektion minskar och det handlar istället om att göra det som anses rätt

agerande istället för det som är det korrekta. Professionell säkerhet handlar alltså inte om att

lämna över ansvaret till yttre strukturer i form av standardiserade verktyg, utan om att erkänna

okunskapen och således osäkerheten som finns i det sociala arbetet. Då både en ständig

reflektion är nödvändig och ett aktivt resonemang om vad som är det optimala agerandet

behövs (Ponnert, 2016, s. 50f.).

Ponnerts (2016) resonemang om osäkerhet anser vi är relevant för vår uppsats då

bedömningar av barns mognad är något som uppfattas komplext och svårhanterligt, vilket

skapar en osäkerhet som socialsekreteraren behöver förhålla sig till.

4.2 Ökat krav på standardiserade metoder i det sociala arbetet

Ponnert och Svensson (2016) skriver att ökad standardisering har använts för att öka den

allmänna legitimiteten för människobehandlande organisationer. Ponnert och Svensson

resonemang utgår ifrån nyinstitutionell teori och professionsteori för att bland annat ge svar

på hur legitimitet skapas. Legitimiteten ökar genom att standardisering och reglerade ramar

för bedömningar införs. Syftet med detta är att de professionella ska bli säkrare genom positiv

förutsägbarhet och att risken för misstag minskar.

Å andra sidan menar Ponnert och Svensson (2016) att den ökade standardiseringen kan förstås

som om att det har skett på bekostnad av de professionellas diskretion. Standardiseringen
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leder till minskning av de professionellas diskretion. Diskretion innebär att bedömningar görs

utan strikta formella krav genom att den professionella har större autonomi i

bedömningsarbetet. Det minskade utrymmet för diskretion kan förstås som

avprofessionalisering. Förutom organisationella krav behöver socialtjänsten även anpassa sig

efter sociala normer för att nå legitimitet.

Ponnert och Svenssons (2016) teoretiska resonemang om standardisering anser vi är relevant

för vår uppsats då bedömningar påverkas av professionalitet utifrån diskretion då mognad är

ett komplext begrepp och ofta subjektivt definierat.

4.3 Standardiseringstrendens påverkan på det sociala arbetet

Skillmark (2018) skriver i sin doktorsavhandling om standardisering utifrån manualbaserade

verktyg i socialtjänstens utredning- och bedömningsarbete. Skillmarks (ibid.) teoretiska

resonemang utgår från organisationsteori och professionsteori.

Skillmark (2018, s. 12f.) beskriver att professionella bedömningar som genomförs

självständigt innebär att den professionella socialarbetaren har diskretion. Ett annat ord för

diskretion enligt Skillmark är handlingsutrymme. I praktiken är det nästintill omöjlig för en

profession att uppnå total diskretion och autonomi menar Skillmark. Skillmark lyfter två

dimensioner av diskretion i det sociala arbetet; strukturell och kognitiv diskretion. Strukturell

diskretion handlar om förhållandet mellan socialarbetarens handlingsutrymme i förhållande

till lagar, föreskrifter och andra organisatoriska krav. Den kognitiva perspektivet på diskretion

kan förstås på individnivå då det handlar om socialarbetarens professionella bedömningar om

rätt och fel i varje individuell situation med en klient. Skillmark (2018 s. 39) menar vidare att

kognitiv diskretion är nödvändigt i det sociala arbetet då klienternas unika situationer och

behov inte kan styras av lagar och andra regler.

Skillmark (2018, s. 39f.) beskriver vidare diskretion som de professionella bedömningar som

genomförs självständigt utifrån den professionellas egna intuitiva förmåga baserat på

erfarenhet och kunskap snarare än lagar och annan regulation. Skillmark lyfter även ett

perspektiv utifrån den kognitiva dimensionen av diskretion att socialt arbete inte är en praktik
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där bedömningar generellt sätt inte kan göras rutinmässigt eftersom varje enskilt fall är unikt.

Däremot menar Skillmark att allmän kunskap om sociala problem behövs för att göra rätt

bedömningar för varje enskild klients bästa (2018, s. 39f.).

5. Metod
I denna del beskrivs våra metodologiska överväganden, urval, tillförlitlighet och de

forskningsetiska övervägandena. Vi redogör även för hur vi gick tillväga för att analysera det

empiriska materialet.

5.1 Metodologiska överväganden

Frågeställningarna syftar till att ta reda på hur de åtta socialsekreterarna resonerar kring

mognad och mognadsbedömningar utifrån barnets delaktighet och den osäkerhet som kan

uppstå. För att besvara frågeställningarna till denna uppsats lämpade sig ett induktivt

angreppssätt. Undersökningen ämnar alltså att vara teoribildande, induktiv, till skillnad från

teoribekräftande, deduktiv. Induktiv teori användes som angreppssätt när vi fann vårt

analytiska fokus genom tematiseringen av intervjuerna (Bryman, 2018, s. 454f.).

Denna studie syftade till att ta reda på repsondendernas resonemang kring mognad och

bedömningar av barns mognad. För att få reda på djupgående resonemang och förståelse av

socialsekreterarnas tankar kring våra frågeställningar lämpade sig intervjuer

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 38f.). Intervjuer lämpade sig då de är är en flexibel

datainsamlingsmetod. Frågorna och deras ordning kan varieras i en lämplig ordning så att

frågorna följer respondentens resonemang så att intervjun blir nyanserad och tar hänsyn till

respondentens berättelse (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015, s. 38f.). Eftersom vårt

intresse av intervjuerna var respondenternas resonemang valde vi att genomföra en

intervjustudie. Vi ämnade ursprungligen att enbart genomföra fokusgruppsintervjuer.

Fokusgruppsintervjuer definieras som en gruppintervju där flera respondenter diskuterar

tillsammans (Bryman, 2018, s. 603f.). Forskningens frågeställning diskuteras vanligtvis

utifrån ett par öppna intervjufrågor eller ett tema i ett semistrukturerat format. Det finns dock

en distinktion mellan gruppintervjuer och fokusgruppsintervjuer. Den skillnaden är, som
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nämnt ovan, att fokusgrupper fördjupar sig i ett tema eller ett ämne snarare än att besvara flera

olika frågeställningar (Bryman, 2018, s. 603f.).

Ett syfte till att genomföra intervjuer i grupp var för att spara tid (Bryman, 2018, s. 603f.). Vår

primära anledning med att genomföra intervjuer i grupp var dock för att underlätta en

diskussion där flera perspektiv lyfts och problematiseras tillsammans av flera respondenter.

Vårt syfte med fokusgruppsintervjuer går i linje med en forskningstradition där

fokusgruppsintervjuer används för att undersöka hur en grupp samspelar och diskuterar en

fråga utifrån reaktioner på de andras resonemang.

Den som höll i intervjun agerade modererande snarare än styrande vilket är centralt i denna

form av datainsamling (Bryman, 2018, s. 562f.). Anledningen till detta är främst för att fokus

ska vara på respondenternas resonemang. Vår intervjuguide bestod av öppna frågor som gav

utrymme till reflektion och utförliga svar. Följdfrågor ställdes efter behov men i

fokusgruppsintervjun var intervjuledaren mer passiv då respondenterna själva var aktiva i att

problematisera och fördjupa varandras svar. En respondents svar kan ifrågasättas och

problematiseras av andra respondenter som vanligtvis inte sker av intervjuaren i enskilda

intervjuer. En fördel med detta är att resultatet av intervjun blir mer genuin och utvecklad då

respondenten behöver utveckla och reflektera över sitt resonemang i samspelet med de andra

respondenterna (ibid.).

Det allra flesta personerna som var intresserade att delta var endast intresserade av att delta i

en enskild intervju. De personerna genomförde vi enskilda intervjuer med då vi bedömde att

det var av vikt att få större mängd data än att enbart genomföra fokusgruppsintervjuer.

Detta medförde att vi fick utveckla vår intervjuguide och anpassa den för enskilda

semistrukturerade intervjuer. I semistrukturerade intervjuer är det lämpligt att sätta vissa

ramar för frågorna. Frågorna planeras i en viss ordning för att ge möjlighet till en röd tråd i

intervjun (Bryman, 2018, s. 562). Om respondenten frångår intervjuarens förväntade ordning

kan det med fördel uppmuntras och att intervjuaren anpassar ordningsföljden av frågorna

utefter vad respondenten anser är relevant. Om respondenten frångår det förväntade temat kan

intervjuaren försöka föra tillbaka samtalet på ämnen i linje med syftet för undersökningen.

Utan för den delen avbryta det som respondenten talar om eller ställa alldeles för specifika

frågor (Bryman, 2018, s. 562).
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Till denna studie hade vi svårigheter att finna respondenter samt en svårighet med att med kort

framförhållning kunna samordna intresserade respondenternas lediga tider. Det var

anledningen till att vi endast hade en fokusgrupper med tre deltagare. När vi inte kunde

samordna fokusgrupper utifrån respondenternas tidspreferenser genomförde vi enskilda

intervjuer istället. Ett praktiskt skäl till att begränsa antalet intervjuer var den ökade

tidsåtkomst som krävdes för att transkribera och analysera materialet. Utifrån förhållandet av

denna studies tidsramar och komplexitet saknade vi möjlighet att genomföra ett större antal

intervjuer samt transkribera dessa så därför bedömde vi att fem enskilda intervjuer och en

fokusgruppsintervju var tillräckligt utifrån premisserna för denna studie förutsättningar.

Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter att genomföra och alla genomfördes via

videosamtalstjänsten Zoom. Samtliga intervjuer genomfördes utan att några större missöden

uppstod. Under en av intervjuerna var respondentens uppkoppling lite ostadig vilket medförde

att uppkopplingen tillfälligt bröts i några sekunder vid ett par tillfällen under intervjun. När

detta hände förklarade vi för respondenten att samtalet hade tillfälligt avbrutits och vad vi

senast hade uppfattat och respondenten upprepade då sitt resonemang igen. Något annat som

uppstod under intervjuerna var att ljudet ibland försenades. Det ledde till att vi och

respondenten ibland uppfattade att man avbröt eller talade i mun på varandra. Trots att det

ledde till vissa små avbrott var det något som snabbt kom tillbaka till ett följsamt samtal. och

vi bedömde att det inte påverkade kvaliteten i intervjuerna.

5.2 Urval

Vi använde oss av målstyrt urval för att komma i kontakt med intervjupersonerna vilket är det

vanligaste i kvalitativ forskning. Målstyrt urval handlar om att välja ut individer eller

organisationer som har en direkt koppling till de forskningsfrågor vi ställer (Bryman, 2018, s.

496).

För att finna intervjupersoner kontaktade vi först en nyckelperson. Nyckelpersonen var vår

handledare från den verksamhetsförlagda utbildningen under termin fem. Nyckelpersonen

arbetar med alla socialtjänster i Skåne. Nyckelpersonen vidarebefordrade vårt

informationsbrev till anställda inom barn och unga på socialtjänster i Skånes kommuner. Dock

blev resultatet att nästan ingen hörde av sig och var intresserad av att delta. Endast
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fokusgruppen fann vi via vår nyckelperson. Vi publicerade därför ett inlägg i en grupp för

socionomer på Facebook. Där sökte vi intresserade efter att vi berättat kort om vårt syfte och

hur undersökningen skulle gå till. När någon hörde av sig och var intresserad skickade vi

informationsbrevet till dem vilket gav de mer omfattande och djupgående information om vår

undersöknings syfte och utformning.

Vi hade som målsättning att endast intervjua socialsekreterare med minst sex månaders

erfarenhet som barn- och unga utredare. Syftet med detta var för att de skulle vara bekväma i

yrkesrollen och ha erfarenhet i att ha genomfört flera och fullföljda utredningar. Två personer

som var intresserad av att delta i vår intervjustudie hade tre månaders erfarenhet av arbete på

socialtjänstens barn- och ungaverksamhet. Eftersom vi hade svårigheter med att få tag på

respondenter genomförde vi ändå intervjuerna med dessa personer.

Gällande antal intervjupersoner är det inte möjligt att uppnå en mättnad i denna studie.

Mättnad är när det upplevs att svaren liknar varandra och att samma svarsmönster

förekommer i flera intervjuer (Eriksson, Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 42). För att avgöra

mättnad krävs det att man varvar intervjuer med sin analys (ibid.). Vi anser dock att trots det

relativt låga antalet intervjupersoner var det möjligt att få ett fylligt material, med stor

variation och som också ger relevanta svar till vår studie.

5.3 Bearbetning

Våra intervjuer spelades in och sparades via Zooms inspelningsfunktion. Detta medförde att

vi kunde fokusera på att lyssna på vad respondenterna sa och inte bli distraherade av att föra

anteckningar under intervju. Transkriberingarna gjordes sedan så snabbt efter intervjun som

möjligt för att vi skulle ha intervjun färsk i huvudet och komma ihåg vad som sagts. Citat från

intervjupersonerna skrevs i sin verkliga form i transkriberingen medan i analysdelen ändrade

vi citatens utformning så att det blev skriftspråk istället för talspråk. Detta är för att citaten ska

vara tydligare att förstå utan att ändra innebörden i citaten. Vid varje citat som ändrades

reflekterade vi kring om innebörden skulle kunna tolkas annorlunda från originalen. Vi

upplevde inte att något redigerat citat skulle kunna tolkas annorlunda.

Transkriberingarna innehöll stora mängder data som i sig inte är intressanta utan en analys

utefter ett perspektiv. Att välja ut vilken data som är av värde inom syftet och för besvarande
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av frågeställningen kallas i samhällsvetenskaplig forskning kodning eller temabildning

(Bryman, 2018, s. 702). Under studiens gång utvecklade vi vårt syfte, våra frågeställningar

och våra teoretiska utgångspunkter fortlöpande. Våra frågeställningar och de teoretiska

utgångspunkterna blev därför satta efter vi hade börjat att bearbeta materialet och såg vad som

var relevant utifrån vår insamlade empiri. Det finns tre arbetssätt som är grunden i kvalitativa

analysprocesser, vid namn: sortering, reducering och argumentering (Rennstam & Wästerfors,

2015, s. 220). Dessa tre steg utgick vi ifrån i vår analysprocess.

Sortering handlar om att få en helhetsbild av det insamlade materialet, som ofta är mycket

omfattande i intervjustudier (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 220f.). Under transkriberingen

och den initiala översikten av empirin noterade och markerade vi spontana tankar på innehåll

som kan lämpa sig att kategorisera och koda i nästa steg som är analysen. På så sätt sorterades

det omfattande innehållet tidigt och arbetet effektiviseras. Dessa tankar gällande lämpligt

teoretiska utgångspunkter utvecklades sig sedan till våra tre teman vid namn: osäkerhet som

en del av arbetet, göra det osäkra säkert och professionell osäkerhet. Utefter våra teman

kategoriserade vi in citat i vårt transkriberade material under det tema de passade in under.

Denna process skedde flertal gånger till vi upplevde att vi plockat ut all den information från

intervjuerna som passade in under våra teman.

Representationsproblemet, vilket syftar till att det är omöjligt att representera verklighetens

helhet, besvaras av reducering (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 220). Reducering innebär att

vi sållade i empirin för att uppnå en rimlig omfattning av vårt material samtidigt som det

reducerade materialet ska vara representativt för verkligheten (Rennstam & Wästerfors, 2015,

s. 228f.). Detta gjordes genom att vi valde ut de citat vi tyckte passade bäst för varje tema och

tog även bort de dubbletter som lyckades uppstå.

Auktoritetsproblemet innebär huruvida ens forskning har chans att få legitimitet bland andra

forskare och besvaras via argumentering (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 220).

Argumentering handlar om att skapa en självständighet gentemot andra forskare på fältet.

Detta uppnås genom att utgå ifrån tidigare forskning och de valda teorierna och att se utifrån

sitt material kan skapa en form av självständighet (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 231f.).

Detta genomförde vi genom ett val av teoretiska utgångspunkter som kunde hjälpa oss lyfta

fram perspektiv som vi upplevde saknades i tidigare forskning.
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5.4 Förförståelse

Anledningen till att studien blev gällande hur professionella inom socialtjänstens barn- och

ungdomsvård resonerar kring bedömningar av barnets mognad var på grund av de upplevelser

vi hade under vår verksamhetsförlagda utbildning. Under denna tid upplevde vi att det ofta

talades om göra barn delaktighet utifrån dess ålder och mognad, men att många professionella

inte bedömde barns mognad i sitt arbete. Eftersom vi gick in med denna förförståelse att

professionella kanske inte var vana vid och bekväma med att bedöma barns mognad var det

extra viktigt att vi reflekterade över detta. Under studiens gång har vi ständigt fört

diskussioner med varandra och försökt att hålla ett öppet förhållningssätt, samt att inte försöka

leda studien i en riktning endast baserad på vår förförståelse. Genom att vi varit införstådda

med vår förförståelse och till viss del förväntningar på resultat har vi kunnat aktivt jobba för

att detta inte ska kunna påverka vår studies resultat.

5.5 Forskningsetiska överväganden

All forskning som påverkar människor i studien eller i resultatet, som vår, ställer etiska krav

på forskaren. För att inte någon individ ska påverkas negativt finns det forskningsetiska regler

som vi ska följa. Forskning som har människor som subjekt regleras av en etikprövningslag

(Lind, 2014, s. 133). Vetenskapsrådet är en myndighet som reglerar forskningsetiska principer.

Vetenskapsrådet (2002) skriver om forskningsetiska principer. Det första kravet är

informationskravet som uppnåddes genom att respondenterna fick information om

forskningens syfte genom ett informationsbrev. Det var viktigt att respondenten fick

information om hur forskningsresultatet skulle användas och att det inte fanns några

finansiella intressen bakom vår undersökning. Informationen skickades innan intervjun då

respondenten ska få information innan den påbörjar delaktigheten. Detta är viktigt för att

personen skulle kunna ställa frågor till oss innan deltagandet (ibid.). Informationen gavs till

respondenterna genom ett informationsbrev och bekräftades genom att de signerade en

samtyckesblankett där de intygade att de förstått och samtyckt till hur vi genomfört

undersökning och på vilket sätt empirin kommer användas. Samtyckesblanketten och

informationsbrevet finns som bilaga till denna studie.
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Det andra kravet är samtyckeskravet vilket innebär att respondenterna själva avgör om de vill

medverka och i vilken utsträckning de vill medverka (Vetenskapsrådet, 2002).

Vetenskapsrådet lyfter vikten av att ta del av respondenternas aktiva samtycke för deltagande i

undersökningen. Ett korrekt samtycke förutsätter att respondenten fått rätt och tillräcklig

information om undersökningen samt att inte pressas till att delta. Respondenten ska även få

välja själv vilka förutsättningar de deltar på och vilka frågor de svarar på och i vilken

utsträckning (ibid.). Samtyckeskravet uppfyllde vi genom ett informationsbrev informera om

att de deltar frivilligt och kan avbryta när de vill genom ett informationsbrev men även

muntligt i inledningen av intervjun. En samtyckesblankett med information om hur vi ska

använda materialet och hantera deras uppgifter skickades även ut innan intervjun och

signerades för hand och skannades och skickades till oss.

Det tredje kravet är konfidalitetskravet, vilket innebär att all information om respondenterna

ska vara otillgänglig för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). Exempel på sådan information är

personuppgifter och kontaktuppgifter. Även ljudfilen hanterade vi med säkerhet. Vad som är

känslig information är inte definierat men en generell regel är att respondenten eller dennes

anhöriga inte ska skada av att informationen sprids. Det är viktigt att respondenten

anonymiseras för alla läsare (ibid.). Vi uppfyllde konfidalitetskravet genom att informera

respondenterna om hur uppgifterna lagrades och att det bara är vi som kommer ta del av det

och sedan ta ansvar för att löftena följs. När studien är färdig raderas ljudfilerna. I

transkriberingarna och i studien anonymiserades alla respondenter.

Det fjärde och sista kravet för forskningsetik av Vetenskapsrådet är nyttjandekravet. Kravet

innebär att den information som samlats in under forskningen endast får användas för

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Vi uppfyllde nyttjandekravet genom att

respondenterna fick reda på att deras svar endast skulle användas till denna studie och att vi

följde det vi lovat.

5.6 Tillförlitlighet

Inom kvalitativ forskning finns det en tanke på att validitet och reliabilitet är lämpligare

forskningskriterier inom kvantitativ forskning (Bryman, 2018, s. 72f.). Tillförlitlighet lyfts

som bättre alternativ för kriterier i att bedöma kvalitativ forskning. Tillförlitlighet är
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forskningskriterier som avgör om en undersökning har tillräckligt hög standard för att antas

vara god forskning. Tillförlitlighet kan förstås som en undersöknings trovärdighet,

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2018, s. 72f.).

Trovärdighet beskrivs som ett alternativ till intern validitet (Bryman, 2018, s. 467).

Trovärdighet innebär att vår tolkning av den sociala verkligheten vi ser i respondenternas

redogörelse är framställd på ett sätt så som respondenterna själva menade. Om flera

respondenter lyfte olika perspektiv av verkligheten är det vi som genomför denna

undersökning som styr hur perspektiven framställs och vilka som anses vara mest acceptabla

genom våra tolkningar. Ett sätt för att öka trovärdigheten är via respondentvalidering.

Respondentvalidering innebär att respondenterna får möjlighet att kritisera våra tolkningar

och säga om de anser att vi framställt deras perspektiv så som de menade (Bryman, 2018, s.

467). På grund av tidsbrist i denna studie så har vi inte möjlighet att få bekräftat av

respondenterna att vi tolkat dem rätt. Däremot var vi noga under intervjuerna att be de

förtydliga resonemang som vi ansåg skulle kunna vara tolkningsbara på fler än ett sätt. I

resultatdelen har vi varit noggranna med att kontextualisera citaten så det kan förstås i vilket

resonemang citatet sades i. I transkriberingen finns citatet i sitt orginal där en läsare kan förstå

kontexten av citatet om det inte är tydligt i resultat och analysdelen av denna studie.

Respondenterna har alla tackat ja till att de vill ta emot denna studie när den är färdig. Om

någon respondent skulle anse att vi misstolkat dennes resonemang eller använt ett citat i fel

sammanhang har de möjlighet att höra av sig och berätta sina synpunkter. Eftersom alla

respondenter är anonyma kommer deras resonemang och vår tolkning av de inte kunna

påverka respondenterna negativt.

Överförbarhet är ett förslag till extern validitet inom kvalitativ forskning (Bryman, 2018, s.

467f.). Kvalitativ forskning undersöker framförallt djupet i en social verklighet snarare än en

bredare förståelse. Detaljer och nyanser av verkligheten är av större intresse inom kvalitativ

forskning och därmed vår undersökning då vi undersöker resonemang på djupare nivå. För att

uppnå överförbarhet så att resultatet skulle kunna överföras till en annan liknande kontext

behöver förklaringarna vara utvecklade. Genom att ge tydliga och välutvecklade

beskrivningar av de tolkningar som görs i ens egna undersökning kan det öka överförbarheten

genom att andra forskare kan kontextualisera och förstå sammanhanget för ens egna

undersökning mer (Bryman, 2018, s. 467f.).

23



Överförbarheten försökte vi tillgängliggöra så mycket som möjligt. Eftersom alla svenska

socialtjänster har samma lagar och regler att förhålla sig till. Olika kommuner kan ha olika

ekonomiska resurser och olika stor fördelning av viss social problematik. Olika socialtjänsters

likheter bedömer vi göra så att resultatet skulle kunna användas för att förstå hur andra

utredare inom barn och unga skulle kunna resonera. Olikheterna som ekonomiska resurser och

fördelning av social problematik var inget som framkom i intervjuerna och därmed kan det

antas att det inte har någon större påverkan på om en liknande studie skulle avgöra

överförbarheten av vår studie.

Pålitlighet lyfts som en motsvarighet till den kvantitativa forskningens reliabilitet (Bryman,

2018, s. 468f.). Genom ett kritiskt och granskande perspektiv se huruvida en undersökning

redogjort för centrala delar av forskningsprocessen. Pålitligheten kan uppnås genom att

kollegor eller andra kunniga granskar ens redogörelse för forskningsprocessen (Bryman,

2018, s. 468f.). Metodavsnittet är ett exempel på redogörelse för hur vår undersökning gick

till. Även transkriberingen och intervjuguide kan vara delar som kan granskas för att avgöra

pålitligheten i undersökningen.

Möjlighet att styrka och konfirmera är ett viktigt kriterium inom kvalitativ forskning som

svarar för objektiviteten som bedömningskriterie inom kvantitativ forskning (Bryman, 2018,

s. 470). Möjligheten att styrka och konfirmera resultat är ett viktigt kriterium att uppnå inom

forskning. Inom samhällsvetenskaplig och kvalitativ forskning är det inte möjligt att nå total

objektivitet som forskare. Däremot är det viktigt att forskaren aktivt undviker att forskarens

personliga värderingar eller andra uppfattningar påverka forskningen. God tro är ett begrepp

som lyfts vilket innebär att vi som forskare reflekterat över vår påverkan och kan utesluta att

våra egna värderingar medvetet påverkat undersökningen (Bryman, 2018, s. 470). Ett exempel

på när vi reflekterade över våra egna värderingars påverkan var under utformningen av

intervjuguiden och under genomförandet av intervjuerna. Under vår verksamhetsförlagda kom

i kontakt med flera socialtjänster i skåne och fick uppfattning att mognad och bedömningar av

barns mognad inte var prioriterat. Detta försökte vi hantera genom att ständigt under

intervjuerna och skrivprocessen påminna oss om att våra förutfattade meningar inte är en

sanning. Under konstruktionen av intervjuguiden arbetade vi aktivt för att den skulle innehålla

öppna frågor och frågor som inte skulle färgas av vår tidigare uppfattning.
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6. Presentation av empiri och analys
I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjuerna och den analys vi har gjort utifrån våra

teoretiska utgångspunkter för att besvara våra frågeställningar inom ramen för vårt syfte.

Nedan presenteras respondenterna från vår intervjuundersökning. Presentationen består av

korta beskrivningar av vilken intervjuform de deltog i och ungefärlig erfarenhet i

utredningsarbete av barn och unga på socialtjänsten. Alla namn är fingerade.

● Annika, Berit och Carin arbetar på en socialtjänst i södra Sverige och deltog i en

fokusgruppsintervju. Annika är biträdande enhetschef. Alla tre har flera års erfarenhet.

● Beatrice arbetar i mellersta Sverige och har mindre än ett års erfarenhet. Deltog i

enskild intervju.

● Cecilia arbetar i västra Sverige och har flera år av erfarenhet. Deltog i enskild intervju.

● Dennis, arbetar i södra Sverige och har mindre än ett års erfarenhet. Deltog i enskild

intervju.

● Erik arbetar i södra Sverige och har flera års erfarenhet. Deltog i enskild intervju.

● Frans arbetar i västra Sverige och har flera års erfarenhet. Deltog i enskild intervju.

6.1 Osäkerhet som en del av arbetet
Bedömningar och beslutsfattande gällande barn och unga anses vara ett område där det finns

en stor osäkerhet. Det finns en osäkerhet kring att ingripa för sent eller för tidigt och om det

görs för mycket eller för lite för barnet och familjerna. I samhället finns det en uppfattning

kring att med hjälp av alla skyddsnät som finns för barn och unga borde det gå att skydda alla

(Ponnert, 2016, s. 43f.). Ett sätt att genomföra detta på är att ändra den svenska lagstiftningen,

där det mest aktuella och tydligaste är inkorporering av Barnkonventionen.

Erik: Min personliga åsikt i att det är jättefint att Barnkonventionen blir lag, men det verkar

inte alltid som att folk förstår hur svårt det är att tillämpa något som man bara slänger på. Nu

ska ni göra detta bara, jaha men hur ska vi göra det praktiskt? Vi har en lagstiftning att förhålla

oss till utöver det, vad vill du att vi ska göra? Det blir väldigt problematiskt överlag. Att man
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ska tillämpa saker och ting utan att egentligen att fundera kring på vad kan konsekvenserna bli

för det.

Erik lyfter i detta citat fram svårigheterna han ser med inkorporeringen av Barnkonventionen.

Erik anser att det försvårar hans arbete då han inte upplever att det matchar med den övriga

lagstiftningen han behöver förhålla sig till. Eriks påstående om diskrepansen mellan

Barnkonventionens syfte och den praktiska effekten är en kritik mot Barnkonventionen som

även lyfts i litteraturen (Ogle, 2018). Inkorporeringen som gjordes medförde att Erik uppfattar

att arbetet med barnet blev osäkrare istället för säkrare. Oavsett om det ändras i framtiden är

det oundvikligt att det kommer ske felaktiga bedömningar i arbetet och det är inte heller

lösbart genom ändringar av lager eller byte av rutiner. Detta då allt arbete med människor

alltid innefattar en viss osäkerhet (Ponnert, 2016, s. 42).

Det går att förstå det som att de professionella behöver se att Barnkonventionen som en policy

som underlättar deras arbete men framför allt att barnet gynnas och att rättigheterna efterlevs

för att en policy ska legitimiseras och användas av de professionella (Hjärpe, 2020). Carin

lyfter ett perspektiv där hon ser fördelar med Barnkonventionens inkorporering men att

avsaknaden av reglerade tolkningar och tillhörande metoder kan leda till utmaningar i det

sociala arbetet. Flera respondenter menar dock att även fast den är inkorporerad och

socialtjänsten är skyldig att följa den så ser flera respondenter svårigheten i att utgå från

Barnkonventionen om det saknar reglerade tolkningar från myndigheter, politiken och

domstolarna (Ogle, 2018). Carin utgår från den tolfte artikeln i sitt resonemang nedan

Carin: Jag tänker att fördelarna är: Barnkonventionen utanför samhället, det blir en

påtryckningskanal. För att om man gör det till lag, blir det så här tolkar vi det. Vi tolkar åsikt

så här. Det är sanningen. Då kan det bli problem i förhållande till andra länder som gör en

annan tolkning. För juridiska termer är någonting helt annat än en påtryckningskanal.

Carin resonerar vidare att konventionen och artikel tolv saknar definitioner och att tolkningar

görs som blir en dominerande norm.

Carin: Sen är det väl problem med själva ordet mogen att det blir väldigt värdebaserat och

uppifrånstyrt. Att det finns en fara att använda den termen utifrån det perspektivet, att det blir
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vi som har makten som definierar vad det betyder att vara mogen. Vi är ju inte barnets

perspektiv, som definierar vad mogen är. Så att det kanske förklarar varför vi inte använder oss

av det.

Carin lyfter att Barnkonventionens syfte kan tolkas bristfälligt där en norm skapas genom

policyer. Det blir policyskaparna tillsammans med professionen som definierar begreppet

mogen utan att se till barnets perspektiv (Ogle, 2018). Att de är de vuxna med makt som

definierar ordet mogen kan förstås i paralell med att de är vuxenvärlden som definierar vad

det innebär att vara ett barn. Det är de vuxna som styr normen om vad barndom innebär och

vad i barndomen som ska beskyddas eller bestämmas över. Policyer kan tappa sitt syfte om

det blir reglerat genom att konventionen till synes följs, men att på individnivå missgynnas

barnet av policyn. Dennis menar i ett perspektiv att om barnet har professionella kontakter i

flera olika institutioner kan barnet missgynnas av att varje institution följer samma policy om

barnets rätt till delaktighet och att få säga sin vilja. Utifrån barnets perspektiv kan det vara

negativt att varje institution behöver genomföra samma moment med barnet utan att barnet

gynnas av det.

Dennis: Om det handlar om ett beslut som informerar om viss typ av information som barn

redan fått tidigare till exempel. Så har de ändå rätt att ta del av sådan information, men det

kanske kan röra någonting som är väldigt jobbigt för barnet. Då är det inte till barnets bästa,

när jag kommer in på barnets bästa, delaktighet. Men mer medverkande, sitta och prata med

personen om ett övergrepp i flera olika sammanhang till exempel. Både hos polisen och hos

socialtjänsten och hos kuratorn i skolan och så vidare och så vidare. Bara för att man måste

vara delaktig i det.

En lösning på problematiken som Dennis lyfter är Barnahus där brottsutsatta barn träffar flera

professionella kontakter på en plats så att informationsutbytet endast sker en gång. Barnahus

kan vara ett sätt för att göra barnet delaktig och få ta del av information samtidigt som ett

syfte är att skydda barnet då barnet endast behöver möta professionella på en plats och berätta

om något som kan vara jobbigt en gång (Kaldal et al., 2017). Carin resonerar kring Barnahus

och syftet med att få barnet att komma till tals utifrån situationer där barnet kan missgynnas

av att få vara delaktiga i vissa situationer.
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Carin: Där har man extremt höga krav på barnet och där tänker jag väl kanske som den

gången, kanske viktigt att fundera på mognad utifrån det. För det är ju ändå att utsätta barnet

för någonting...

De höga kraven Carin menar är förundersökningars formella krav. Krav på

informationsinsamling och en bedömning av barns mognad som behöver göras för att avgöra

om barnet kan tänkas ta skada av att delta i sådana situationer. En sådan bedömning, att väga

risken att barnet kan ta skada eller att främja barnets rätt att vara delaktig kan förstås utifrån

viljan att skydda barnet samtidigt som socialsekreteraren vill ge barnet möjlighet för

delaktighet. Barnet ska inte behöva hävda sina rättigheter utan de professionella ansvarar för

att rättigheterna respekteras. Samtidigt som socialsekreterare kan bedöma att minska på

barnets delaktighet, detta för att en bedömning gjort att barnet kan tänkas ta skada av att vara

delaktig i vissa situationer och därför behöver skyddas. Carin utvecklar sitt resonemang mer

strax efter och beskriver situationer där barnet sätts i en situation som hon bedömt inte är

lämpligt utifrån barnet mognad.

Carin: Förut kunde barn vara två och ett halvt år som skulle på Barnahus och förhöras. Då har

de ju inte ens språk till att kunna uttrycka vad man varit med om. Då blir det ju väldigt stor

dissonans kring det juridiska kravet kring vad barn kan förmedla. Och viktigaste för barnet är

ju ändå att de får det bra och att föräldrarna slutar att slå, eller nu vad det är.

Carins resonemang kan förstås som att policyn att barnet ska involveras i förundersökningar

och andra känsliga utredningar kan missgynna barnet. Carins resonemang om Barnahus stärks

av forskning om barnets rättigheter i förhållande till Barnahus (Kaldal et al., 2017). Utifrån

det perspektivet kan det förstås som att Carin använder sig av Skillmarks (2018, s. 39)

kognitiva perspektivet av diskretion genom att göra en bedömning huruvida barnet ska

involveras som en medborgare eller att barnet bör skyddas från situationer som kan vara till

skada för barnet. De organisationella kraven utifrån den strukturella dimensionen av

diskretion att kan förstås utifrån Carins resonemang om att respektera barnets rätt till att

komma till tals går före den kognitiva dimensionen av diskretion. Den kognitiva dimensionen

utifrån Carins resonemang kan förstås som att de professionella lägger stor vikt på att barnet

ska skyddas och få det stöd barnet behöver (Skillmark, s. 39f.). Att den strukturella

dimensionen krockar med barnets bästa i form av att barnet missgynnas, kan skapa osäkerhet
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hos den professionella utifrån den kognitiva dimensionen av diskretion. Den professionellas

bedömning att barnet kan ta skada av förhör utifrån barnets mognad samtidigt som andra

myndigheter kan bedöma att barnet bör delta kan leda till osäkerhet i den professionella

rollen.

Samtidigt som en socialsekreterare kan problematisera andra professionellas bedömning av

vilken delaktighet barnet ska ha utifrån barnets mognad, kan även de professionella

problematisera sina egna bedömningar. Detta utifrån att i människobehandlande yrken är det

oftast inte möjligt att veta med säkerhet att ens professionella bedömningar är rätt.

Osäkerheten i att inte kunna veta säkert att ens bedömningar är rätt lyfts av alla respondenter i

någon form. Bland annat lyfter Dennis i ett resonemang om svårigheten i att bedöma om

barnet verkligen förstår all information den blir informerad om.

Dennis: Nej det är jättesvårt. Hur hur ska jag veta om barnet fattar konsekvenserna? Det är ju

omöjligt att veta. Sen kan man kan ju förstå det på olika sätt också.

Här beskriver Dennis något som inte bara är aktuellt för bedömningar av barns mognad utan

för bedömningsarbete överlag. Det går inte att veta exakt vad som är det bästa agerandet eller

om barnet verkligen förstår innebörden av samtalet. Socialsekreteraren kan genomföra en

bedömning men den kan aldrig vara helt säker på att bedömningen är korrekt. Osäkerhet i

bedömningar är något som är integrerat med det sociala arbetet. För att förstå om barnet

förstår information eller att försöka förstå barnets konsekvenstänk är en utmaning. Genom att

bedöma barnets förmåga att ta beslut, konsekvenstänk, förmåga att ta ett adekvat beslut

utifrån given information och samtidigt bedöma om barnets situation och kontext är

hjälpmedel som finns för att minska osäkerheten i att förstå barnet (Miquel et al., 2019)

Det viktiga är att socialarbetare har en förmåga att känna osäkerhet, men samtidigt måste det

finnas en till tilltro till ens egna kompetens för att undvika att bli handlingsförlamad av sin

osäkerhet (Ponnert, 2016, s. 47f.).

6.2 Göra det osäkra säkert
Att göra bedömning av barns mognad är något som svensk lagstiftning säger att socialtjänsten

ska göra och Socialstyrelsen ger genom sitt kunskapsstöd ett sätt för hur
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mognadsbedömningen ska genomföras. Ändå är flera av våra respondenter osäkra i

bedömning av barns mognad och majoriteten kände inte ens till att kunskapsstödet framtaget

av Socialstyrelsen existerade. Av respondenterna var Cecilia den enda som använde sig av

kunskapsstödet i sitt arbete. Nationella policyer kan alltså i praktiken göra socialsekreterarna

osäkra trots att tanken är att det ska legitimera organisationens praktik (Ponnert & Svensson,

2015).

Nationella policyer som standardiserade metoder behöver accepteras av professionen för att

de ska legitimeras och bli policy i praktiken (Hjärpe, 2020). Legitimeringen sker genom att

professionen accepterar en ny policy om de anser att policyn är något som saknas och som de

behöver för att förbättra sitt arbete. Policyn ska inte bara anses underlätta professionens arbete

utan de professionella behöver även veta att policyn är positiv för klienterna. Socialarbetare är

en yrkesgrupp som är rationella och effektiva samtidigt som de vill ge bra service åt klienterna

(Hjärpe, 2020). Utifrån resonemanget att professionen behöver acceptera policys för att de ska

legitimeras finns det ett tydligt exempel på i intervjuerna. En respondent ansåg att bedömning

av barns mognad inte var behövligt i hans arbete och därmed var inte policyn legitimerad av

honom. Det var respondenten Erik som menade att bedömning av barns mognad inte var en

del hans arbetsuppgift.

Erik: Hade det erbjudits på mitt jobb, då tror jag och hoppas att hela min arbetsgrupp hade

bara sagt: vi ser inte riktigt poängen med detta, det är inte vårt jobb. Då blir det bara såhär: är

vi socialpsykiatrin nu? Ska vi göra medicinska bedömningar?

Erik redogjorde för hur han gör en bedömning av en barnets situation med lade till ett

resonemang om bedömning av barns mognad. Citatet som följer är Eriks svar på en fråga om

vad en bedömning av barnets mognad eller förmåga kan baseras på.

Erik: Jag ska inte göra en bedömning om vad barnet kan och inte kan, i det avseendet som

åsyftas med neuropsykiatriska och så vidare, bara säga jag misstänker att barnet har ADHD.

Om jag skriver det då är det ju totalfel. Eller att jag anser att personen är åldersadekvat för sin

ålder. Nä men vad grundar du det på? Jag som utredare har varken det mandatet eller

kunskapen för att göra den bedömningen.
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Erik ansåg att barnets mognad var något som inte han som utredare kunde eller skulle bedöma

då han menade att han saknade kompetens i förhållande till komplexiteten i att göra en

bedömning av barns mognad. Mognad var något som behövde bedömas av psykologisk och

medicinskt specialiserade professionella enligt Erik. Det kan förstås som om att Erik är säker i

sin professionella roll samtidigt som att han har en tydlig uppfattning om vad hans

arbetsuppgifter innebär. Det kan även förstås som om att Erik menar att han har lite diskretion

utifrån att det är givet i hans arbete om vad som ska genomföras (Skillmark s. 39f.). Syftet att

barnet inte ska fara illa centralt i uppdraget att göra en barnavårdsutredning och kan förstås

utifrån strukturell diskretion. Därmed kan det förstås som om att Erik ser att han har låg grad

av diskretion. Den låga diskretionen visar sig även utifrån den kognitiva dimensionen av

diskretion när Erik menar att han inte har kompetens att skapa sig en uppfattning om barnets

eventuella neuropsykiatriska funktionsnedsättning (ibid.). Erik har utifrån strukturell

diskretion lågt förtroende för de organisatoriska reglerna. Detta genom de lagar och

föreskrifter som skapar förväntningar på honom att bedöma barnets mognad utan att Erik ser

någon möjlighet att följa de organisationella kraven. Eriks resonemang nedan kan användas

för att förstå bedömningsarbetet av barns mognad utifrån den kognitiva dimensionen av

diskretion.

Erik: För att herregud, vad ska jag göra med det. Jag förstår faktiskt inte syftet med det. Det

finns en, ja förlåt mitt språk men hur fan ska man kunna bedöma vad någons mognad har för

relevans för i om ett barn far illa? [...] Det är ett barn som far illa. Vad har mognad med det att

göra överhuvudtaget?

Eriks kognitiva dimension av diskretion kan förstås utifrån hans resonemang om vad som rätt

beslut i just den enskilda situationen med barnet (Skillmark, 2018, s. 40). Erik menar att utgå

från reglerna om att bedöma ett barns mognad inte är relevant i en situation där ett barn farit

illa. Utifrån Skillmarks kognitiva dimension kan det förstås som om att Erik använder sin

diskretion för att prioritera vad i mötet med barnet som är av relevans för barnets bästa.

Erik ansåg att det viktiga i hans arbete var att utreda barnets situation och inte barnets

mognad. Genom att inte använda sig av mognadsbedömningar som ett redskap i sitt arbete,

undvek Erik att utsätta sig för alla de potentiella osäkerheter som mognad innebär. Istället var

hans fokus på att barnets situation ska vara trygg.
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Den biträdande enhetschefen Annikas inställning till kunskapsstödet är att det sker mer utifrån

den professionellas intuitiva kunskap utifrån erfarenhet snarare än en systematisk metod som

kunskapsstödet stödjer. Detta kan förstås utifrån att bedömningen av barnets mognad görs till

stor del under mötet med barnet. Därav finns det inte mycket tid för att kunna en mer

analytisk bedömning utifrån en standardiserad metod (Hollows, 2003, s. 64). När vi frågade

fokusgruppen om de känner till Socialstyrelsens kunskapsstöd för mognadsbedömningar

uttrycker den biträdande enhetschefen och hennes ena medarbetare att de känner till

kunskapsstödet men inte använder det. Den tredje respondenten i fokusgruppsintervjun känner

inte till det alls vilket är ett svar som nästan samtliga av de andra respondenterna också

uttryckte. Annika menar att aktiva och mer systematiska mognadsbedömningar inte är något

de behöver göra utan att bedömningen sker mer intuitivt som hennes kollegor instämmer i.

Annika: Det är inget jag har bläddrat så frekvent i kan jag säga… alltså jag tror också mycket

också handlar om att vi inte känt behov av att göra de bedömningarna… Jag tror vi gör det lite

i ryggmärgen.

Något som kan användas som redskap för att minska osäkerheten i det sociala arbetet är

förberedelser och standardiserade verktyg. Förberedelser kan minimera risken för

oförutsägbara händelser som kan leda till osäkerheter. Standardisering kan användas i

resonemang för att förstå ett fenomen som kan leda till osäkerhet.

Respondenterna upplevde som tidigare nämnt svårigheter med att bedöma barnets mognad.

Istället för Socialstyrelsens kunskapsstöd återkom genomgående i intervjuerna att

respondenterna använde sig respondenterna av barnets ålder som ett förhållningssätt för att

förstå barnets mognad. Mognad kan förstås som ett subjektivt och mjukt värde medan ålder

som ett hårt värde och något objektivt. Tankesättet att förstå ett komplext och subjektivt

fenomen med hjälp av statiska och objektiva fenomen kan förstås som en systematisering och

kvantifiering av det sociala arbetet för att minska osäkerhet (Hjärpe, 2020). Att förstå mjuka

värden med hjälp av hårda värden kan även förstås som att förstå det osäkra genom det säkra

(Ponnert & Svensson, 2015). I intervjuerna lyfts barnets ålder som referenspunkter i

bedömningen av i vilken utsträckning barnets delaktighet ska uppmuntras och på vilket sätt.
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Carin: Förr var det ju liksom en tolvårsgräns att då är man tillräckligt mogen för att säga var

man vill bo, att det ska väga tungt. Sen har man tagit bort till ett mer så flytande

mognadsbegrepp.

Beatrice: Vi brukar säga att under tre år så har vi inte barnsamtal. För att det är oftast svårare

att få barnen att förstå oss och att vi förstår barnet på ett korrekt sätt.

Ovan är två exempel där respondenterna använder ålder som ett förhållningssätt för att förstå

mognad. De använder sig av hårda värden för att förstå mjuka värden, alltså att förstå det

osäkra genom det säkra (Ponnert & Svensson, 2015). Utifrån att mognaden förstods genom

ålder var åldersadekvat ett begrepp som lyftes. Åldersadekvat innebär att barnet har en

mognadsnivå som är normal för den åldern. Om barnet bedöms som åldersadekvat görs ingen

aktiv eller medveten bedömning av barns mognad menade flera respondenter.

Cecilia: Ja det är ju självklart jättesvårt att beskriva, så det beror ju såklart på. Men jag tänker

utifrån ålder då, vad som är kategoriskt för den åldersgruppen som det barnet tillhör, vad som

är ett normalbarn. Det är ju där någonstans man får utgå ifrån.

Cecilia lyfter svårigheter i att förstå mognad och resonerar kring hårda värden som ålder och

ålderstypiska egenskaper för att definiera det mjuka värdet mognad. Frans resonerar liknande

Cecilia där han menar att mognad är kopplat till ålder:

Frans: Jag tycker att det finns ett samband där. Mognad för mig är det man gör eller det som

klaras av, förväntas utifrån ens ålder. För mig är det åldersförknippat.

Ingen respondent ser ett definitivt samband i ålder och mognad. De är medvetna om att det är

två olika perspektiv på barnets utveckling. Beatrice resonemang blir det tredje exemplet på

hur socialsekreterarna använder det hårda värdet ålder för att förstå barnets mognad genom att

förstå det osäkra genom det säkra. Beatrice menar att mognad är svår att definiera då hon

menar att mognad alltid behöver förstås utifrån ålder och att mognad inte kan förklaras utan

ett exempel, ett barn i en given situation.

Beatrice: Det är en väldigt komplex fråga mognad. Det beror ju på dels hur gammalt barnet är.

Mognad är ju en åldersbedömning hur mogen barnet är för sin ålder. Och därför tänker jag att
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en femåring har en mognad på ett sätt. Men en femtonåring har en mognad på ett annat sätt.

Och så länge det är åldersadekvat så är mognad något som stämmer överens med åldern över

tid. Jag kan inte sätta en definition på mognad. För det är väldigt beroende på ålder.

Ett annat sätt för att skapa säkerhet i det osäkra genom att använda hårda värden för att förstå

mjuka värden är om barnet har någon funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningar gör att

barnet kan avvika och inte anses vara åldersadekvata (Ogle, 2018). Beatrice och Frank lyfter

båda ett liknande resonemang om att bedöma förhållandet mellan ålder och mognad, hårda

och mjuka värden, med att lyfta ett förhållande mellan ålder, mognad och

funktionsnedsättning.

Beatrice: Men när det kommer till funktionsnedsättningar och sånt där så måste man ju ta det i

beräknandet när man pratar med barnet. Har barnet en funktionsnedsättning så minskar ju det

dess mognad. Vilket gör att måste agera på ett annat sätt när man pratar med barnet.

Frans:...Men om man kopplar det till funktionsvariationer så kanske barn inte är åldersadekvat

fullt ut. Det kan vara barn som kanske är femton men som ligger kanske rent kognitivt, alltså

utvecklingsmässigt, på en åtta års ålder. Det är så jag resonerar.

6.3 Professionell osäkerhet

Omvärlden är en föränderlig och komplex plats. Detta medför att arbetet oundvikligt blir

osäkert då det är näst intill omöjligt att tillfredsställa de olika kraven och förväntningarna lika

mycket (Ponnert, 2016, s. 42). Citatet från Frans nedan är hans svar på vår fråga där vi

undrade om han önskade något ytterligare stöd för bedömningar av barns mognad.

Frans: Hade det funnits någon linjal eller måttstock för det hela; absolut. Men jag tror inte att

det går att utveckla, eftersom alla är individer, ingen är lik den andra även om jag och du

skulle ha samma funktionsvariationer så är ju inte vi samma person för det.

Att Frans ställer sig positiv till ett användande av en form av mognadsmåttstock kan förstås

utifrån det ökade trycket från samhället att det är att föredra om systematiska och beprövade

modeller kan användas i det sociala arbetet (Taylor, 2012). Frans uttrycker också en åsikt om
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att han inte tror det är möjligt att skapa en metod som är tillämpbar i tillräckligt hög

utsträckning för att vara användbar. Detta stämmer väl överens med de två motstridande

perspektiv som finns i det sociala arbetet. Där den första handlar om att en förståelse för att

inom socialt arbete finns det alltid en viss osäkerhet, medan den andra istället handlar om att

försöka nå säkrare bedömningar genom användandet av forskning (Ponnert, 2016, s. 42).

Att känna och erkänna sin professionella osäkerhet är nödvändigt för att ha ett reflexivt och

analytiskt förhållningssätt (Ponnert, 2016, s. 47). Hos flera av respondenterna kunde

betydelsen av att känna osäkerhet märkas genom att de ständigt var nyfikna och reflekterande

i sina tankesätt.

Beatrice: Första bedömningen kanske var lite fel och då är det klart att man ändrar hur man

bemöter barnet i samtalen. Då fortsätter man ju inte utifrån den första bedömningen, utan då

ändrar man hur man gör.

Att Beatrice har kompetensen och förståelsen för att förstå att hennes initiala bedömning är

föränderlig är viktig. Om det finns en alltför hög grad av säkerhet eller självsäkerhet i den

initiala bedömningen kan det medföra risken att utredningen går i fel riktning (Ponnert, 2016,

s. 47). Annika resonerar också om föränderlighet, men med ett fokus på föränderligheten hos

barnet hon möter i arbetet.

Annika: Jag kan ju säga att den gav ett moget intryck, eller att man kunde föra ett ganska

moget samtal eller att barnet eller ungdom kunde göra en ganska bra analys av sin situation,

men med det sagt betyder det ju inte att personen är mogen från den vaknar till den somnar.

Detta visar krav på en förståelse att socialt arbete alltid har en viss osäkerhet, då människorna

vi möter och deras livssituationer är ständigt föränderliga (Ponnert, 2016, s. 42). Carin är

också inne på detta när hon pratar om att det är viktigt att vara ödmjuk för situationen och

måendet hos de man möter. Hon vidareutvecklar sedan sitt resonemang och säger att hennes

egen mognad också kan variera från dag till dag. Denna insikt i att det inte bara är

människorna man möter som kan ha en dålig dag, utan även en själv är relevant och skapar

framförallt en förståelse för de människor man möter.
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Carin: Man får väl ha lite ödmjukhet i det också. Att de handlar om dagsformen och

livssituationen, för ibland kan det vara så att man har en livskris då, i det läget. Och det gäller

väl också alla oss människor att vi mår dåligt, eller vi har bråkat med våra närmaste så

kommer vi till jobbet så kanske vi faktiskt är mindre mogna den dagen faktiskt. Det påverkar

ju oss också, jag tänker att den ödmjukheten måste vi ju också ha. Typ till de föräldrar och

barn vi möter att man, att det är ingenting konstigt, det är inget fixerat utan det är ju fluktuerat

och går i vågor och så kommer man ner, så går det upp, så går det ner. Så det är inget ja eller

nej, finns inte bara två sidor på det.

Ett ämne flera av respondenterna resonerade kring var okunskapen som ofta fanns i början av

kontakten med barnet och dess familj. Där finns det flera frågor som behöver besvaras och

kännedom om barnet saknas på många sätt.

Berit: Vi går en utbildning just nu där föreläsaren betonar vikten av att vi reflekterar över kring

hur vi själva påverkar i samtalen med barn. För det är ju alltid ett samspel. Och vi är

myndighetspersoner och barn kan ju vara itutade vad som helst när de kommer till oss om

vilka vi är och vad vi ska göra.

Okunskap som finns gällande vad barnet tror sig veta om sitt möte med Berit från

socialtjänsten kan spela stor roll och kan vara väldigt svårt att ta reda på. Det finns även en

okunskap från Berits sida kring hennes kunskap om barnet. Denna okunskap som finns från

båda sidor gällande varandra och vad resultatet av kontakten kommer blir skapar en osäkerhet.

Okunskapen är dock inte bara dålig utan kan också användas som ett medvetet

förhållningssätt. Där okunskapen kan användas för att skapa en förståelse för att det tänkta

tillvägagångssättet inte behöver vara det lämpligaste och skapa en öppenhet för byte av

tillvägagångssätt, vilket kan ses som att vara säker i osäkerheten. (Ponnert, 2016, s. 45).

Säkerhet i en professionell bedömningssituation är en visshet i att man är säker på hur ens

agerande ska ske och vilket beslut som är det rätta att ta (Ponnert, 2016, s. 45). Genomgående

i intervjuerna var att det fanns en trygghet hos många i deras professionella roll och i deras

bedömningar. Där de visar prov på en tilltro i sin yrkesmässiga kompetens.
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Berit: Jag tänker att det har blivit tydligare för mig ju längre jag jobbat med det här, vi är alla

våra åldrar och alla våra mognadsnivåer på nåt sätt. Och det där visar sig i olika sammanhang

särskilt tonåringar är ju fenomenala på att vara trotsiga barnrumpor samtidigt som man kan

sitta prestera A på nåt prov.

Berit har en tilltro till sin egen kompetens utifrån arbetets komplexitet. Berit menar att hennes

erfarenhet har spelat en viktig roll för att skapa denna förståelse. Den expertis och erfarenhet

Berit besitter har hjälpt henne att skapa en hög grad av professionell auktoritet där hon känner

sig trygg i att göra bedömningar (Hollows, 2003, s. 63). Ett annat sätt för att förstå tilltro till

sin egen kompetens är medvetenheten att externa faktorer kan påverka så att den

högstpritorierande bedömningen inte är möjlig. Frans talar om skillnaden mellan den bästa

möjliga bedömningen och beslut för barnets bästa och vad som faktiskt är realistiskt i

praktiken utifrån de förutsättningar socialtjänsten har.

Dennis: Men sen kan man vända på det också givet de förutsättningar att då det här inte är

möjligt då får vi ju försöka göra det så bra som möjligt. Vad skulle det näst bästa vara? Det är

inte alltid att mognad finns nog för att kunna föra sådana resonemang med barnen.

Att som professionell behövs en ödmjukhet i att förstå att en bedömning av till exempel ett

beslut eller insats inte är möjlig i praktiken trots att den initiala bedömningen är att det är det

lämpligaste. Då får den professionella vara säker i sin kompetens genom att vara flexibel och

ändra sin bedömning och se fördelar med ett beslut som inte är det allra bästa men utifrån

förutsättningarna är det mest lämpliga som ändå gynnar barnet.

Socialsekreteraren behöver våga lita på sin egen bedömning som tar hänsyn till helheten. Om

detta inte görs riskerar det att skapas en ängslighetskultur där socialsekreteraren inte vågar

agera utan att få ett expertutlåtande från någon annan (Ponnert, 2016, s. 51). Som med mycket

annat är gränsen hårfin kring var gränsen går för en acceptabel nivå av osäkerhet. Dilemmat är

huruvida socialsekreteraren ska våga att agera eller behöva vänta på ytterligare information

innan en bedömning och i sin tur beslut tas. Det handlar alltså om att vara trygg i osäkerheten

men också veta i vilka lägen osäkerheten är för stor (Ponnert, 2016, s. 48).
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Ett annat sätt för att göra sin bedömning mer trygg är att använda familjen som ett verktyg för

att skapa säkerhet i att förstå barnets mognad. Innan den professionella lärt känna barnet kan

föräldrarnas relation till barnet användas för att förstå barnets mognadsnivå.

Frans lyfter vikten av att samspela med föräldrarna i en utredning av barnets situation.

Frans: Det är viktigt att kunna samspela med föräldrarna. Att man bollar tillbaka på

föräldrarna och man får läsa av lite hur de bemöter barnet och därefter försöka bemöta på ett

lite likartat sätt.

Frans lyfter vikten av att samspela med föräldrarna i en utredning kring deras barn. Det är

lämpligt som socialsekreterare att använda sig av föräldrarnas kompetens kring det egna

barnet för att skapa sig en bedömning kring barnets mognad. Att utnyttja de resurser som

finns tillgängliga på ett effektivt sätt kan förstås som ett kännetecken på en socialsekreterare

som är trygg i sin sak men samtidigt öppen för att denne inte sitter inne på alla svaren.

Som Frans var inne på är barnets föräldrar ett verktyg för att göra en professionell bedömning

av barnets mognad tillsammans med sin egna kunskap och erfarenhet på individnivå. På

organisationsnivå är ett exempel på verktyg i mognadsbedömningar Socialstyrelsens

Kunskapsstöd

7. Avslutande diskussion
Till denna studie var syftet att undersöka hur socialsekreterare som genomför

barnavårdsutredningar i sitt arbete och arbetar inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård

resonerar kring bedömningar av barnets mognad. De frågor som har varit i fokus för studien

är: Hur resonerar socialsekreterarna om barns mognad? och: Hur resonerar

socialsekreterarna om det kunskapsstöd som finns för att bedöma barns mognad? samt:

Hur resonerar socialsekreterarna om osäkerheten i bedömningar av barns mognad? Vi

inleder med att ge svar på frågeställningarna utifrån den analys vi gjorde i föregående kapitel.

Därefter går vi över i en mer allmän diskussion och förslag på vidare forskning.
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Den första frågeställningen handlade om hur de professionella resonerade kring barns

mognad. Resultatet från intervjuerna visade att det fanns en osäkerhet i resonemangen kring

att genomföra bedömningar av barns mognad. Svårigheterna bestod dels av komplexiteten i

att det är svårt att veta att en bedömning i socialt arbete är korrekt och den bästa. Ett annat

resultat var att respondenterna var osäkra i begreppet mognad utifrån vad det innebär och på

vilket sätt ett barns mognad kan utredas. Bakgrunden till att vi blev intresserade av

bedömningar av barns mognad var det ökade fokus på barnets mognad i och med att

begreppet är en stor del i en av de mest centrala artiklarna i Barnkonventionen. Flera

respondenter ansåg att Barnkonventionens inkorporering var effektlös då de menade att det

inte förändrar det sociala arbetet med barn i praktiken. Anledningen till detta var osäkerheten

kring en avsaknad på förtydligande från policyskaparna i hur bedömningen ska gå till och hur

det ska ta sig uttryck i praktiken i arbetet för barnet.

Den andra frågeställningen var inriktad på att förstå hur de professionella resonerar kring att

bedöma barns mognad med hjälp av Socialstyrelsens kunskapsstöd som ett standardiserat

bedömningsverktyg. Socialstyrelsens kunskapsstöd är skapat för att vägleda i bedömning av

barns mognad. Resultatet visade sig att endast en respondent använde sig av det.

Anledningarna till att det inte användes var främst att respondenterna inte var medvetna om

att det fanns. Barnkonventionen var av alla respondenter legitimerad medan några

respondenter kritiserade dess praktiska betydelse för sitt arbete och barnets bästa.

Kunskapsstödet var något som inte var legitimerat i samma utsträckning som

Barnkonventionen. De som kände till kunskapsstödet ansåg att stödet inte vägde upp för de

svårigheter som mognadsbegreppet och bedömningar innebär.

Vi kunde också utläsa att flera respondenter använde hårda värden, som barnets ålder, för att

försöka förstå och minska osäkerheten i att förstå mjuka, subjektiva och komplexa värden,

barnets mognad. Om barnet ansågs vara åldersadekvat var en av de centrala

tillvägagångssätten för respondenterna att försöka bedöma barnets mognad. Andra hårda

värden som användes för att bedöma barnets mognad var om barnet hade någon diagnos eller

funktionsnedsättning som kunde ge någon indikation på barnets mognad.
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Den tredje och sista frågeställningen handlar om hur de professionella resonerar kring den

osäkerhet som kan uppstå i bedömning ar av barns mognad. Vi såg i resultatet att de

professionella upplevde osäkerhet i resonemanget om bedömningar av barns mognad.

Osäkerheten kan ses som en del i att vara professionell. Det innebär att osäkerheten används

som ett redskap i att vara ödmjuk inför svårigheterna gällande bedömningar i socialt arbete. I

och med den osäkerhet det medför att bedöma barns mognad behöver socialsekreterare inta ett

reflexivt perspektiv i det sociala bedömningsarbetet med barn. Detta då flera respondenter

menade att nyfikenheten för det osäkra är viktigt i att utreda barn. Samtidigt har forskning

visat att ökad systematisering kan förstås som ett försök att minska den osäkerhet som är

inbyggd i det sociala arbetet (Ponnert & Svensson, 2015). Respondenternas erfarenhet av att

göra bedömningar lyfts också fram som en aspekt för att minska osäkerheten. Detta kan

förstås utifrån att den intuitiva bedömningen kan likställas med erfarenhetsbaserad, vilket

medför att med större erfarenhet blir också bedömningen enklare att genomföra (Munro et al.,

2016; Wallander, 2012).

Professionell osäkerhet kan leda till att den professionella blir passiv i sitt arbete. Passiviteten

skulle kunna leda till konsekvenser som exempelvis att ett barn i en skadlig hemmiljö inte bli

placerad tillräckligt fort på grund av den professionellas osäkerhet. Passiviteten i att vara

osäker på vilket beslut som ska tas kan leda till att det barnet skulle kunna utsättas för

ytterligare omsorgssvikt. Genom att vara säker i osäkerheten kan detta undvikas då den

professionella är trygg i att handla med en viss ödmjukhet och osäkerhet. Den professionellas

säkerhet i osäkerheten skulle dock å andra sidan kunna leda till andra konsekvenser som att

bedömningen görs förhastat. Det skulle kunna finnas tillfällen då det är bättre att avvakta och

agera varsamt. Felaktigt agerande gällande avgörandet av barnets mognad kan innebära att

barnet utsätts för en situation som barnet inte är mogen för. Detta riskerar att skada barnet mer

än att hjälpa det. Det är utifrån detta resonemang viktigt att se bedömningar som en process.

En bedömning av ett barn är något som sker mer kontinuerligt och omvärderas vid ny

information eller ändrade förutsättningar. Att ta ett beslut kan vara lika viktigt som att avvakta

med ett beslut samtidigt som att göra kontinuerliga bedömningar och vara flexibel i vilka

bedömningar den professionella gör.
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Antalet respondenter som deltog i intervjuerna var få, vilket medför att det inte är möjligt att

dra generella slutsatser kring materialet. Det finns dock en viss överförbarhet i vårt resultat då

delar överensstämmer med tidigare forskning. Till denna studie användes en kvalitativ ansats

och metod för datainsamling. Gällande valet av datainsamlingsmetod ser vi att det hade

kunnat vara fördelaktigt att använda oss av enbart fokusgrupps- eller enskilda intervjuer. Detta

för att det skulle medföra mindre oklarheter kring om den insamlade empirin skiljer sig åt på

grund av olikheterna i intervjuform. Valet av en kvalitativ ansats anser vi vara det lämpligaste

att använda eftersom vårt syfte var att ta reda på de professionellas resonemang.

Frågan vi tar med oss är om det verkligen är utifrån barnets mognad och ålder som barnets

delaktighet avgörs? Barnets mognad bedöms av den professionella och är något som inte bara

kan bli felaktigt, utan bedömningen kan skilja sig mellan olika professionella. Att låta barnets

mognad få påverka dess delaktighet är därför en möjlig risk för att barnets rättigheter kränks.

Barn ska i teorin göras delaktiga utefter sin ålder och mognad. I praktiken är det dock den

professionellas filtrering av barnets ålder och mognad som avgör barnets delaktighet (Ogle,

2018). Vi skulle därför vilja se vidare forskning om bedömning av barns mognad och dess

konsekvenser för barns rättigheter. Något annat för vidare forskning skulle kunna vara om

professionella bedömningar av barnets mognad utifrån en dokumentstudie av utredningar eller

domslut. Ytterligare ett område för vidare forskning skulle kunna vara en observationsstudie

av professionellas bedömningar av barns mognad under en barnavårdsutredning.
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Bilaga 1- Informationsbrev

Förfrågan om deltagande i en studie

om mognadsbedömningar inom

socialtjänstens barn och ungdomsvård
Hej!

Vi heter Daniel Alexandersson och Fredrik Jerström och är två socionomstudenter som

läser vår sjätte termin på Lunds Universitet, Socialhögskolan i Lund. Vi skriver just nu

vår kandidatuppsats och söker därför deltagare till vår studie.

Studiens syfte är att undersöka hur socialsekreterare inom socialtjänstens barn- och

ungdomsvård resonerar kring mognadsbegreppet och mognadsbedömningar. Detta

kommer vi att göra genom fokusgruppsintervjuer via Zoom.

Fokusgruppsintervjun beräknas ta omkring 50–60 minuter. Vi önskar genomföra 3

intervjuer med cirka 3-4 deltagare per intervju. Totalt tänker vi alltså intervjua 9–12

socialsekreterare som arbetar med barn och unga. Intervjuerna kommer att spelas in

och sedan transkriberas. Det kommer inte framgå av de transkriberade intervjuerna

vem som deltog i studien. Materialet kommer att förvaras oåtkomligt för utomstående

och används endast för vår kandidatuppsats. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när

som helst avbryta din medverkan utan att förklara varför. Du har också rätt att under

intervjun avböja att svara på frågor. Ingen obehörig kommer att få ta del av dina svar.

Inga namn återges och resultaten redovisas så att de inte kan kopplas till dig som

person.

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. Du som väljer att delta ska arbeta

som socialsekreterare, familjehemssekreterare eller mottagningssekreterare inom

socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Om du önskar att delta får du gärna kontakta

oss per telefon eller via mejl för vidare information och tidsbokning.

Hälsningar
Daniel Alexandersson & Fredrik Jerström Handledare: Harald Gegner 
Lunds Universitet, Socialhögskolan harald.gegner@lund.se
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dic15dal@student.lu.se 076 022 62 09
fr4117je-s@student.lu.se 070 826 77 81
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Bilaga 2- Samtyckesförfrågan

Daniel Alexandersson & Fredrik Jerström socionomstudenter
email: dic15dal@student.lu.se telefon: 076 021 62 14
email: fr4117je-s@student.lu.se telefon: 070 827 77

Jag har tagit del av information om syftet med studien som handlar om hur socialsekreterare
inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård resonerar kring mognadsbegreppet och
mognadsbedömningar och samtycker till att delta i intervjustudien.

Jag samtycker till att intervjun spelas in och att material från intervjun används för
forskningsändamål. Jag har blivit informerad om att deltagande i studien är frivilligt och att
jag när som helst har rätt att avbryta mitt deltagande i studien.

_________________________________________________________
Ort, datum och underskrift

_____________________________________________________________
Namnförtydligande
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Bilaga 3- Intervjuguide

Artikel 12: presentera/visa artikeln,

Artikel 12

1. Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

2. För detta ändamål ska barnet, i alla domstolsförfaranden och administrativa förfaranden

som rör barnet, särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom en företrädare

eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med nationella procedurregler

- Vad tänker ni när ni läser det här?

- Påverkar artikel 12 ert arbete på något sätt?

Tema - mognad

- Vad är mognad för er?

- Hur bedömer man ett barns mognad?

- Varför tror ni att mognadsbegreppet finns med i artikel 12?

- Vad tänker ni kring mognad och barns rättigheter i relation till delaktighet?

Tema - Mognadsbedömningar

- Hur skulle ni definiera/beskriva ”att göra en bedömning”? Vad är en bedömning och

hur gör man en bedömning i en utredning eller under en insats?

- Vad menas med en mognadsbedömning och vad är syfte?

- Är det viktigt att genomföra mognadsbedömningar?

- I så fall, varför?

- Berätta hur ni gör när ni gör en mognadsbedömning. På vilket sätt skiljer sig en

mognadsbedömning från andra bedömningar ni gör i ett barnavårdsärende? Eller är det

samma?
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- Känner ni till kunskapsstödet för mognadsbedömningar av Socialstyrelsen? Hur

använder ni det?

- Enligt Socialstyrelsens kunskapsstöd anses barnet moget när barnet förstår vad

beslutet handlar om och kan ge sitt samtycke till en åtgärd och förstår vilka

konsekvenser den kan få. – Hur vet/bedömer man det?

- Vad är viktigt att fokusera på vid genomförande av bedömningen?

- Vad tar ni hänsyn till när ni bedömer barns mognad?

- Görs de fortlöpande under utredningen och insats?

- Vilken roll spelar er mognadsbedömning i förhållande till att göra barn delaktiga?

Avgör barnets mognad graden av delaktighet? På vilket sätt?

Känner ni er trygga i utförandet av mognadsbedömningar?

- Varför ja/nej?

- Vad är svårigheterna med att genomföra mognadsbedömningar?

- Vad skulle du önska för stöd för att kunna göra mognadsbedömningar?

Avslutande fråga

- Är det något annat ni tänker på som vi missat att ta upp?
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