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Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie är att söka kunskap om hur socialsekreterare definierar 

barns delaktighet och hur de arbetar för att delaktiggöra barn i utredningsprocessen. För att 

besvara vårt syfte intervjuade vi fyra socialsekreterare som arbetar i två olika kommuner med 

barnavårdsutredningar, för att få deras definitioner kring barns delaktighet samt deras 

erfarenheter kring olika arbetssätt som de använder för att delaktiggöra barn. Empirin har 

analyserats utifrån tematisk analys och resultatet analyserades utifrån tidigare forskning, 

kommunikationsteori samt Shiers delaktighetsmodell. Resultatet i denna studie visar att 

samtliga socialsekreterare upplever att det är viktigt att barn är delaktiga och det föreligger 

ingen större skillnad kring socialsekreterarnas definitioner av barns delaktighet. Det 

framkommer att socialsekreterarna främst tillämpar tre olika metoder för att delaktiggöra 

barn, dessa är “Tejping”, “Trehus” och “Nallekort”, valet av metod beror på barnets ålder och 

mognad. Vad som påverkar barnets delaktighet, är enligt socialsekreterarna arbetsbelastning, 

föräldrar och diagnoser hos barnet. Socialsekreterarna anser att barnet ska vara i fokus under 

utredning, de har dock inte uppgett något om att barnet ska vara delaktig i beslutsfattandet. 

Det framgår även att det finns vissa svårigheter för socialsekreterarna när det kommer till att 

ta beslut om insats, då föräldrarna enligt lag måste samtycka till beslutet.  

 

Nyckelord: Delaktighet, socialsekreterare, barnavårdsutredning, kommunikationsteori, 

delaktighetsmodell 
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Abstract 

The aim of this qualitative study is to study social workers´ definition of the child 

participation in investigations and how the social workers´work to involve the child. The 

empirical data is based on four interviews with social workers, and analyzed by 

communication theory, Shier´s participationmodel and previous research. The result shows 

that all the social workers consider child participation to be important and that they have no 

different definitions of child participation. The result also shows that the social workers 

mostly use three different methods to help the child participate in the investigation, the three 

methods are “Tejping”, “Threehouse” and “Teddybearcards”, the choice of method is based 

on the child maturity and age. What affects participation is according to the social worker´s 

the workload, parents´ and cognitive diagnoses in the child. According to the social worker´s 

it is important that the child is in focus during the investigation, but however they do not state 

anything about the child being involved in decision-making. It also appears that there are 

some diffculties for the Social workers when it comes to making decisions about intervention, 

since the parents must legally consent to the decision. 

 

Keywords: participation, social worker, child welfare work, Shier´s model, communication 

theory 
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Inledning 
Barn har rätt att komma till tals och behandlas med respekt, detta lyfts fram i FN:s 

konvention om barnets rättigheter som även benämns som barnkonventionen. I artikel 1 i 

konventionen definieras barn som individer som är under 18 år (Barnkonventionen, 1990). 

Enligt Socialstyrelsen (2015) bidrar barnkonventionen till att främja barnrättsperspektivet i 

samhället, barnkonventionen ratificerades i Sverige år 1990, vilket innebär att Sverige har 

förpliktat sig att följa den. I barnkonventionen belyses ett förhållningssätt där barnet ska vara 

i fokus i frågor som rör dem. Den sociala barn- och ungdomsvården i Sverige har under de 

senaste årtiondena gått igenom stora förändringar, där bland annat barnets ställning har 

förstärkts i lagstiftningen. Den 1 januari år 2020 blir barnkonventionen svensk lag, genom att 

barnkonventionen blir lag så förtydligas det att domstolar och rättstillämpare ska ta hänsyn 

till barnets rättigheter. Inkorporeringen av barnkonventionen kommer bidra till att barnets 

rättigheter synliggörs mer samt att all offentlig verksamhet ska inneha ett mer 

barnrättsbaserat perspektiv (Regeringen, 2019). I Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453)  

framgår det att när ett barn är aktuellt hos socialtjänsten måste socialtjänsten göra en 

bedömning utifrån det enskilda barnets behov, behovet av stöd eller skydd skall utgå från 

barnets bästa, vilket regleras i 1 kap. 2 § SoL. Vidare framgår det i 11 kap 1§ SoL att 

”socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan 

eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda åtgärd av 

nämnden ” (Socialtjänstlag 2001:453). När en utredning enligt 11 kap. 1§ SoL har inletts har 

socialtjänsten i uppgift att utreda om barnet är i behov av insatser. I SOSFS 2014:6 framgår 

det att ” Socialnämnden bör träffa barnet såväl med som utan vårdnadshavare för att genom 

samtal och observationer bilda sig en uppfattning om barnets situation. Barnet bör ges 

möjlighet att uttrycka sin åsikt både genom att svara på frågor och berätta fritt 

(Socialstyrelsen, 2015). Barns rätt att komma till tals nämns både i barnkonventionen och 

socialtjänstlagen. I barnkonventionen beskrivs det i artikel 12 att barn har rätt att få komma 

till tals och få sina åsikter beaktade, med hänseende till barnets ålder och mognad. I 

socialtjänstlagen lyfts barnets rätt att komma till tals och bli lyssnad till i 11 kap. 10 § SoL, 

det framgår även att barnet har rätt att komma till tals avseende frågor som rör denne. I de fall 

där ett barn har behov av skydd är det särskilt viktigt att klargöra barnets inställning. När 

åtgärder eller beslut berör ett barn ska barnet få information om det. Om ett barn inte vill 

delge sina åsikter ska barnets inställning utredas på annat sätt, så gott det går. När barns 

åsikter eller inställning ska beaktas ska det även tas hänsyn till barnets ålder och mognad, ett 

sådant förhållningssätt ställer krav på att socialtjänsten har kunskap om barns kognitiva 

utveckling och behov. Det finns ingen åldersgräns för barn när det kommer till att vara 

delaktig. Socialstyrelsen anser att barnet bör få information upprepade gånger under 

utredningsprocessen, informationen måste ges på ett lämpligt sätt, det krävs därför att den 

som ska informera barnet är lyhörd och har förmåga att förstå barnets situation 

(Socialstyrelsen 2015).  

Barns rätt att komma till tals och vara delaktiga i frågor som rör dem lyfts fram i både 

socialtjänstlagen  och barnkonventionen, trots det förekommer det brister gällande barns rätt 

att få komma till tals i socialtjänstens arbete med barn och unga. Öström (2014) beskriver att 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en granskning av 24 olika nämnder 

och dess hantering av barnavårdsärenden, och utifrån granskningen framgår det att det finns 

behov av förbättringar. Ett av områdena som behöver förbättras är samtal med barn, där IVO 

anser att  socialtjänsten bör ha fler samtal med barn än vad de har idag. I tidigare forskning 

framgår det också att det finns en del brister gällande barns möjligheter till delaktighet i 
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utredningar, där flertalet barn upplever att de inte fått vara involverade i utredningsprocessen, 

barn upplever bland annat att de inte får komma till tals i utredningen samt att de inte blir 

informerade om planerade åtgärder (Cederborg & Karlsson, 2001; Hyvönen & Alexanderson, 

2014). Många barn och ungdomar upplever också att socialarbetare värderar föräldrarnas 

åsikter mer än deras (Hyvönen & Alexandersson, 2014). Det har även framkommit att 

socialarbetare anser att barns delaktighet i utredningsprocessen är viktigt, men att definitioner 

av vad som avser “barns delaktighet” kan variera och se olika ut bland socialarbetare (Van 

Bijleveld, Dedding, & Bunders, 2015). Det som framgår i IVO:s granskning av socialtjänsten 

och tidigare studier, skapar frågor gällande barnets rättigheter att få komma till tals samt vilka 

faktorer som kan påverka barnets möjligheter till delaktighet. Tidigare studier väcker även 

frågor om socialarbetare kan ha olika uppfattningar om vad barns delaktighet innebär, då det i 

socialtjänstlagen och barnkonventionen finns uttryckta- och beskrivande riktlinjer om vad 

som avses med barns rättigheter till att få komma till tals (Van Bijleveld, Dedding & 

Bunders, 2015; Segerström, 2019; Åkerström Kördel & Brunnberg, 2019). Vi anser därför att 

det är relevant att söka kunskap om hur socialsekreterare arbetar för att delaktiggöra barn i 

utredningsprocessen, då det har framkommit i tidigare forskning och IVO:s granskning att det 

finns vissa svårigheter kring att delaktiggöra barn i utredningar. Mot bakgrund av det ovan 

anförda anser vi att vår studie är relevant för socialt arbetet, då den kan bidra till ny kunskap 

och forskning kring hur socialsekreterare arbetar för att delaktiggöra barn i 

utredningsprocessen. Studien kan ses som ytterligare ett bidrag till forskning om 

socialtjänstens barnavårdande arbete. Studien kan även ha betydelse för det sociala arbetets 

praktik, då den kommer belysa vilka arbetssätt som socialsekreterare tillämpar i barnsamtal 

för att skapa förutsättningar för delaktighet, samt vilka svårigheter det kan finnas med att 

göra barn medskapande i utredningsprocessen. Genom att undersöka hur socialsekreterare 

arbetar för att delaktiggöra barn kan eventuella brister avseende barns delaktighet i 

utredningar lyftas fram, därmed har vår studie en ambition om att bidra till att främja kvalitén 

i socialtjänstens barnavårdande arbete. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att söka kunskap om hur socialsekreterare definierar barns delaktighet 

och hur de arbetar för att delaktiggöra barn i utredningsprocessen 

Frågor: 

Hur uppfattar socialsekreterare barnets delaktighet? 

Hur genomförs samtal med barnet? 

Hur delaktiggörs barnet i utredningsprocessen? 

Vilka faktorer kan påverka barnets delaktighet i utredningar? 

Avgränsning  
Studien berör endast socialsekreterare som arbetar med barn och familjer. Studien avser att 

undersöka socialsekreterare som arbetar med att utreda barn i åldrarna 4–17 år, då barn yngre 

än fyra år oftast inte har en tillräckligt utvecklad kommunikationsförmåga och mognad för att 

kunna få fram sin åsikt genom tal. Anledningen till att vi avgränsat oss till barn som är upp 

till 17 år är för att personer från 18 år och uppåt, inte faller under den juridiska definitionen 

av “barn”. I studien berörs endast aspekter som handlar om socialsekreterarnas beskrivningar 

om barns möjligheter till delaktighet inom olika barnavårdsutredningar. Vidare har vi valt att 

fokusera på aspekter avseende barnets delaktighet som enbart berörs i barnavårdsutredningar, 

därför har vi inte valt att undersöka andra delar som socialsekreterare på barn -och 
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familjeenheten kan arbeta med, som till exempel förhandsbedömning eller insatser. I studien 

har vi enbart inhämtat information från socialsekreterare då studiens syfte och 

frågeställningar riktar sig till socialsekreterares perspektiv på barns möjligheter till 

delaktighet.  

Tidigare forskning 
I denna del av studien presenteras tidigare forskning som handlar om barns delaktighet. 

Forskning som presenteras rör barn och ungas upplevelser av socialtjänsten, 

socialsekreterares syn på barns delaktighet, socialsekreterares bemötande och arbetssätt, 

lagrum, barnkonventionen samt svårigheter och dilemman i arbetet med barns delaktighet. 

Denna del av studien avslutas med en sammanfattning kring de viktigaste punkterna som 

framkommit utifrån den tidigare forskningen.  

Sökprocessen 
Forskning och information har inhämtats från vetenskapliga artiklar, böcker, rapporter samt 

elektroniska publikationer. När vi sökt efter relevanta referenser har vi sökt i databaserna 

Primo, Social services abstracts och Swepub. Litteratursökningen avgränsades till texter och 

böcker som handlade om barns delaktighet, socialtjänsten, utredningar samt relevant 

lagstiftning och barnkonventionen. De sökord som användes vid sökningarna var: Barns 

delaktighet, socialsekreterare, barnavårdsutredningar, barnkonventionen, socialtjänstlagen, 

samtalsmetodik, socialt arbete. Vi använde även liknande sökord fast på engelska: 

childparticipation, social worker, childwelfare worker, children listened to, social work, 

social worker´s approach. Sökorden användes i olika kombinationer i  respektive sökningar, i 

syfte att bredda sökträffarna. I sökningarna användes även tillägget “peer reviewed” för att 

säkerställa att artiklarna som hittades innehade vetenskaplig kvalitet. Samtliga träffar 

granskades, och artiklar som var av relevans för studiens frågor och syfte valdes ut efter 

noggrann genomläsning.  

Barn och ungas upplevelser av socialtjänsten  
Enligt Cederborg & Karlsson (2001) finns det brister avseende barnets delaktighet i 

utredningar hos socialtjänsten. Barnens upplevelser av socialtjänstens bemötande är att de 

inte känt sig involverade i de åtgärder som vidtagits av socialtjänsten. Mer konkret är det 

cirka tre fjärdedelar av de tjugo barn som intervjuats i studien som uppgett att de inte fått 

medverkat i samtal under utredningsprocessen. Nästan samtliga barn har uttryckt att de inte 

varit informerade om socialtjänstens planerade åtgärder, exempelvis att de inte haft 

kännedom om att det fanns beslut om LVU-åtgärder. En senare gjord studie av Hyvönen & 

Alexanderson (2014) bekräftar den tidigare bilden av att barnets röst är svag i socialtjänstens 

arbete. Det framgår att barn och ungdomar som varit aktuella hos socialtjänsten tycker att det 

är otydligt vad socialtjänsten är. Barn och ungdomars föreställningar om socialtjänsten 

grundar sig ofta i rykten om socialtjänsten. En viktig aspekt avseende barns upplevelse av 

delaktighet hos socialtjänsten är hur barn och ungdomar upplever den enskilde 

socialarbetarens bemötande. Barn och ungdomar som varit delaktiga i studien har uppgett att 

de vill bli tagna på allvar av socialtjänsten samt få möjlighet att komma till tals och bli 

lyssnad på. Många av ungdomarna som varit i kontakt med socialtjänsten har upplevt att 

deras röst inte betyder lika mycket som deras vårdnadshavare, samt att de inte känt sig 

delaktiga i utredningen. Vidare förklarar Hyvönen & Alexanderson (2014) att barn och 

ungdomar har uppgett att det är viktigt att socialarbetaren lyssnar på dem och tar hänsyn till 

deras berättelser samt visar respekt. Barn och ungdomar vill kunna känna tillit till sin 
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socialarbetare och känna att de inte blir dömda. Ungdomar som varit i kontakt med 

socialtjänsten har även uppgett att de behöver få tid på sig för att våga berätta saker, de vill 

att socialsekreteraren ska fråga hur det är hemma och inte sluta fråga, även om ungdomen 

inte vågar berätta något vid de första samtalen. För dessa ungdomar betyder det mycket att 

någon visar att den finns där och bryr sig. Genom att följa upp hur barn eller ungdomar 

upplevt ett samtal hos socialtjänsten kan det bidra till att eventuella brister i bemötandet 

avseende barn lyfts fram, detta kan även främja kvalitén i hela verksamheten.  

Åkerström Kördel & Brunnberg (2017) beskriver att huvudparten av barn och unga vill vara 

engagerade i beslutsprocesser som handlar om viktiga aspekter av deras liv. Barn och unga 

tenderar att se delaktighet som en process där de skapar en relation och utvecklar ett 

förtroende till den vuxne, snarare än att ha möjligheter att påverka beslut. Det barn upplever 

som viktiga aspekter är att de får komma till tals, betraktas som betydelsefulla 

samtalspartners i beslutsfattandeprocesser och få information för att de ska känna sig 

delaktiga. När barn och unga tillsammans med vuxna får diskutera och komma överens om 

något så upplever de att de känner sig respekterade, betydelsefulla och värdesatta.  

Socialsekreterares syn på barns delaktighet 
Av en nederländsk litteraturöversikt framkommer det att socialarbetare anser att barns 

delaktighet är viktigt men att uppfattningar om vad delaktighet innebär kan se olika ut bland 

socialarbetare. Det framgår att socialarbetare har olika beskrivningar kring varför barns 

delaktighet är viktigt, där bland annat barns deltagande beskrivs av vissa socialarbetare som 

ett sätt att samla information och hitta lösningar för de problem som fastställs kring barnets 

situation. Deltagande ses även av vissa socialarbetare som ett sätt varpå socialarbetaren får en 

bild av barnets perspektiv och önskemål kring något (Van Bijleveld, Dedding, & Bunders, 

2015). Den personliga relationen mellan socialarbetaren och barnet nämns i forskningen som 

en av de viktigaste faktorerna för att underlätta ett deltagande för barnet. Socialarbetare 

menar att relationen till barnet är viktig för att socialarbetaren ska kunna bedöma vad för 

värde barnets åsikter ska ges i utredningsprocessen, samt att en relation till barnet kan 

underlätta för socialarbetaren att förstå barnets perspektiv i utredningsprocessen (Van 

Bijleveld, Dedding, & Bunders, 2015). En studie som genomförts i både Norge och England 

visar att vissa socialarbetare anser att barns delaktighet innebär att barn får information som 

berör dem och information om vad som kommer att hända efter utredningsprocessen. Andra 

socialarbetare menar på att samtala med barnet gör att barnet känner sig delaktig, och om 

barnet känner att socialarbetaren vill samtala och lyssna på det så finns det en större 

möjlighet att barnet blir mer samarbetsvilligt. Det framgår även att om socialarbetaren lyssnar 

till barnet, kan det bidra till att underlätta för socialarbetaren att forma sig en uppfattning 

kring barnets situation och dess perspektiv, vilket kan medföra en större delaktighet för 

barnet samt att barnet får insatser som passar dess behov (Archard & Skivenes, 2009). Olsson 

(2017) skriver i en svensk studie att det är betydelsefullt att socialsekreterare underlättar för 

den unge att kommunicera, förhandla och delta i beslutsfattande.  

Socialsekreterares bemötande och arbetssätt 
Socialsekreteraren har en viktig roll för barnets delaktighet, då det är socialsekreteraren som 

gör det möjligt för barn att bli delaktiga. Det är socialsekreterarens egna synsätt, lyhördhet, 

bemötande och uppfattning om barn som har betydelse för barnets delaktighet (Hyvönen och 

Alexandersson, 2014). Olsson (2017) anser att det är viktigt att socialsekreterare tar hänsyn 

till att alla barn har egna strategier som behöver tas i beaktande liksom barnets unika position. 

Att ta hänsyn till barns unika behov och rätt till skydd samt rätt till stöd, innefattar att 

socialsekreteraren innehar ett förhållningssätt som stödjer utvecklingen av barns förmåga att 
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engagera sig, komma till tals och kunna uttrycka sina åsikter. Att arbeta med- och få med 

barnets perspektiv, är en process vari socialsekreteraren involverar sig. Det innebär att 

socialsekreteraren bjuder in till samarbete och låter sig ta del av barnets perspektiv. Det är 

först när socialsekreteraren utgår från barnets perspektiv som den kan stödja såväl barnets 

som andra i barnets närhets agerande. Att bjuda in till -och utveckla ett samarbete innebär att 

socialsekreteraren ger barnet möjlighet till att ta del av det som socialsekreteraren gör och 

kommer fram till (Olsson, 2017). De möjligheter en socialarbetare har i praktiken för att göra 

barn delaktiga utgår dels från socialarbetarens egna förmågor och kunskaper om att samtala 

med barn, dels organisationens förutsättningar (Hyvönen & Alexanderson, 2014). En norsk 

studie visar att socialarbetares arbete med barn påverkas av organisatoriska faktorer, samt att 

socialarbetares arbetssätt och attityder till barns delaktighet påverkas av den kultur som råder 

på arbetsplatsen (Vis & Fossum, 2015).  

Lagrum 
Åkerström Kördel & Brunnberg (2019) beskriver att det huvudsakliga målet inom den 

svenska barnrättspolitiken är att barn och unga ska behandlas med respekt, ha möjlighet att 

utvecklas, känna sig trygga, och delaktiga. Inom hälso- och välfärden så har en del 

lagändringar utförts för att barn och ungas rätt att komma till tals och bli tagna på allvar ska 

bli förstärkt. År 2013 startade regeringen en barnrättighetsutredning med syfte att granska hur 

lagar och föreskrifter är förenliga med de rättigheter som tas upp i barnkonventionen. 

Barnrättighetsutredningen visade att det finns fyra grupper av barn och unga som befinner sig 

i en utsatt situation, närmare bestämt barn som har någon typ av funktionsnedsättning och är i 

behov av stöd och hjälp, barn som är aktuella i migrationsprocesser samt barn som bevittnat 

våld inom familjen eller själva blivit utsatta för våld av någon i familjen. För dessa grupper 

av barn framgår det i barnrättighetsutredningen att det finns allvarliga brister avseende 

användningen av relevanta lagar och föreskrifter, särskilt avseende principen om barnets 

bästa och principen om barns rätt att komma till tals och ha åsikter i frågor som rör dem. 

Segerström (2019) beskriver att den svenska regeringens barnrättsarbete, som blivit granskat 

av barnrättskommittén år 2012, har visat på att det gjorts framsteg avseende att efterfölja 

barnkonventionen, dock finns det uppmaningar om att konventionen bör tillämpas mer. 

Barnrättskommittén uppger år 2012 att de ser positivt på de ändringar som gjorts i 

socialtjänstlagen, då lagen har anpassats till barnkonventionen genom att bland annat barnets 

bästa och barnets rätt att komma till tals har lagts till i lagen. Inom området hälsa- och välfärd 

har de yrkesverksamma ofta enligt lag ansvar över barns delaktighet och inverkan. Parallellt 

innehar de vuxna inom dessa verksamheter ofta mer makt och inverkan än barn och unga. I 

dessa miljöer där det finns maktskillnader mellan vuxna och barn är det särskilt angeläget att 

de vuxna ger barnet möjlighet att vara delaktig och engagera sig (Åkerström Kördel & 

Brunnberg, 2019). 

Barnkonventionen 
Segerström (2019) förklarar att huvudprinciperna i barnkonventionen är beskrivna i artikel 

2,3,6 och 12. Kort sammanfattat innebär huvudprinciperna att samtliga barn har rätt att 

skyddas från att bli diskriminerade, barnets bästa ska tas i beaktning vid beslut som rör dem 

och att det inte är endast deras överlevnad som ska säkerställas av samhället utan även deras 

utveckling, samt att barnets åsikter ska respekteras. Vidare beskriver Segerström (2019) att 

artikel 3 i barnkonventionen handlar om att sätta barnets bästa främst, vad som är barnets 

bästa är individuellt utifrån det enskilda barnet och situationen samt måste bedömas från fall 

till fall, när planering av åtgärder och belsut ska göras. Det finns en koppling mellan artikel 3 

och artikel 4, då artikel 4 handlar om att konventionsstaterna är skyldiga att “vidta lämpliga 
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lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra rättigheterna i 

konventionen (Segerström, 2019).” Utredningar som genomförs inom socialtjänsten avseende 

barn och unga bör ha barnets bästa i beaktning samt ta hänsyn till de faktorer som inverkat på 

beslutet. Artikel 12 i barnkonventionen är en av huvudprinciperna och handlar om att barn 

har rätt att komma till tals, bli lyssnade till och delaktiga i frågor som berör dem. I 

utredningar som görs av socialtjänsten avseende barn har barnet rätt att vara delaktig och 

komma till tals, detta innebär dock en del dilemman. Det kan vara främjande för barnet att 

enskilt få berätta om sin situation utan att vårdnadshavare är med, speciellt om det är 

vårdnadshavaren som utsatt barnet för något olämpligt. Dock är barn i en beroendeställning 

och det kan i utredningsarbetet bli ett dilemma mellan att avväga föräldrars ansvar samt 

barnets rätt att skyddas. Samtidigt har föräldrar enligt föräldrabalken rättigheter och 

skyldigheter att bestämma i frågor som rör barnet. Socialtjänstens princip om ömsesidig 

förståelse och frivillighet tenderar att påverka utredningarna, vilket gör att barnets utsatthet 

riskerar att åsidosättas (Segerström, 2019).  

Svårigheter och dilemman  i arbetet med barns delaktighet 
Archard & Skivenes (2009) skriver att det kan finnas vissa situationer där socialarbetaren inte 

bedömer att barnets deltagande är lämpligt. Det kan handla om situationer där socialarbetare 

ser på barn som sårbara och i behov av skydd, vilket kan leda till att socialarbetare bedömer 

att barnet inte bör vara delaktig. Socialarbetaren kan även bedöma att barnets delaktighet i 

utredningsprocessen kan bli en tyngd och börda för barnet, och att problemet i sådana 

situationer därför bäst hanteras av vuxna, såsom socialarbetare och föräldrar. Utifrån en norsk 

studie framkommer det även att socialarbetarens uppfattning om att ett deltagande inte är 

nödvändigt eller att ett deltagande kan vara skadligt för barnet i den aktuella utrednings 

kontexten, kan inverka på huruvida delaktigt barnet kommer att vara i utredningen (Vis, 

Holtan & Thomas, 2012).  I en studie gjord av Nordenfors (2010) framgår det att en stor 

utmaning i att främja barns rätt till delaktighet är att förändra individers föreställning om 

barn, det behöver inte alltid vara så att vuxna vet vad som är bäst för barn i samtliga 

situationer, det är viktigt att ta det barn säger på allvar, de behöver få vara delaktiga 

samtalspartners för att kunna påverka sin situation. Genom att lyssna på barnets berättelser 

framkommer barnets perspektiv, vilket skapar förutsättningar för vuxna att bilda sig en 

uppfattning om barnets upplevelse av en situation, det skapar även möjlighet att kunna 

bedöma vad som är barnets bästa. Heimer, Näsman och Palme, (2018)  beskriver att det i 

arbetet med barn kan uppkomma situationer där barnets röst tystas ner av föräldrarna, att de 

vuxna ska bestämma och beskriva vad som är bäst för barnet kan påverka barnets möjligheter 

till delaktighet. En studie genomförd i Nederländerna visar även på att personliga faktorer hos 

barnet kan inverka på dess möjligheter till delaktighet, som exempelvis barnets personlighet, 

kommunikationsförmåga, intelligens samt ålder och mognad. Det har även visat sig att desto 

äldre barnet är desto större möjlighet till delaktighet i beslutsfattandet får barnet (Rap, 

Verkroost & Bruning, 2018).  

Sammanfattning av tidigare forskning och motivering av studien  
Utifrån tidigare forskning framkommer det att socialarbetare anser att barns delaktighet är 

viktigt men att det finns olika tolkningar kring vad barns delaktighet innebär bland 

socialarbetare. Tidigare forskning visar även att det finns fall där barn inte känt sig delaktiga i 

både utredningsprocessen och under planering av åtgärder. Barnen upplever att de bland 

annat inte fått information från socialarbetaren om vad som ska ske. Det framgår ytterligare 

från forskningen att en viktig del av socialarbetares arbetssätt är att de visar lyhördhet och har 

ett gott bemötande till barnet. Det är även viktigt, menar forskningen, att socialarbetare utgår 
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från barnets perspektiv för att kunna bilda sig en uppfattning kring barnets önskemål och 

behov. Den tidigare forskningen belyser ett antal faktorer som kan inverka på barnets 

möjligheter till delaktighet, det kan vara faktorer hos den enskilde socialarbetaren, barnet, 

föräldrarna samt organisationen. Utifrån det ovan anförda anser vi således att det finns behov 

av att undersöka socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar. Vi har identifierat 

en kunskapslucka i den forskning som vi använt oss av i studien, kunskapsluckan är att den 

tidigare forskningen inte har tillämpat kommunikationsteori. Vi anser att 

kommunikationsteorin är relevant att tillämpa i studier som undersöker socialsekreterares 

arbete med barns delaktighet, eftersom teorin belyser barns kognitiva utveckling och 

språkliga förmåga i olika åldrar och utgör en viktig aspekt i samtal med barn. Utifrån det 

anser vi att vår studie är relevant då den kan bidra till en ny synvinkel på barns delaktighet i 

utredningsprocessen eftersom vi har valt att använda kommunikationsteori, till skillnad från 

de forskningsstudier vi funnit.  

 

Teori   
I detta avsnitt redovisas studiens teoretiska utgångspunkter som senare kommer att användas 

som verktyg för att analysera den insamlade empirin. De teoretiska perspektiv som studien 

består av är kommunikationsteori och Shiers delaktighetsmodell. Vi har valt att använda oss 

av kommunikationsteori i uppsatsen med anledning av att teorin beskriver barns kognitiva 

utveckling. Kommunikationsteorin kommer användas för att belysa att barns kognitiva 

utveckling kan se olika ut beroende på barnets ålder och mognad, samt  för att skapa 

förståelse för att barns språkliga förmåga kan skilja sig åt och att kommunikationen måste 

anpassas efter barnets ålder, mognad och livssituation. Shiers delaktighetsmodell kommer 

användas som ett verktyg i analysen för att kunna förklara och analysera barns delaktighet 

utifrån olika nivåer, vi anser att modellen är lämplig att använda eftersom yrkesverksamma 

och organisationer har möjlighet att använda den som ett verktyg för att främja barns 

delaktighet. Inom både kommunikationsteorin och Shiers delaktighetsmodell är 

kommunikation centralt vilket gör att teorierna relaterar till varann, då kommunikation skapar 

förutsättningar för delaktighet, därmed är båda teorierna relevanta att använda som teoretiska 

utgångspunkter i vår studie.  

Kommunikationsteori 

Fiske (2010) definierar begreppet kommunikation som en mänsklig handling som alla 

individer kan identifiera, dock är det få som kan definiera vad kommunikation innebär, då det 

finns oändligt många saker som är kommunikation, kommunikation är bland annat hur vi 

pratar med varandra och sprider information. Kommunikation kan även se olika ut beroende 

på det sociala sammanhanget samt den kultur som råder. Kommunikation är en viktig aspekt 

när det handlar om att göra barn delaktiga i utredningar. Genom att kommunicera får barn 

möjlighet att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. Haldor Øvreeide är specialist inom 

klinisk psykolog och har i sin bok “samtal med barn” lyft fram ett kommunikationsteoretiskt 

perspektiv på barns erfarenheter, självkännedom och utveckling. Haldor Øvreeide (2010) 

beskriver att ett samtal är mer än bara en metod, att samtala innebär att människor får 

möjlighet att samspela. Egenskapen att kunna samtala finns med som en inneboende potential 

hos individer.  Ett samtal består av ett möte mellan individer som har olika förhoppningar och 

lojaliteter. Alla individer bär med sig olika typer av emotioner, upplevelser och behov. Vissa 

personer kännetecknas av att vara öppna och ha tillit till andra medan andra individer utmärks 

som ängsliga och tveksamma, dessa egenskaper bär individer med sig i samtalssituationer. 
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Øvreeide (2010) beskriver att samtal med barn som befinner sig i otrygga situationer ofta har 

upplevts som problematiskt och har således undvikits. Det finns dock intresse och ökad 

kompetens om att ha samtal med barn, och låta barn få prata om det som är svårt. Øvreeide 

(2010) anser att det hålls för få samtal med barn som befinner sig i problematiska situationer, 

om vad dessa barn upplevt och vad som skett eller ska hända. Detta avser exempelvis ärenden 

hos socialtjänsten. De gånger som någon samtalar med barn om problematiska händelser eller 

svåra situationer så sker det oftast inte med kontinuitet, det blir således svårt att fördjupa sig i 

barnets situation och få barnets beskrivning av sin situation. En viktig informationskälla i 

ärenden som avser barn är barnet själv, detta är dock en källa som många tvivlar på och 

därför avstår från att använda. Det finns en upplevelse av att det kan vara problematiskt att 

låta barn berätta om jobbiga erfarenheter, att det kan väcka obehagliga känslor hos barnet 

som de vuxna sedan inte vet hur de ska hantera, eller att informationen från barnet inte är 

pålitlig. Dock har små barn potential att förmedla viktiga upplevelser i sitt liv, det är oftast de 

vuxna som blir hinder för samtalet. Därför behöver vuxna kontinuerligt arbeta med att ha 

förmågan att vara öppen och utveckla sina tolkningsramar, för att kunna förstå barnets 

beteende och situation som den befinner sig i (Øvreeide, 2010). 

Psykologisk utveckling sker inom sociala sammanhang. Om barn inte får möjlighet att ingå i 

kommunikationsprocesser med sitt sociala umgänge finns det risk för att barnets 

grundläggande psykologiska och sensomotoriska förmågor blir hindrade till att utvecklas. 

(Øvreeide, 2010). Vidare förklarar Sommer (2005) att barnets språk utvecklas i samspel med 

vuxna och med andra barn. När barnet samspelar med andra barn utvecklar de en 

samvarokompetens, de lär sig att anpassa sig och samspela med andra. Barnet behöver dock 

ha kontinuerliga samtal med vuxna vardagliges för att få en god språkutveckling. I samspel 

med vuxna socialiseras barnet in i det normsystem som råder samt får vägledning i vilka 

regler som finns i samhället. Santrock (2015) nämner Vygotskijs teori där samarbete, sociala 

kontakter och samspel är viktiga aspekter. Vygotskij nämner att barn härmar det vuxna gör, 

och kontinuerligt utvecklar barnet förmågan att klara av vissa uppgifter utan den vuxnes 

hjälp. Omgivningen är en viktig del av barnets utveckling, exempelvis hjälper föräldrar och 

lärare barnet att kunna utveckla sina förmågor. En viktig aspekt i 

kommunikationssammanhang är enligt Øvreeide (2010) att alla barn och ungdomar, som 

befinner sig i nya eller okända situationer, har behov av att en vuxen tydligt och aktivt 

strukturerar situationen. Barn som har erfarenheter av bristande omsorg och under lång tid 

levt med känslomässiga spänningar och kommunikationssvårigheter inom familjen, har 

mestadels en lägre kommunikationsförmåga jämfört med vad som anses vara vanligt för 

åldern. Den sociala omgivningen kan ha brustit i att ge stimulans till barnet, det har bidragit 

till att barnet mist sin nyfikenhet och potential till utforskning och istället fått ett passivt 

samspelsmönster. Oavsett vad barn har för bakgrund, måste den vuxna när den har samtal 

med vissa barn som befinner sig i svåra situationer, ha förmåga att förstå att barnet kan ha en 

funktionsnivå som är lägre än vad som är vanligt för dennes ålder. Det behövs ett 

kommunikationsarrangemang som överensstämmer med barnets kognitiva och språkliga 

förmåga och situation, inte ålder. Barn har olika kognitiva förutsättningar beroende på vilken 

åldersperiod de befinner sig i, detta illustrerar Øvreeide (2010) i sin kommunikationsteori 

vilket beskrivs nedan: 

1½-4 år 

Øvreeide (2010) beskriver att en tvååring kommunicerar mestadels genom att vuxna försöker 

tolka och reagera på barnets känslouttryck och kroppsspråk. Enligt Piagets utvecklingsteori så 

förstår barn i tvåårsåldern omvärlden genom sensoriska upplevelser (Santrock, 2015). Medan 

en fyraåring kan ha utvecklat en språklig förmåga och kan beskriva sina känslor och 
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erfarenheter. För att få fram sin åsikt eller upplevelse kan barn i den här åldersperioden 

använda sitt lekbeteende. Det kan vara svårt att prata med barn om tidigare erfarenheter i den 

här åldern. Barnet behöver ha tillgång till kontexten som denne ska prata om för att bäst 

kunna använda sin språkliga förmåga och för att kunna prata sammanhängande om något, till 

exempel i lekar eller rollspel har barnen en kontext och struktur som hjälper denne att 

kommunicera. När det inte finns en omedelbar kontext till det som barnet ska prata om blir 

det svårare att tolka det barnet berättar samt vilket sammanhang det tillhör (Øvreeide, 2010). 

 

4–8 år 

Øvreeide (2010) beskriver att barn i denna ålder börjar kunna förmedla sina upplevelser och 

erfarenheter när de kommunicerar, det behöver dock hjälp med att bilda sammanhängande 

formuleringar. Upp till att barnet är i skolåldern har barnet behov av handlingar och 

aktiviteter som präglas av lek för att kunna samtala om sina upplevelser, och även för att 

kunna ta till sig ny information. Upplevelser och händelser som barnet inte fått dela med sig 

av omedelbart eller nära i tid till vuxna, kommer bli komplicerat för barnet att berätta om 

senare. Barn har i denna åldersperiod något som Piaget kallar för “egocentrism”, vilket 

innebär att barnet enbart kan se utifrån sin egen synvinkel och inte utifrån någon annans 

perspektiv (Santrock, 2015). I samtal med barn som upplevt något negativt, exempelvis 

sexuella övergrepp, är det lämpligt att skilja på skuld och ansvar. Barnet kan uppleva sig själv 

som medskyldig i händelsen, det ska ej förnekas för då förnekas även barnets upplevelse, 

dock kan ansvaret för att händelsen skedde läggas på de vuxna (Øvreeide, 2010).  

 

8–12 år 

Øvreeide (2010) beskriver att barn i denna ålder tydligare kan skilja på verklighet, fantasi 

eller lögner. Barnet har förståelse att händelser kan ske oberoende av dem eller andra viktiga 

personer, och har således inte lika lätt att få skuldkänslor som ej är rimliga utifrån en vuxens 

perspektiv. Enligt Piagets utvecklingsteori kan barnet i denna åldersperiod tänka logiskt kring 

konkreta situationer (Santrock, 2015). Barnet kan berätta om händelser och upplevelser 

logiskt och tidsmässigt sammanhängande. Genom att barnet har utvecklat ett hypotetiskt 

tänkande har de möjlighet att se idealiska alternativ i relation till det som finns i verkligheten. 

Barnet kan därför ha svårt att förstå varför världen inte ser ut så som den skulle kunna göra 

enligt dem. Det uppstår således ett glapp mellan barnets idealiska tankar och verkligheten, 

vilket ibland kan skapa negativa känslor hos barnet (Øvreeide, 2010). 

 

12 →  

Santrock (2015) beskriver att enligt Piaget har barnet i denna åldersperiod utvecklat förmågan 

att tänka logiskt, abstrakt och flexibelt. En tolvåring som är välutvecklad kan i stort sett förstå 

ett “vuxet” samtal om det är i en trygg situation, barnet kan bemästra de flesta av de logiska 

och moraliska kategorierna som vuxna tillämpar. Skillnaden på ideal och verklighet är dock 

fortfarande problematiskt även för tonåringen. Ungdomar som av något skäl känner sig 

pressade, kan riskera att förneka verkligheten och hellre fokusera på det hypotetiska, utan att 

ha insikt i att det inte är möjligt att det idealiska alternativet blir verklighet. För tonåringen 

blir det ideala och realistiska än mer problematiskt då tonåringen även går igenom ett 

identitetsskapande. Denna kombination av frågor om ideal, verklighet och identitet kan bidra 

till att tonåringen blir särskilt sårbar eller destruktiv. Som vuxen är det viktigt att lyssna på 

tonåringens dilemma och försöka stödja och ge vägledning för att tonåringen ska kunna ta sig 

igenom en svår utvecklingsfas. Under tonårstiden är det därför viktigt att tonåringen har en 

trygg vuxen som kan sätta gränser och vägleda tonåringen (Øvreeide, 2010). 
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Oavsett vilken ålder ett barn är i så kan den gå tillbaka i utvecklingen om den går igenom 

något problematiskt. I barnsamtal är det därför viktigt att förstå det enskilda barnets kognitiva 

utvecklingsnivå, samt hur barnet relaterar tidigare händelser och upplevelser till sig själv 

(Øvreeide, 2010). 

Shiers delaktighetsmodell 
Delaktighet är engagemang i en livssituation och i en fri kommunikativ miljö, där det ges 

möjlighet till att ta ansvar och utöva aktörskap i syfte att bidra till interaktion och aktörskap 

(Åkerström, Aytar & Brunnberg, 2015). I FN:s kommitté för barnets rättigheter (2012) 

illustreras barnets delaktighet på följande vis: ”(..)  pågående processer, bland annat 

informationsdelning och dialog mellan barn och vuxna med fokus på ömsesidig respekt, i 

vilka barn kan lära sig hur deras egna och de vuxnas åsikter tas tillvara (s.5)” (Åkerström 

Kördel & Brunnberg, 2017). 

 

Shier (2001) skriver att barns delaktighet kan mätas genom hans delaktighetsmodell, som han 

kallar för “Pathways to Participation (vägar till delaktighet, författarens översättning)”. 

Modellen anger olika grader av delaktighet som barnet kan ges möjlighet till. De fem 

delaktighetsnivåerna som modellen grundar sig på är följande: 

 

1. Barn blir lyssnade till 

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

3. Barns åsikter och synpunkter beaktas 

4. Barn involveras i beslutsfattande processer 

5. Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande 

 

Shier (2001) beskriver att enskilda socialarbetare eller organisationer kan vara olika mycket 

engagerade på varje delaktighetsnivå. I modellen klargörs detta genom de tre steg av 

engagemang som finns på varje nivå: Öppningar, Möjligheter och Skyldigheter (Hyvönen 

och Alexandersson, 2014). Öppningar sker så snart  den professionelle är villig att arbeta på 

den nivån, det vill säga att den professionelle arbetar på ett sådant sätt att delaktighet blir 

möjligt för barnet på respektive nivå. Det innebär att den professionelle engagerar sig 

personligen eller konstaterar att hen kommer att arbeta på ett visst sätt (Shier, 2001). 

Möjligheter handlar om att den professionelle eller organisationen har möjlighet att uppfylla 

de behoven som finns på respektive nivå. Behoven kan bland annat röra resurser som 

exempelvis arbetstid, särskilda färdigheter och kunskap (Shier, 2001). Skyldigheter handlar 

slutligen om policy, som är en överenskommelse som anger hur organisationen och 

personalen ska arbeta på denna nivå. Personalen blir skyldig att förhålla sig till den policy 

som finns på denna nivå. En policy skapar ett system som gör att den professionella ska 

arbeta på ett särskilt sätt, samt möjliggör en särskild grad av barns delaktighet (Shier, 2001). 

En professionell eller en organisation befinner sig i verkligheten inte på en enda nivå i 

modellen. De kan vara på olika steg och på olika nivåer. De professionella kan också befinna 

sig på olika nivåer i modellen i samband med olika arbetsuppgifter eller när arbetet ses 

utifrån olika synvinklar (Shier, 2001). De fem nivåerna i Shiers (2001) delaktighetsmodell 

förtydligas nedan.   

 

Nivå 1-Barn blir lyssnade till 

Denna nivå handlar om när barn själva tar initiativ till att uttrycka sina åsikter. Det centrala 

på denna nivå är att den vuxne ska lyssna till det barnet har att säga med både intresse och 

omtanke. Steget Öppningar på den här nivån innebär att den professionelle är beredd på att 

lyssna. Möjligheter på denna här nivån kräver att den professionelle innehar ett arbetssätt som 
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gör det möjligt att lyssna till barnet. För att det ska vara möjligt krävs det exempelvis att den 

professionelle har tillgång till en lugn stund och plats för att samtala med barnet, och att 

organisationen har en arbetsfördelning som möjliggör att den professionelle kan lägga tid på 

att lyssna till barnet och dess synpunkter. Det innefattar också att organisationen har anordnat 

utbildningar om att lyssna på barn till de professionella. Steget skyldigheter på denna nivå 

handlar om att det i organisationens policy finns uttryckt att de professionella ska lyssna på 

barn, och att lyssnandet således är en skyldighet som ska efterföljas (Shier, 2001). 

 

Nivå 2-Barn får stöd att uttrycka sina åsikter och synpunkter 

Denna nivå handlar om att det finns många orsaker till att barn inte uttrycker sina åsikter till 

vuxna som arbetar med dem, trots att dem har vissa synpunkter. Det kan bland annat handla 

om att barnet är blygt, har dåligt självförtroende eller har tidigare erfarenheter av vuxna som 

inte lyssnar, vilket gör att barnet inte kommer att uttrycka sina åsikter.  För att barnets åsikter 

ska få komma till uttryck krävs det på denna nivå att de professionella arbetar med barnet 

genom att agera positivt för att stödja och göra barnets delaktighet möjlig. Öppningar på 

denna nivå handlar om att de professionella agerar på ett sådant sätt att de hjälper barnet att 

kunna framföra sina åsikter. Steget möjligheter kräver att barnets åsikter ska få komma till 

uttryck, där de professionella ska använda tekniker och tillvägagångssätt som stödjer samt 

hjälper barnet att framföra sina åsikter. Teknikerna kan bland annat vara lekar och 

konstnärliga aktiviteter som den professionelle tillämpar för att framhäva och stödja barnets 

åsikter. En effektiv kommunikationsförmåga krävs också av de professionella för att de ska 

kunna få fram åsikter från barn med funktionsnedsättning eller barn som inte kan det svenska 

språket. Steget skyldigheter handlar om att de olika arbetssätten och teknikerna inkluderas i 

organisationens policy så att de professionella är skyldiga att följa de arbetssätt som står med 

i policyn i syfte att tillförsäkra sig om att barn ges möjlighet att framföra sina åsikter (Shier, 

2001). 

 

Nivå 3-Barns åsikter och synpunkter beaktas 

På den här nivån är det mest centrala att barnets åsikter och synpunkter ska tas i beaktande. 

Barnets åsikter anses vara en av flera faktorer som ska vägas in vid policybeslut. På denna 

nivå innebär steget öppningar att den professionelle eller organisationen är beredda att ta 

hänsyn till barnets åsikter. Steget möjligheter handlar om att organisationen har en 

beslutsfattandeprocess som möjliggör att barnets åsikter kan tas i beaktande. I steget 

skyldigheter handlar det om att organisationen använder artikel 12 i Barnkonventionen i sin 

policy, vilket innebär ” att försäkra att barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande 

till barnets ålder och mognad” (Shier, 2001). 

 

Nivå 4-Barn involveras i beslutsfattande processer 

Denna nivå belyser att det är viktigt att barnet är delaktigt i de beslut som fattas och att det 

har en form av makt i beslutsfattandet. Nivån menar att i de lägre nivåerna är barnet endast 

delaktigt genom att det uttrycker sina åsikter i den beslutsfattande processen men att 

beslutsfattande görs av de vuxna. På nivå 4 menas det således att barnet ska vara direkt 

involverat i de beslut som fattas och inte enbart framföra sina åsikter. Steget Öppningar på 

den här nivån innebär att den professionelle eller organisationen är beredd att låta barnet vara 

med i beslutsprocessen. I steget möjligheter handlar det om att organisationen utformar en 

procedur som möjliggör det för barnet att få vara med i beslutsprocessen. Skyldigheter på 

denna nivå möjliggörs när organisationen införlivar ett krav i sin policy om att barnet måste 

involveras i beslutsfattandet (Shier, 2001). 

 

Nivå 5-Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande 
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Nivå 4 och 5 är ganska lika varandra, skillnaden är att barnet på nivå 4 engageras i 

beslutsprocessen utan att ha makt över beslutsfattandet. För att uppnå nivå 5 krävs det dock 

att den professionelle engagerar sig i att dela sin makt och således lämnar ifrån sig en del av 

makten till barnet. Beslut om hur och när makten ska fördelas ska grunda sig i den 

professionelles bedömningar om risker-och fördelar. Vidare menas det på denna nivå att 

barnet inte ska tvingas att ta ett ansvar om den inte vill det eller om det inte är lämpligt för 

dess utvecklingsnivå och förståelse. Öppningar på denna nivå sker när den professionelle 

eller organisationen vill dela makten över beslutsfattande med barn. Möjligheter handlar om 

när det finns en tydlig procedur i organisationen som gör det möjligt för barnet att ha makten 

över beslut. Skyldigheter handlar slutligen om att det inom organisationen finns en policy om 

att barn och vuxna ska dela makt och ansvar i beslutsfattande (Shier, 2001). 

 

Hyvönen och Alexandersson (2014) skriver att Shiers delaktighetsmodell kan vara ett 

hjälpmedel som kan tillämpas för att utveckla en strategi för att öka barnets delaktighet inom 

olika organisationer som kommer i kontakt med barn. Modellen kan även användas som ett 

verktyg  för att kritiskt granska och reflektera över den egna praktiken och för att identifiera 

eventuella utvecklingsområden när det handlar om barns delaktighet.  

Metod 
I det här avsnittet beskrivs studiens metodval. Först presenteras studiens valda 

forskningsmetod och därefter urval. Sedan presenteras studiens tillvägagångssätt vid kontakt 

med respondenter och studiens valda datainsamlingsmetod. Därefter redogörs det för studiens 

databearbetning och analys samt analysens vetenskapsteoretiska grund.  I avsnittet beskrivs 

även studiens tillförlighet och kvalitet, genom en presentation av studiens pålitlighet, 

trovärdighet, överförbarhet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Avsnittet avslutas med 

en redogörelse av de etiska överväganden som gjorts.  

Forskningsmetod 
Uppsatsen har en kvalitativ metodansats, då vi ansåg att kvalitativ metod var mest lämpligt 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Anledningen till att vi inte har valt kvantitativ 

metod är för att vi inte har haft för avsikt att falsifiera eller testa teoretiska hypoteser. En 

kvantitativ ansats har således aldrig varit aktuell då vi utifrån studiens problemformulering 

och syfte ville få fram socialsekreterarnas egna beskrivningar av att arbeta med att 

delaktiggöra barn i utredningar. Semistrukturerade intervjuer har tillämpats för att samla in 

empiri, vi ville få fram de enskilda socialsekreterarnas tankar och erfarenheter, således valde 

vi att ha semistrukturerade intervjuer enskilt med varje socialsekreterare, istället för 

exempelvis gruppintervjuer. Kvale & Brinkmann (2017) skriver att semistrukturerade 

intervjuer är en lämplig datainsamlingsmetod när man vill få fram undersökningspersonernas 

perspektiv på det som ska undersökas. De som deltog i studien var socialsekreterare från två 

olika kommuner. Intervjuerna har transkriberats och sedan analyserats genom en tematisk 

analys samt kommunikationsteori och Shiers delaktighetsmodell. Analysen har även 

hermeneutik som vetenskapsteoretisk utgångspunkt.  

Urval 
Studiens empiri består av intervjuer med fyra socialsekreterare i två kommuner i 

Mellansverige. För att på ett lämpligt sätt kunna uppnå studiens syfte och besvara dess 

frågeställningar gjordes ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval är enligt Bryman (2011) 

strategiskt och syftar till att finna ett urval som är relevant för studiens forskningsfrågor.  
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Urvalet avgränsades till socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar, eftersom 

socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar ansågs vara mest relevanta och 

lämpliga att intervjua utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vi har inte gjort någon 

avgränsning gällande ålder, yrkeserfarenhet eller kön i samband med urvalet av 

socialsekreterare. Respondenterna består av de personer som varit intresserade av att delta i 

studien och som arbetar med utredningar avseende barn och unga inom Socialtjänsten. Vi har 

i studiens urval inte avgränsat oss till några specifika typer av barnavårdsutredningar som 

socialsekreterare kan tänkas arbeta med. Av de fyra socialsekreterarna som intervjuades, är 

tre av dessa utbildade till socionomer och en är utbildad till beteendevetare. 

Yrkeserfarenheterna mellan de intervjuade socialsekreterarna varierade och samtliga 

respondenter har mer än ett års erfarenhet av att arbeta med utredningar av barn.  

Tillvägagångssätt  
Vi kontaktade ansvarig chef på de båda socialkontoren via e-post med förfrågan om att få 

komma i kontakt med socialsekreterare för intervju, e-posten bestod även av information- och 

syftet med studien. I en av kommunerna kom socialsekreterarna själva överens om vilka som 

skulle delta i studien och kontaktade sedan oss, därefter bokades intervjuer in och e-post 

skickades till socialsekreterarna  med informations- och samtyckesblankett. I den andra 

kommunen ville ansvarig chef välja ut vilka socialsekreterare som skulle delta i studien. 

Chefen skickade sedan kontaktuppgifter till oss via e-post om de socialsekreterare som valts 

ut för intervju. Därefter kontaktade vi de utvalda socialsekreterarna genom e-post, där vi kom 

överens om tid för intervju samt bifogade informations-och samtyckesblankett. I informations 

-och samtyckesblanketten framgår studiens syfte och upplägg samt att det är frivilligt att 

delta. I blanketterna framgår också att alla personuppgifter och det insamlade materialet 

kommer att hanteras med största möjliga konfidentialitet.  

Datainsamling 
För att samla in data använde vi oss utav semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide 

bestående av teman och intervjufrågor konstruerades innan intervjuerna (se bilaga 1). Frågor 

och teman avseende barns delaktighet, arbetsmetoder, dilemman och relevant lagstiftning 

berördes under intervjuerna. Bryman (2011) beskriver att semistrukturerade intervjuer 

kännetecknas av att forskaren tagit fram specifika teman i förväg som sedan kommer att 

beröras under intervjun. En semistrukturerad intervju är flexibel och frågorna behöver inte 

ställas i samma ordning som de står i intervjuguiden, och det finns även möjlighet att ställa 

följdfrågor vid behov. Kvale & Brinkmann beskriver (2017) att intervjusamtal gör det möjligt 

för forskaren att ställa frågor till individer och lyssna på deras beskrivningar av fenomen, 

exempelvis deras arbetssituation, individerna får möjlighet att framföra sina åsikter om något. 

Det finns dock vissa svårigheter och utmaningar när det kommer till intervjuer enligt Kvale & 

Brinkmann (2017), då kvalitativa intervjuer tenderar att bli personliga kan det bidra till att 

deltagarna berättar mer och är mer öppna än vad de tänkt sig från början, vilket kan skapa 

ånger hos deltagarna. Det är något som forskaren behöver vara medveten om. Forskaren bör 

också ha förmåga att bedöma vad för eventuella konsekvenser som kan uppstå för deltagaren 

av att medverka i en intervju. För minimera riskerna för att intervjuerna skulle bli alltför 

personliga, inledde vi varje intervju med att förklara för socialsekreterarna att de hade 

möjlighet att avbryta intervjun om det fanns behov för det, och om de inte ville eller kunde 

svara på en fråga hade de möjlighet att välja att inte svara. En annan svårighet som kan 

uppstå i samband med intervjun är intervjueffekter, vilket innebär att det finns en risk att 

deltagarna utformar sina svar utifrån vad de tror att forskaren vill att de ska svara (Larsen, 

2014). För att undvika detta strävade vi efter att ha öppna frågor för att minimera riskerna för 
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att socialsekreterarna skulle uppleva att vi var ute efter ett specifikt svar från dem. 

Exempelvis undvek vi att styra intervjun åt en viss riktning, genom att inte ställa ledande 

frågor som skulle kunna leda oss in på svar som var betydelsefulla för oss. Bryman (2011) 

skriver att semistrukturerade intervjuer ger utrymme för intervjupersonerna att med egna ord 

förmedla och förklara sina upplevelser och tolkningar avseende ett visst fenomen. Vi valde 

semistrukturerade intervjuer då vi ansåg att det var en lämplig datainsamlingsmetod att 

tillämpa för att få fram socialsekreterarnas upplevelser, samt erfarenheter av att arbeta med 

att delaktiggöra barn i utredningar. Socialsekreterarna gavs möjlighet att välja plats och tid 

för intervju, utifrån socialsekreterarnas önskemål genomfördes intervjuerna i enskilda 

samtalsrum på de två olika socialkontoren som socialsekreterarna arbetar på. Bryman (2011) 

beskriver att semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att forskaren tagit fram specifika 

teman i förväg som sedan kommer att beröras under intervjun. En semistrukturerad intervju 

är flexibel och frågorna behöver inte ställas i samma ordning som de står i intervjuguiden, 

och det finns även möjlighet att ställa följdfrågor vid behov. Vi båda var med under samtliga 

intervjuer och vi delade upp intervjuerna så att vi fick hålla i två intervjuer var.  Den som inte 

höll i intervjun hade dock möjlighet att ställa frågor och vara delaktig under intervjun. Vi 

utgick från vår intervjuguide när vi ställde frågorna och vi ställde även följdfrågor vid behov. 

Vid genomförandet av intervjuerna eftersträvade vi att vara flexibla och inte enbart förhålla 

oss till våran intervjuguide när vi ställde frågor, ett exempel på när vi var flexibla var när 

socialsekreterarna genom sitt svar på en fråga besvarade flera frågor som fanns i 

intervjuguiden. Ett annat exempel på när vi fick vara flexibla under intervjusituation var när 

socialsekreterarna genom sitt svar kom in på ämnen som inte berördes i intervjuguiden men 

som ändå var relevanta för vår studie, exempelvis var det många av socialsekreterarna som 

berörde ämnet barn med diagnoser, vilket var ett ämne som vi inte hade med i intervjuguiden 

men som vi ändå valde att ställa följdfrågor till under intervjun. Anledningen till att vi ville 

vara flexibla under intervjuerna var för att vi ville få fram så mycket som möjligt av 

socialsekreterarnas erfarenheter och ge dem möjlighet att få prata fritt under intervjun för att 

undvika att deras svar påverkades av oss. Intervjuerna spelades in med diktafon som lånats av 

Örebro universitet. 

Databearbetning och analys 
När intervjuerna hade genomförts så transkriberades dem. Bryman (2011) beskriver att 

transkribering av ett datamaterial medför att en noggrann analys av vad respondenterna sagt 

kan genomföras. Datamaterialet transkriberades kort efter att intervjuerna ägt rum. Vi valde 

att använda oss av tematisk analys för att analysera det insamlade datamaterialet, eftersom vi 

ansåg att tematisk analys var lämplig att använda för att lyfta fram det mest centrala i 

socialsekreterarnas berättelser. Därför har vi inte övervägt att använda någon annan 

analysmetod. Bryman (2011) beskriver att det insamlade materialet ska läsas igenom 

noggrant och forskaren ska söka efter ord och meningar som återkommer i texterna, samt 

försöka finna mönster, som sedan bildas till teman och subteman. Subteman består av olika 

variationer som upptäckts inom ett specifikt tema. Vid sökandet av teman ska forskaren vara 

uppmärksam på sådant som repeteras i texterna, ovanliga eller lokala uttryck, metaforer, 

likheter och skillnader, kausala kopplingar samt reflektera över sådan data som inte finns 

med, exempelvis vad deltagarna väljer att inte ha med i sina svar.  Lindgren (2014) förklarar 

att tematisering bidrar till presentationen av den insamlade datan och att de teman som 

framkommit är de huvudsakliga mönstren som uppkommit i den insamlade datan. De olika 

temana skapar struktur och utifrån dem går det att presentera resultaten av studien och dra 

slutsatser. En svårighet med tematisk analys är att det saknas en tydlig och detaljerad 

beskrivning av hur processen och genomförandet av analysen går till (Bryman, 2011).  
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Vid genomförandet av tematisk analys, läste vi igenom de transkriberade intervjuerna och 

försökte finna olika teman som belyste det som var mest centralt. Fokuset var på vad 

respondenterna sagt och inte hur de sade något. I analysen ville vi få fram socialsekreterarnas 

erfarenheter av barns delaktighet i utredningar. Vi sökte efter att få fram beskrivningar som 

var av relevans för studiens syfte och frågeställningar. Vi var även öppna för ny information 

som kunde vara av betydelse och som eventuellt kunde ge andra infallsvinklar till studien.  

I början av analysprocessen läste vi igenom det transkriberade datamaterialet och under 

läsningen fokuserade vi på att hitta återkommande aspekter relaterade till forskningsfrågorna. 

Vi sökte även efter likheter och skillnader i socialsekreterarnas berättelser. När vi fick fram 

likheter och skillnader samt återkommande aspekter i datamaterialet så började vi koda, 

genom att dela in sådant som vi ansåg var centralt under olika teman och subteman. Ett 

exempel på ett återkommande mönster som vi fann i datamaterialet var att samtliga 

socialsekreterare uppgav att det finns vissa svårigheter kring samtal med barn med 

neuropsykiatriska diagnoser, vilket gjorde att vi skapade ett subtema som hette 

“Neuropsykiatriska diagnosers påverkan” som sedan placerades under temat “Faktorer som 

påverkar barns delaktighet”. Under analysprocessen gjorde vi även vissa överväganden och 

ställningstaganden kring vad som var relevant att ha med i resultatet, exempelvis valde vi att 

inte ta med viss information som socialsekreterarna framfört under intervjun, eftersom det 

inte var av relevans för studiens syfte och frågeställningar. Vi valde till exempel att inte ta 

med information om lagändringar i Brottsbalken (1962:700) avseende barn som bevittnat 

våld, då det inte var av relevans för studiens syfte. Under slutet av analysprocessen sökte vi 

efter relevanta citat från datamaterialet som passade in med de teman som vi fått fram, 

därefter kopplade vi empirin till relevant forskning och teori. De teman som vi fann var 

socialsekreterares förhållningssätt, socialsekreterares metoder, socialsekreterares bemötande, 

barns ålder, mognad och delaktighet, barns delaktighet i beslut och bedömning, 

socialsekreterares definition av barns delaktighet, faktorer som påverkar barns delaktighet, 

samt socialtjänstlagen och barnkonventionen.  

Analysens vetenskapsteoretiska utgångspunkt 
Analysen utgår från ett hermeneutiskt perspektiv, vi har dock inte genomfört en hermeneutisk 

analys i dess olika steg, det vill säga där den nya kunskapen inte på ett entydigt sätt påverkar 

nästa steg i kunskapsutvecklingen, vilket Andersson (2014) benämner som den 

hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln innebär enligt Andersson (2014) att det 

konstant finns en rörelse mellan förståelsen av ett fenomens enskilda delar och helheten, 

vilket bidrar till att kunskapsutvecklingen ständigt vidgas och påverkar nästa steg i 

kunskapsutvecklingen. Vi har med det hermeneutiska perspektivet i analysen endast för att 

visa att vi varit medvetna om att vår förförståelse kan påverka vår tolkning av empirin, samt 

för att påvisa att vi även haft för avsikt att tolka vårt datamaterial vilket Westlund (2015) 

menar är viktigt i hermeneutiken, att tolka och skapa förståelse. Genom ett hermeneutiskt 

perspektiv går det att få fram informanternas upplevelser av det specifika fenomenet som 

skall undersökas (Westlund, 2015). Kvale & Brinkmann (2014) förklarar att inom 

hermeneutiken är samtal och text centrala begrepp, en central aspekt inom hermeneutiken är 

även tolkning, att tolka meningen av en text, syftet med tolkningen är att finna en lämplig 

gemensam förståelse av texter och meningar. Det finns inte något allmänt arbetssätt när det 

kommer till att tolka och analysera inom hermeneutiken. Det beror dels på att forskarens 

förförståelse skiljer sig åt och utifrån det kan forskarna välja att förstå och tolka det empiriska 

materialet på olika sätt. Alla människor bär på fördomar och övertygelser om att saker är på 

ett visst sätt, det är viktigt att förhålla sig till dessa under analysprocessen. För att tydliggöra 

sin förförståelse kan forskaren skriva ner sina erfarenheter av det fenomen som undersöks, då 

är läsaren medveten om forskarens förförståelse och forskaren själv kan vara mer 
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uppmärksam på om dennes förförståelse spelat in i tolkningsprocessen. Under analys- och 

tolkningsprocessen ska forskaren vara lyhörd samt ha en öppen inställning till det empiriska 

materialet, på så sätt kan forskaren fördjupa sig i texten och även låta sig ta in sådant som inte 

hör till de ursprungliga forskningsfrågorna. Forskaren ska vara uppmärksam på om 

informanten beskriver något som den anser som viktigt, och om det finns utsagor som 

återupprepas i samma text kan det vara något som forskaren ska ta fasta på. Genom att 

använda ett hermeneutiskt perspektiv i analysen har vi tolkat det som framkommit i 

intervjuerna med socialsekreterarna. Under analysens gång reflekterade vi över vår egen 

förförståelse då det kan påverka tolkningen, och om vår förförståelse påverkade hur vi 

tolkade något, var vi uppmärksamma på det. Eftersom en av oss har tidigare erfarenheter av 

att arbeta med barnavårdsutredningar så kan det ses som en tillgång under analys-och 

tolkningsprocessen, då denna typ förförståelse och erfarenhet  kan bidra till att underlätta 

tolkandet av intervjutexterna. Det kan även finnas vissa svårigheter med denna typ av 

förförståelse, då personen utifrån sina erfarenheter av utredningar kan tendera att fokusera på 

sådant som denne tycker är centralt eller relevant. Personen har därför försökt vara öppen och 

nyfiken vid tolkandet för att inte låta sina tidigare erfarenheter påverka analysen.  

Studiens kvalitet och tillförlighet 
Kravet på kvalitet förutsätter att en studie måste göras tydlig och motiveras. Studien bör 

inneha tydligt syfte och frågeställningar. Den metod som används i studien ska kunna 

förklaras och redovisas på ett tydligt sätt, och det ska kunna redovisas att metoden har 

hanterats på ett korrekt sätt. Möjliga begränsningar ska också kunna identifieras och 

diskuteras, och studien i sin helhet bör vara tydligt formulerad och präglas av klarhet och 

struktur (Vetenskapsrådet, 2017). Vi kommer i det här avsnittet således belysa viktiga 

aspekter vid bedömning av kvalitativa studiers tillförlighet och kvalitet. Bryman (2011) 

skriver att det finns fyra viktiga kriterier att förhålla sig till som forskare vid bedömning av 

tillförlighet av kvalitativa undersökningar, dessa är: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och en möjlighet att styrka och konfirmera. 

Pålitlighet 
Pålitlighet  handlar om huruvida resultaten från en undersökning blir densamma eller 

liknande om andra forskare genomförde studien med samma metod. För att det ska vara  

möjligt är det betydelsefullt att säkerställa att alla faser av forskningsprocessen finns 

redovisade (Bryman, 2011). Vi har i studien noggrant beskrivit hur vi gått tillväga vid alla 

faser av forskningsprocessen, genom att bland annat beskriva hur insamling- och hantering av 

data gått till, i syfte att söka uppnå en hög pålitlighet och kvalitet vid både insamling och 

redovisning av data. 

Trovärdighet 
Trovärdighet handlar om att resultatet inbegriper både att forskarna säkerställer att 

forskningen utförts i enlighet med de regler som finns och att resultatet överensstämmer med 

den sociala verklighet som studerats (Bryman, 2011). I studien har vi bland annat följt 

vetenskapsrådets riktlinjer och Örebro Universitets regler vid både insamling-och hantering 

av data, i syfte att utföra ett arbete som både är etiskt försvarbart samt ligger i linje med de 

regler som finns vid bland annat hantering av personuppgifter och samtycke. Vi har även i 

studiens resultat enbart redovisat de intervjuade socialsekreterarnas berättelser, i syfte att få 

fram ett resultat som speglar deras verkligheten.  
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Överförbarhet 
Överförbarhet innebär att kvalitativ forskning oftast tenderar att inbegripa ett studium av ett 

fåtal respondenter i syfte att söka djup och inte bredd som man eftersträvar i kvantitativ 

forskning. Kvalitativa studier fokuserar på meningen hos eller betydelsen av den aspekt av 

den sociala verkligheten som studeras, vilket gör att kvalitativa forskningsresultat är svåra att 

överföra till andra situationer än i vilken de är producerade i (Bryman, 2011). Vidare 

beskriver Bryman (2011)  att resultatet från kvalitativ forskning ska generaliseras till teori 

och inte till populationer. Det är den “bindande kraften i det teoretiska tänkandet” som är det 

viktigaste och statistiska kriterier är således inte det avgörande för kvalitativa 

undersökningars resultat.   Eftersom denna studie utgår ifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt 

vid insamling av data från fyra socialsekreterare blir det svårt att bedöma huruvida resultatet i 

studien går att överföra på andra socialsekreterare i andra kommuner. Resultatet i denna 

studie kan istället antas stärkas av teori och tidigare forskning, som till exempel Shiers 

delaktighetsmodell och Kommunikationsteori. Semistrukturerade intervjuer med fyra 

socialsekreterare kan tänkas generera subjektiv kunskap som kan överföras i de kontexter vari 

de utvalda socialsekreterarna arbetar i.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera  
Att kunna styrka och konfirmera handlar om att forskaren säkerställer att hen agerat i god tro, 

där forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar eller intresse påverka utförandet av 

undersökningen samt resultatet (Bryman, 2011). Vi har i studien redovisat hur vi gått tillväga 

vid både insamling av data och genomförandet av resultat samt analys. Vid insamling av data 

i intervjuerna lät vi socialsekreterarna prata fritt kring frågorna som ställdes, då vi ville få 

fram så mycket som möjligt av deras egna erfarenheter och perspektiv. I studien har vi även 

redovisat att vi reflekterat över vår egen förförståelse och dess inverkan som den kan ha på 

vår tolkning under analysen.  

Etik 
Vetenskapsrådet (2002, 2017) belyser att det finns fyra etiska principer att förhålla sig till 

som forskare. Dessa är samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet och 

nyttjandekravet. 

Samtyckeskravet handlar om att forskaren ska inhämta ett samtycke från respondenterna. 

Respondenterna ska också veta att det är frivilligt att delta i undersökningen och att de själva 

får bestämma om de vill delta eller inte (Vetenskapsrådet, 2002,2017). Vid genomförandet av 

studien har socialsekreterarna fått en samtyckesblankett att läsa igenom och fylla i innan 

intervjun. Innan inspelning av intervjun påminde vi socialsekreterarna om att det är frivilligt 

att vara med på intervjun och att vi kan avbryta intervjun om de inte längre känner att de vill 

delta. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om respondenterna ska behandlas med största 

möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna ska bevaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan få ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002,2017). Vi har gjort vårt yttersta i att försöka 

avidentifiera socialsekreterarna så mycket som möjligt genom att bland annat byta ut deras 

namn samt inte ange namn på det socialkontor- eller den stad vari intervjuerna ägde rum. Det 

inspelade materialet har erhållits genom att vi förde över det på ett USB som enbart vi hade 

tillgång till. Intervjuerna transkriberades därefter i ett Word dokument och skickades aldrig 

mellan oss eller någon annan via e-post, i syfte att erhålla en hög konfidentialitet och 
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minimera riskerna för att socialsekreterarnas identiteter röjs. Socialsekreterarna har också fått 

information om att det inspelade materialet kommer att raderas först när studien är klar. 

Informationskravet handlar om att respondenterna skall informeras om forskningens syfte 

samt om deras uppgift i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002,2017). Socialsekreterarna 

har tagit del av information om studiens syfte genom att vi bifogat en informationsblankett 

till dem där vi belyste syftet med studien och varför vi var intresserade av att komma i 

kontakt med dem. Syftet med att skicka ut en informationsblankett var att socialsekreterarna 

skulle få information om varför de deltar och till vilket syfte. Socialsekreterarna har också 

fått information om att det som sägs under intervjun kommer att publiceras offentligt och bli 

öppet för andra att läsa sedan när studien är klar. Vid intervjuerna fick varje respondent i 

information i förväg om att det är frivilligt att delta, att intervjuerna kommer spelas in samt 

information om de fyra etiska principerna och innebörden av dessa.  

Nyttjandekravet handlar om att insamlad information om enskilda personer endast får 

användas för forskningens syfte (Vetenskapsrådet,2002,2017). Socialsekreterarna har fått 

information via en informationsblankett om att det som spelas in och sägs under intervjun 

enbart kommer att användas för att besvara studiens syfte och frågeställningar, samt att ingen 

annan än vi som uppsatsförfattare kommer att ha tillgång till det inspelade materialet. 

Forskarens etik 
Utifrån vetenskapsrådet (2017) framgår att forskaren ska göra sitt yttersta för att genomföra 

forskning av hög kvalitet. Det innebär att forskaren ska undvika att påverkas av yttre faktorer 

och inte gå på egna privata intressen i ärenden. Forskaren förväntas bland annat att tala 

sanning om sin forskning, öppet redovisa sina metoder och resultat, inte stjäla andras 

forskningsresultat samt sträva efter att bedriva sin forskning utan att skada människor. Vi har 

i studien genom att tillämpa de fyra etiska principerna (samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, informationskravet och nyttjandekravet) samt genom att använda de 

fyra principerna av kvalitativa studiers tillförlighet (pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet 

och möjlighet att styrka och konfirmera) sökt sträva efter att genomföra en forskning av hög 

kvalitet. Vi har även i studien varit öppna med att  redovisa hur vi gått tillväga vid 

genomförandet av studien, genom att exempelvis beskriva hur vi samlat in data, vilka 

urvalskriterier som tillämpats samt hur vi bearbetat- och analyserat data, i syfte att utföra en 

studie som bygger på ett resultat som speglar respondenternas verklighet.  

 

Etiska dilemman 
För att en studie ska bedömas vara etisk måste forskaren överväga konsekvenserna av ett 

deltagande i en kvalitativ studie och de vetenskapliga fördelar som ett deltagande kan 

medföra för respondenterna. Forskaren är skyldig att överväga möjliga konsekvenser, inte 

bara för deltagarna, utan också för den större grupp som respondenterna representerar (Kvale 

och Brinkmann, 2009). Under studiens gång har vi varit  uppmärksamma på de etiska 

konsekvenser som kan uppstå vid insamlandet av data från socialsekreterarna och vi har 

utgått från de fyra forskningsetiska principerna vid både insamling och hantering av data. Vår 

intervjuguide är även utformad på ett sådant sätt att den inte berör några känsliga och 

personliga frågor, vilket gör att socialsekreterarna inte har behövt svara på frågor som kan 

antas beröra känsliga och personliga ämnen. Även om frågorna i intervjuguiden inte är av 

känslig- eller personlig karaktär så kan det ändå antas att socialsekreterarna, i rollen som 

yrkespersoner, kan ställas inför vissa etiska konflikter under intervjusituationen. De etiska 

konflikter som de intervjuade socialsekreterarna kan tänkas ställas inför i samband med 

intervjun är att både deras chef och kollegor vet att de deltar i studien, vilket kan antas 
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minimera deras anonymitet. För att undvika att socialsekreterarnas identitet röjs av fler 

personer använde vi oss utav konfidentialitetskravet, genom att göra allt i vår makt för att 

avidentifiera de intervjuade socialsekreterarna till exempel genom att inte ange deras namn 

eller namn på den ort vari socialsekreterarna arbetar i. För att konfidentialitetskravet ska 

kunna uppfyllas, menar vetenskapsrådet (2002, 2017) att det är viktigt att uppgifter om 

respondenterna ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna 

ska bevaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Ett annat dilemma som 

socialsekreterarna i rollen som yrkespersoner kan antas hamna i under intervjusituation är en 

intressekonflikt mellan sin arbetsplats och sin uppfattning kring arbetsplatsen, det kan 

exempelvis handla om att socialsekreteraren under intervjun kommer till insikt om att det 

finns vissa brister i den egna verksamheten, som den väljer att undanhålla i sitt svar för att 

inte riskera att framställa en negativ bild av sin arbetsplats. För att minimera riskerna för detta 

så berättade vi innan intervjun för socialsekreterarna att om de känner att de inte vill eller kan 

svara på en fråga så har de rätt till att avböja att svara om de så vill. Ytterligare ett dilemma 

som kan uppstå i samband med intervju är att respondenterna utformar sina svar utifrån vad 

de tror att forskarna vill att de ska svara (Larsen, 2014). Eftersom vi i denna studie undersökt 

hur socialsekreterare arbetar med att delaktiggöra barn kan det ha påverkat hur 

socialsekreteraren svarat på de frågor som ställts. Där socialsekreteraren exempelvis  svarat 

på ett sådant sätt som får den att framställas som “duktig” och “kompetent” i arbetet med att 

delaktiggöra barn. För att minimera riskerna för detta försökte vi ställa frågorna på ett sådant 

sätt så att det inte framstod som att vi var ute efter ett “rätt” eller “fel” svar. Detta för att 

undvika att socialsekreterarna skulle behöva känna att de behöver framställa en “önskvärd” 

bild av sig själva eller sin verksamhet genom sina svar under intervjun.   

  

Resultat och Analys 
I denna del av uppsatsen presenteras uppsatsens resultat och analys. Genom att vi tillämpat 

tematisk analys identifierades följande teman: socialsekreterares förhållningssätt, 

socialsekreterares metoder, socialsekreterares bemötande, barnets ålder, mognad och 

delaktighet, barnets delaktighet vid beslut och bedömning, socialsekreterares definition av 

barnets delaktighet, faktorer som påverkar barnets delaktighet samt socialtjänstlagen och 

barnkonventionen. De olika teman som framkom består av respondenternas beskrivningar av 

hur barn ges möjligheter att vara delaktiga, deras metoder och förhållningssätt i 

utredningsarbetet, deras användning av socialtjänstlagen och barnkonventionen samt 

beskrivningar om faktorer som kan påverka barnets möjligheter till delaktighet. Den 

insamlade empirin har analyserats utifrån Shiers delaktighetsmodell och 

kommunikationsteori samt tidigare forskning som belysts i denna studie. De teman som 

framkommit under analysprocessen har använts för att strukturera studiens resultatavsnitt.  

Socialsekreterares förhållningssätt  
Det första temat som vi ska bearbeta är socialsekreterarnas förhållningssätt i barnsamtal. 

Utifrån vårt resultat framgår det att socialsekreterarnas förhållningssätt i samtal med barn är 

att inge trygghet hos barnet och hjälpa det att sätta ord på saker som är svåra att prata om.  

Respondent 1 beskriver hur en professionell bör förhålla sig i samtalet med barnet:  

För barn tror jag att det sämsta man kan göra det är att vara rädd för att ta upp svåra 

saker. Jag tycker att man hjälper barnet genom att sätta ord, exempelvis vad man 

redan vet om familjen, vet vi att de kommit en anmälan för polisen var hemma hos 

dom igår och pappa var full och mamma var ledsen, alltså då kan man hjälpa barnet 

att prata om det och sätta ord. för det är ju också någonting som kan underlätta för 
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barnet att liksom bli tryggad i att det här är någonting jag kan prata om, och även att 

liksom göra det begripligt, så det tycker jag är väldigt viktigt för socialtjänsten. 

Även respondent 3 lyfter fram att det är viktigt  att prata om svåra saker med barn: 

 Det är alltid viktigt att prata med barnen, oavsett vad det gäller. Gäller det tunga och 

jobbiga ämnen så är det ju oavsett lika viktigt att prata med barnen. Om inte jag pratar 

med barnen vem gör det annars. Vi måste kunna hantera att prata om jobbiga saker 

med barnen det är jätteviktigt.  

Analys 

Socialsekreterarna anser att det är viktigt att prata med barn oavsett om det handlar om svåra 

eller jobbiga saker. Socialsekreterarna anser även att det är betydelsefullt att hjälpa barnet att 

sätta ord på det som hänt. Något som även Olsson (2017) funnit i sin forskning, är att det är 

betydelsefullt att socialsekreteraren underlättar för barnet att kommunicera. 

Socialsekreterarna uppger att det är viktigt att barnet känner sig trygg och att situationen görs 

begriplig för barnet. I Hyvönen & Alexandersons (2014) studie så anger barnen att 

socialsekreterarens bemötande har stor betydelse. Socialsekreterarna ser det som viktigt att 

prata med barn och det har inte framkommit några indikationer på att socialsekreterarna 

skulle undvika att prata med barn som befinner sig i en svår situation. Øvreeide (2010) 

beskriver att samtal med barn som befinner sig i otrygga situationer ofta har upplevts som 

problematiskt och således undvikits. Utifrån det socialsekreterarna berättat kan vi se att de 

inte upplever det som problematiskt att prata med barn som befinner sig i svåra situationer, 

vilket kan antas tyda på att synen på barnsamtal är annorlunda nu än när Øvreeides forskning 

genomfördes.  

Socialsekreterares metoder 
En fråga som vi ställde till socialsekreterarna i intervjusituationen var om socialsekreterarna 

använder några specifika metoder vid samtal med barn, utifrån deras svar har vi funnit att 

socialsekreterarna använder tre olika metoder som stöd i samtalet. Dessa är ”Tejping”, 

”Nallekort” och ”Trehus”.  

Tejping är en metod som låter klienten eller familjen använda målade träfigurer för att 

visuellt gestalta exempelvis sitt nätverk eller sin livssituation. Metoden används främst i 

utredning och behandling i syfte att hjälpa klienterna kommunicera, men funkar också som 

ett verktyg för att förmedla information till barnen1. Respondent 4 beskriver att tejping 

används på följande vis: ”(..)metoden används för att barnet ska kunna berätta lite om hur det 

är i olika situationer hemma och så där …och beroende på vad för information vi är ute efter 

att inhämta så ska barnet beskriva det med dockor.”  

Nallekort är en metod som används i samtal där kort av nallefigurer visar olika känslouttryck. 

Syftet med själva metoden är att identifiera och undersöka känslor, där nallekorten fungerar 

som ett hjälpmedel för att barnet lättare ska kunna identifiera- och prata om sina känslor 2. 

Respondent 2 beskriver att:     

 
1 Socialstyrelsen, ”Tejping”. Publicerad: 2018-12-02 
 
2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), “Nallekort för att stödja 

familjehemsplacerade barn”, Diarienr: SBU 2017/1007, Publicerad: 2017-10-23,  
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 (..) nallekort är ofta för lite yngre barn som har svårt att sätta ord på sina känslor (..) 

nallekort innehar bilder på nallefigurer i olika positioner, sammanhang och känslor 

exempelvis glad ledsen eller sur. (..) man brukar välja ut sex eller sju kort och sedan 

ställa frågor utifrån korten, därefter så kan man exempelvis ställa en fråga till barnet 

om att beskriva exempelvis mamma eller pappa (..) då får barnet peka på ett kort som 

beskriver mamma utifrån dennes perspektiv…så det handlar ju mycket om tolkningar 

utifrån korten…. 

Trehus innebär att barn kan gestalta sin situation med hjälp av leksakshus3. Respondent 4 

beskriver metoden trehus på följande sätt: ”det är en metod, där barnet ska få beskriva vad är 

bra hemma, vad är dåligt  och hur barnet önskar att det skulle vara om det var tre olika hus, 

och så får det beskriva lite”.  

I samtal med äldre barn menar en av respondenterna att det inte alltid behöver tillämpas 

någon särskild teknik för att lyfta fram barnets åsikter. Respondent 4 berättar att “I samtal 

med äldre barn behöver det inte alltid användas någon särskild teknik för att framhäva barnets 

perspektiv och åsikter, där kan det oftast vara att man har ett vanligt samtal utan att använda 

några särskilda metoder eller figurer “. 

Analys  

Socialsekreterarna uttrycker i intervjuerna att de använder olika metoder för att hjälpa barnet 

att framföra sina åsikter. Detta är även något som Shier (2001) betonar på nivå 2 i sin 

delaktighetsmodell, som handlar om att professionella ska handla på ett sådant sätt att det 

hjälper och motiverar barnet att kunna framföra sina åsikter. De professionella ska använda 

olika tekniker som exempelvis lekar eller konstnärliga aktiviteter, för att stödja och hjälpa 

barnet att framföra sina åsikter i samtalen. Utifrån det som socialsekreterarna beskriver i 

intervjuerna framgår det att samtliga använder någon form av teknik för att skapa möjligheter 

för barnet att framföra sina åsikter. Teknikerna kan antas vara ett sätt att hjälpa barnet att 

sätta ord på sina känslor och beskriva sin situation. Øvreeide (2010) skriver att barn har olika 

kognitiva förutsättningar beroende på vilken åldersperiod de befinner sig i. Barn som är 1,5 

år- 4 år behöver till exempel lekar eller rollspel i samtal för att deras åsikter och språkliga 

förmåga ska framhävas. Øvreeide (2010) belyser även att barn som är 12 år och äldre, och 

som är välutvecklade, i stort sett kan förstå ett “vuxet” samtal om det är i en trygg situation. 

Barn i den här åldersperioden kan bemästra de flesta av de logiska och moraliska 

kategorierna som vuxna tillämpar. Det går utifrån socialsekreterarnas beskrivningar och 

Øvreeides (2010) kommunikationsteori att tolka att det finns olika metoder och tekniker som 

kan användas beroende på barnets mognad och förmåga att beskriva och sätta ord på sina 

känslor. Vid samtal med yngre barn kan det antas att exempelvis nallekort kan vara en metod 

som är mest lämplig, då barnet via sitt lekbeteende får fram sina åsikter och känslor. Det går 

vidare vid utredningar av äldre barn som kan sätta ord på sina känslor, att tolka att det inte 

alltid behövs någon särskild teknik för att lyfta fram barnets åsikter. Det går således utifrån 

socialsekreterarnas beskrivningar att anta att det finns tre olika tekniker som socialsekreterare 

kan använda sig av för att lyfta fram barnets åsikter, och att det ibland inte behövs någon 

särskild teknik för att lyfta fram barnets åsikter. 

 
3 Francesca Östberg, Stefan Wiklund, och Åsa Backlund, “Signs-of-Safety  i praktiken en 

studie om användning i Stockholms län “, FoU Södertörn och författarna, 2018, ISSN 1403–

8358 
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Socialsekreterares bemötande 
Vårt andra tema handlar om socialsekreterarens roll och bemötande, vilket har en viktig 

betydelse i arbetet med att möjliggöra barnets delaktighet. Det är socialarbetarens egna 

synsätt, lyhördhet, bemötande och uppfattning om barnet som är av betydelse (Hyvönen & 

Alexanderson, 2014). Samtliga av socialsekreterarna i den här studien anser att barnet bör 

bemötas med respekt och lyhördhet, samt att det är av betydelse att barnet får information 

som berör det och information om de beslut som tas. För att illustrera socialsekreterarnas 

beskrivningar, citeras nedan två av socialsekreterarnas svar. 

Respondent 2 beskriver bemötande på följande vis:  

 Jag anser att barnet ska bemötas med respekt..absolut…och att man ska lyssna på 

dem, tro på det dem berättar (...)  man ska vara lyhörd för vad dem säger, man vet att 

barn kan vara lojala mot sina föräldrar framförallt  och att dem kan hinta om vissa 

småsaker…dem kanske tycker att det är jobbigt att berätta om vissa grejer men att 

smågrejer som man kan försöka fånga upp kanske och bygga vidare på (...)men 

framförallt med respekt tycker jag. 

Respondent 3 poängterar vikten av lyhördhet, och beskriver att det är viktigt att boka in flera 

samtal för att möjliggöra att barnets röst blir hörd så att barnet förstår vad det är som händer 

under utredningsprocessen. Respondent 3 beskriver det på följande sätt:   

Boka in barnsamtal så barnens röst blir hörd. Det är ju lika viktigt att tänka att man 

ska boka in samtal med barnen som det är med föräldrarna. Som regel att man tänker 

att man har minst 3 barnsamtal för det handlar ju inte bara om att jag ska få 

information utan det handlar även om att barnen ska få information. 1 samtal i början 

där barnet få information om vad är det här för ställe, varför vi har en utredning, vem 

som är orolig och varför och vad jag kommer göra under utredningar, till exempel 

berätta att jag kommer prata med din lärare på skolan, informera om sekretess. Så att 

barnen förstår vad det är som händer. Även boka in samtal där barnet får möjlighet att 

prata om hur det är hemma eller i skolan beroende på vad det gäller, och även alltid ha 

ett avslutande samtal för att kunna ge barnet information om vad som kommit fram i 

utredningen. 

Analys 

Utifrån socialsekreterarnas berättelser går det att utläsa att det mest centrala i bemötandet 

med barnet är att barnet ska bemötas med respekt och att socialsekreterarna ska vara lyhörda 

och lyssna på det barnet säger. Ytterligare anser socialsekreterarna att det är viktigt att barnet 

ska få information om syftet med samtalen och utredningen så att barnet förstår vad som 

försiggår. Det är också viktigt att barnet får möjlighet att prata och beskriva sin situation. På 

nivå 1 i Shiers (2001) delaktighetsmodell är det betydelsefullt att barnet blir lyssnat till, det 

sker främst genom att den professionelle stödjer och möjliggör så att barnet blir delaktigt. 

Den vuxne ska lyssna till det barnet har att säga med både intresse och omtanke. På nivå 2 i 

Shiers (2001) delaktighetsmodell framgår det att barn ska få stöd i att uttrycka sina åsikter 

och synpunkter. Det innebär att den professionelle ska agera på ett sådant sätt i samtalet, att 

det hjälper barnet att framföra sina åsikter. Nivå 3 i modellen belyser att barnets åsikter och 

synpunkter ska tas i beaktande och vägas in vid policybeslut (Shier, 2001). Utifrån 

socialsekreterarnas beskrivningar går det att tolka att det finns olika delar i bemötandet som 

de kan tillämpa för att möjliggöra delaktighet för barnet. Att visa lyhördhet och ge 

information om olika delar av utredningen är något som socialsekreterare anser är av 

betydelse. Något som både socialsekreterarna och Shiers delaktighetsmodell anser är en 
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viktig del av bemötandet är att barnet ges möjlighet att framföra sina åsikter.  Det som skiljer 

sig mellan socialsekreterarnas beskrivningar och Shiers olika nivåer är att socialsekreterarna 

anser att det är av betydelse att barnet får information, och det är inget som belyses i Shiers 

delaktighetsmodell. Information till barnet skulle därför kunna tolkas vara ytterligare en 

aspekt som Shiers modell skulle kunna ta hänsyn till utifrån socialsekreterarnas perspektiv, 

då modellen i dagsläget inte belyser något om innebörden av att barnet ska få information 

som rör det. Att socialsekreteraren ger information till barnet, kan ses som en 

envägskommunikation då det bara är socialsekreteraren som kommunicerar, det är dock en 

förutsättning för barnsamtalet och för att skapa möjligheter till delaktighet.  Det kan därför 

antas finnas ett behov av att ha med “information till barnet” som en del av 

delaktighetsmodellens nivåer, så att modellen kan användas som ett verktyg vid utvärdering 

av barns delaktighet bland socialsekreterare.  

Barnets ålder, mognad och delaktighet 
Socialsekreterarna har under intervjuerna berört hur de förhåller sig till barnets ålder och 

mognad. Samtliga socialsekreterare har uppgett att det inte går att göra en generell 

bedömning på alla barn, utan de måste träffa det enskilda barnet för att kunna bedöma barnets 

mognad och inte enbart utgå från barnets ålder. Det är något som även Rap, Verkroost & 

Bruning (2018) nämnt, att personliga faktorer hos barnet kan inverka på dess möjligheter till 

delaktighet, som exempelvis barnets ålder och mognad. Respondent 1, 3 och 4 framför att det 

är viktigt att förhålla sig till barnets ålder och mognad.  

Respondent 1 uppger att hen vilar på sin erfarenhetskunskap för att anpassa samtalsnivån. 

Hen uppger att: 

 Just utifrån ålder, det kan ju vara så olika i mognad, barn är ju olika, men jag tycker 

att när man har lite erfarenhet så märker man ganska snart i ett samtal om ett barn är 

moget för att ha samtal, man måste göra individuella bedömningar och inte enbart 

utgå från barnets ålder då deras mognad kan se olika ut. 

Respondent 3 beskriver språkets betydelse och hur hen måste anpassa samtalet utifrån barnets 

ålder och mognad. Hen uppger att: 

Man får anpassa samtalet utifrån barnets ålder och mognad såklart. På vilket sätt man 

pratar, vilken info man ger. Barn ska ju alltid få information men är det en 15 åring 

eller en 4 åring så måste jag ju anpassa mitt språk och vad jag säger till barnet. 

Respondent 4 beskriver att samtalen anpassas efter barnets ålder och mognad: 

Våra barnsamtal anpassas alltid utifrån deras ålder och hur sociala dem är, vi kan 

träffa 3 eller 2 åringar på samma dag  där den ena kanske pratar jättemycket … medan 

en annan kanske inte alls har utvecklat talet på så sätt får man alltid anpassas samtalet 

utefter deras ålder och mognad. 

Respondent 2 beskriver att det kan vara svårt att ha samtal med barn under 3 år: 

(...) om vi är på ett hembesök till exempel då det är en treåring där..då är det självklart 

att man kan ha ett samtal med en treåring i hemmet…men under den åldern..så är det 

ju svårt att hålla i ett samtal eftersom dem inte.. ja men tid och rum, förstår varför och 

syfte och så då blir det svårt.. det kan ju vara svårt för en femåring också men om 

någon är fem år till exempel då försöker vi få in ett samtal här på kontoret. 
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Analys 

Utifrån det socialsekreterarna berättat i intervjuerna angående barns ålder och mognad så 

anses samtliga vara överens om att samtalet måste anpassas utifrån barnets mognad, samt att 

det inte går att enbart utgå från barnets ålder då barns mognad kan utvecklas olika. Vår 

tolkning är att socialsekreterarna har den medvetenhet som Øvreeide (2010) uppger är så 

viktig, att kommunikationen mellan den vuxne och barnet behöver stämma överens med 

barnets kognitiva förmågor och situation, inte ålder. Socialsekreterarna uppger att de brukar 

ha samtal med barn som är från 3–4 år och uppåt, anledningen till att de inte har samtal med 

barn under 3 år är för att deras språkliga förmåga inte har utvecklats tillräckligt. Øvreeide 

(2010) beskriver till exempel att en tvåårings kommunikation består i att vuxna försöker tolka 

och reagera på barnets känslouttryck och kroppsspråk. Socialsekreterarna uppger att barn som 

är under 3 år blir delaktiga i utredningen på andra sätt än samtal, istället kan 

socialsekreterarna göra hembesök för att se samspelet mellan föräldrarna och barnet och för 

att se barnet i sin egen hemmiljö, samt inhämta information från BVC eller förskola. Vår 

tolkning utifrån socialsekreterarnas beskrivningar är att det finns en medvetenhet om att de 

måste anpassa sitt förhållnings- och arbetssätt efter barnets mognad. Deras kunskap om detta 

kan bidra till att barn får information och får samtala på ett sådant sätt att de förstår vad som 

sker, eller vad som kommer hända under utredningen, vi tolkar det som att socialsekreterarna 

anstränger sig för att delaktiggöra barnet oavsett ålder. En slutsats vi kommit fram till är att 

erfarenhet är viktigt, att desto mer erfarenhet socialsekreteraren har desto enklare blir det för 

socialsekreteraren att göra en bedömning av barnets mognadsutveckling. Det bidrar till att 

socialsekreterarna kan avgöra om barnet kan vara delaktig i samtal och hur samtalet ska 

utformas. 

Barnets delaktighet i beslut och bedömning 

Socialsekreterarna har beskrivit att det är viktigt att barnets röst får ta plats när utredningen 

ska skrivas, de anser att fokus ska vara på barnet och att utredningen ska utgå från barnets 

bästa.   

Exempelvis beskriver Respondent 1 att det är viktigt att prioritera barnets röst: 

Jag brukar alltid försöka liksom om man ska skriva ja men föräldrarna säger si och så, 

barnet säger såhär, att barnets röst alltid ska gå först på något sätt (...) Jag tycker att 

stora delar av analysdelen i en utredning utgår ju ifrån just barnets bästa, och det är 

det som ska genomsyra hela utredningen. 

Respondent 2: “man tänker på att barnets röst är minst lika viktig om inte mer än 

föräldrarnas..(...)… jag tycker ändå vi är ganska bra på att hålla .. liksom fokus på barnet.” 

Respondent 3 beskriver att det är viktigt att få med allas åsikter i en utredning och att en stor 

del av fokuset är på barnet:  

Alltid när jag skriver beslutsunderlagen så utgår jag från barnet, det är viktigt att ha 

med alla röster, vad mamma pappa och barnet säger, så man inte missar någons åsikt. 

Sen måste jag ju alltid tänka utifrån barnet när jag skriver, jag skriver ju vad vi anser 

är barnets bästa, vad är barnets behov, så det blir ju mycket fokus på barnet. Det är ju 

en viktig del, att inte glömma vad barnet har sagt. 

Analys 
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Åkerström Kördel & Brunnberg (2017) beskriver att huvudparten av barn och unga vill vara 

engagerade i beslutsprocesser som handlar om viktiga aspekter av deras liv. 

Socialsekreterarna nämner att de har fokus på barnet under skrivandet av analys och 

beslutsunderlag, de har dock inte lyft fram om de låter barnet vara delaktigt i själva 

beslutsprocessen. Segerström (2019) beskriver att artikel 12 i barnkonventionen lyfter fram 

att barn har rätt att göra sig hörda, bli lyssnad på samt få vara delaktiga i frågor som rör dem, 

dessa rättigheter ska efterlevas i socialtjänstens utredningar avseende barn. Det finns även 

reglerat i socialtjänstlagen att barn har rätt att komma till tals och att de ska tas på allvar 

(Åkerström Kördel & Brunnberg, 2017). Socialsekreterarna har under intervjuerna berättat 

om hur de tänker kring att ta barnens åsikter i beaktning under utredningsprocessen. Samtliga 

socialsekreterare har uppgett att de utgår från barnets åsikter vid genomförandet av 

utredningen och att barnets åsikter beaktas när utredningen ska skrivas. Att ta barns åsikter i 

beaktning lyfts fram i Shiers (2001) delaktighetsmodell nivå 3, genom att socialsekreterarna 

har barnets röst i fokus under skrivandet av analys och beslutsunderlag uppfyller de kraven 

för stegen öppningar på nivå 3 i Shiers delaktighetsmodell, det innebär att de är beredda att ta 

barnets åsikter i beaktning. Utifrån det socialsekreterarna berättat i intervjuerna kan det antas 

att de krav som barnkonventionen artikel 12 ställer efterlevs, då socialsekreterarna uppgett att 

de låter barnet komma till tals och att de tar barnets åsikter och i beaktande vid skrivandet av 

utredningen, samt att fokuset ska vara på barnet under hela utredningsprocessen. Det kan 

antas att ett sådant tillvägagångssätt gynnar barnets delaktighet. Utifrån det socialsekreterarna 

berättat finns det dock inga indikationer på att de bjuder in barnet till att diskutera och 

engagera sig i eventuella beslut som ska tas. För barn är det viktigt att socialsekreteraren låter 

dem få vara engagerade i beslut som rör dem, detta är något som Åkerström Kördel & 

Brunnberg (2017) påpekar, när barn och unga tillsammans med vuxna får diskutera och 

komma överens om något så upplever barnet att denne känner sig respekterad och värdesatt. 

Detta ska naturligtvis ske utifrån mognad och ålder. Utifrån att socialsekreterarna inte 

påpekade att dem delaktiggör barnet vid bedömning av beslut, kan det antas att barnets 

delaktighet begränsas genom att socialsekreterarna inte låter barnet vara delaktig i beslut som 

rör det. 

Socialsekreterares definition av barnets delaktighet 
Socialsekreterarna har under intervjuerna berört hur de ser på barns delaktighet i 

utredningsprocesser. Van Bijleveld, Dedding, & Bunders (2015) skriver att socialarbetare 

anser att barns delaktighet är viktigt men att definitionen kring vad som avses med 

”delaktighet” varierar bland socialarbetare. Det kan handla om att vissa socialarbetare ser 

barnets deltagande som ett sätt att samla information från barnet, medan andra socialarbetare 

ser på delaktighet som ett sätt att skapa sig en bild av barnets perspektiv. Samtliga 

socialsekreterare beskriver att barns delaktighet handlar om att barn har rätt att vara delaktiga 

i saker som berör dem och att de får ta del av information som berör dem. Respondent 2 och 

4 beskriver barnets delaktighet på följande vis:  

 (...) att barn ska få vara delaktiga i saker som berör dem…och det är ganska 

mycket… och dem har rätt till att få information som berör dem. De behöver få syfte 

med samtalen, varför man behöver ha samtalen och vad man beslutar… det är 

jätteviktigt.  

  (...) för mig innebär det att de har rätt till att ta del av information som berör dem. 

Och ja, det är ju jätteviktigt att dem får komma till tals och att vi får höra deras 

version av hur dem upplever olika situationer så det har man alltid  med sig. 
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Respondent 1 beskrev, i kontrast till de andra respondenterna, inget om att barnet ska få 

information om utredningen och beslut som berör det. Respondent 1 berättade istället att 

barnet blir delaktigt genom att det haft samtal med socialsekreterare. Respondent 1 beskriver 

barnets delaktighet på följande sätt:  

”Jag tänker nog främst på att man har pratat med barnet (…)  för mig personligen handlar det 

om att man haft kontakt med barnet.” 

Analys 

Shier (2001) skriver att en professionell eller en organisation kan befinna sig på olika steg 

och olika nivåer i delaktighetsmodellen. De professionella kan också befinna sig på olika 

nivåer i samband med olika arbetsuppgifter eller när arbetet betraktas ur olika synvinklar. Det 

innebär att de professionella kan ge möjlighet till delaktighet på olika sätt utifrån de fem 

nivåerna som definieras i modellen, där delaktighet kan möjliggöras genom att barnet blir 

lyssnad till, barnet får stöd att uttrycka sina åsikter och synpunkter, barnets åsikter och 

synpunkter beaktas, barnet involveras i beslutsfattande processer och att barnet delar 

inflytande och ansvar över beslutsfattande. Øvreeide (2010) skriver att en viktig aspekt i 

kommunikationssammanhang är att alla barn och ungdomar, som befinner sig i nya eller 

okända situationer, ska få tydlig information om situationen av en vuxen. Den vuxne ansvarar 

för att tydligt och aktivt strukturera situationen. Det går att anta att två av socialsekreterarna 

anser att information och ett tydliggörande kring syftet med samtalet samt information om 

varför barnet är där, är viktigt för att barnet ska känna sig delaktigt. Det går vidare att tolka 

att det föreligger en viss skillnad i beskrivningarna av innebörden av barnets delaktighet, där 

den ena socialsekreteraren beskriver att barnet blir delaktigt i samband med att den haft 

samtal med socialsekreteraren, till skillnad från de andra två socialsekreterarna som menar att 

barnet blir delaktig när det får information som berör det. Det går via Shiers 

delaktighetsmodell att anta att anledningen till att socialsekreterarnas definition av barns 

delaktighet kan skilja sig åt, är för att socialsekreterarna kan befinna sig på flera olika nivåer 

av modellen samt kan betrakta delaktighet utifrån olika synvinklar. Utifrån 

socialsekreterarnas beskrivningar av barnets delaktighet, berörde de inget om att barnet ska 

involveras i beslutsfattande eller att barnet ska dela inflytande och ansvar över 

beslutsfattande, vilket utgör två av de fem nivåerna i Shiers delaktighetsmodell. Att 

socialsekreterarna befinner sig på olika nivåer och inte arbetar utifrån de sätt som samtliga 

nivåer i delaktighetsmodellen beskriver, kan antas begränsa barnets möjlighet till delaktighet 

i utredningsprocessen, då socialsekreterarna endast delaktiggör barnet utifrån några av 

nivåerna. Vidare går det inte att säkerställa om respondent 1 menar att barnet ska uteslutas 

från att få information, då samtal med barn kan innefatta att de får information. Utifrån 

intervjuerna med socialsekreterarna föreligger det inte någon stor skillnad kring definitionen 

av barns delaktighet, tillskillnad från vad en nederländsk studie påvisade, exempelvis att vissa 

socialarbetare ser på barns delaktighet som ett samla information från barnet, medan andra 

socialarbetare menar att delaktighet är ett sätt att skapa sig en bild av barnets perspektiv (Van 

Bijleveld, Dedding, & Bunders, 2015). 

Faktorer som påverkar barnets delaktighet  

Föräldrars påverkan 

Samtliga socialsekreterare har nämnt att det finns faktorer som påverkar barns delaktighet i 

utredningar. De olika faktorer som socialsekreterarna nämnt är föräldrarna, organisationen 

samt neuropsykiatriska diagnoser hos barnet. Respondent 1 och 3 har uppgett att de upplever 

att föräldrar kan påverka barnets rätt att komma till tals och medverka i utredningen.  
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Respondent 1: “Det kan vara vilken tillgång föräldrarna ger till barnet som kan påverka (...) 

så det är ju hur familjen ställer sig till det.  Så självklart påverkar föräldrarnas inställning, 

kommer inte föräldrarna hit så är det inte så stor chans att barnen kommer.” 

Respondent 3:    

Föräldrarna är ju en faktor som kan påverka, om föräldrarna inte vill att det ska ske ett 

barnsamtal. Vi kan ju informera föräldrarna om att barnen har rätt att få prata med 

oss, men vi kan ju inte få dom att få hit barnen, de måste komma hit med barnen. Men 

jag har aldrig varit i en situation där jag inte fått prata med barnet. Det har varit 

föräldrar som ifrågasatt och då har man pratat med föräldrarna innan, och då har det 

alltid funkat att dom kommer hit med barnen. 

Analys 

Socialsekreterarna anser att föräldrarnas inställning påverkar barnets delaktighet, om 

föräldrarna inte vill komma med barnet till socialtjänsten är det svårt för dem att ha samtal. 

Heimer, Näsman och Palme (2018) menar att det finns situationer där barnets röst förminskas 

av vårdnadshavarna, när vuxna vill berätta och bestämma vad som är bäst för deras barn kan 

det påverka barnets delaktighet. Øvreeide (2010) beskriver att det finns vuxna som upplever 

att det kan vara problematiskt för barn att berätta om jobbiga och svåra händelser, att det kan 

bidra till att olustiga känslor väcks hos barnet och att de vuxna sedan inte vet hur de ska 

hantera situationen. Även små barn har dock förmåga att berätta om relevanta händelser och 

upplevelser, det är istället de vuxna som oftast hindrar samtalet från att ske. Utifrån det 

socialsekreterarna berättat har vi tolkat det som att föräldrar har en stor inverkan på barnets 

delaktighet, vid de fall där föräldrarna inte vill vara delaktiga kan det antas att det påverkar 

barnets möjlighet att vara delaktig. 

Socialsekreterares förhållningssätt gentemot föräldrar 

Socialsekreterarna resonerar under intervjuerna om hur de brukar hantera situationer där 

föräldrarna inte vill att barnen ska medverka i utredningen. Respondent 3 och 1 berättar att de 

vill trygga föräldrarna genom att ge information om varför de behöver samtala med barnet 

och hur samtalet kommer att gå till.  

 

Respondent 3:   

“Jag tänker att det viktiga är att föräldrarna får en förståelse för varför vi vill prata 

med barnen, varför det är viktigt. Om föräldrarna är med på noterna och känner sig 

trygga kring hur barnsamtalet kommer gå till. Man får trygga föräldrarna i att allting 

ska vara för barnets bästa”. 

 Respondent 1 beskriver också att det är betydelsefullt att trygga de vuxna: 

 “(..) barn är ju vana att träffa olika vuxna människor och man pratar om saker, det är 

en större grej för oss vuxna att vara aktuella på socialtjänsten än vad det är för ett 

barn. Så jag tänker att föräldrarna behöver man också trygga i det, och ge föräldrarna 

information om vad ett barnsamtal innebär. Så oftast är föräldrarna mer oroliga än vad 

barnen är. Oftast kan ju föräldrar inledningsvis vara liksom negativa till barnsamtal, 

men jag tycker oftast att man kan motivera”. 

Analys 
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Det går att tolka att föräldrar som har en negativ inställning till socialtjänsten påverkar sina 

barns möjlighet till delaktighet i utredningen. Socialsekreterarna nämner hur de brukar 

bemöta föräldrar som inte vill att socialsekreteraren ska samtala med barnet, utifrån det 

socialsekreterarna berättat går det att tolka att de har förståelse för att föräldrar kan tycka att 

det blir en jobbig situation för barnet, och att socialsekreterarna därför anser att det viktigt att 

föräldrarna får information om vad ett barnsamtal innebär och av vilken anledning samtalet 

ska ske. Nordenfors (2010) nämner i sin studie att det är viktigt att se barn som 

samarbetspartners för att barnen själva ska kunna vara med och påverka sin situation, det är 

inte alltid de vuxna som vet vad som är bäst för barnet. Det kan således antas att det är viktigt 

att både socialsekreterare och föräldrar är villiga att låta barnet få komma till tals och få 

medverka i utredningen, för att främja barnets rätt till delaktighet.  

Organisationens påverkan  

Majoriteten av socialsekreterarna nämnde under intervjuerna att det finns organisatoriska 

faktorer som kan påverka barnets delaktighet, exempelvis arbetsbelastning. Är det en hög 

arbetsbelastning upplever de att de inte alltid hinner ha samtal med barn i den omfattning som 

de själva önskat.  

Respondent 1:  

Jag tror att utmaningen för socialtjänsten tror jag är, när det blir fel, när det inte görs 

tillräckligt mycket eller när man inte följer lagen (...)  man har för mycket att göra, 

man har för många och tunga ärenden, och då behöver man prioritera. (...) och det 

tänker jag inte handlar om mig eller vad jag hade valt utan det här handlar om 

organisatoriska faktorer som jag har fått förhålla mig till, så tror jag det är för många 

socialsekreterare, och det är ju såklart en utmaning.  

Respondent 2: “det beror ju på hur många det finns på jobbet, hur mycket man har att göra så 

ja..det tycker jag att det har med organisationen att göra..” 

Respondent 3: “Arbetsbelastning är ju en sak, om man har mycket och utredningstiden börjar 

gå ut. Det gäller att prioritera rätt. Men arbetsbelastning kan bli en svårighet.” 

Analys 

Socialsekreterarna är överens om att organisationen och deras arbetsbelastning påverkar 

barnets delaktighet i utredningsprocessen. Hyvönen & Alexanderson (2014) beskriver att 

socialarbetares förmåga att göra barn delaktiga bland annat påverkas av organisationens 

förutsättningar. Socialsekreterarna beskriver att arbetsbelastningen är en utmaning och att det 

är viktigt att prioritera utredningar. Genom att socialsekreterarna behöver prioritera 

utredningar kan det antas att de barn vars utredningar som anses som mindre allvarliga blir en 

lägre prioritet, och de får således inte samma möjlighet att vara delaktiga. Detta betyder att de 

olika nivåer som Shier (2001) nämner i sin delaktighetsmodell förmodligen inte uppfylls eller 

att enbart några av nivåerna av modellen uppfylls. I Shiers delaktighetsmodell nämns steget 

skyldigheter, som handlar om att organisationen har en policy för hur arbetet med att göra 

barn delaktiga ska se ut, en policy bidrar till att arbetsplatsen blir skyldig att arbeta enligt 

policyn och de olika nivåerna i delaktighetsmodellen. Det kan antas att arbetsbelastningen ses 

som problematisk hos socialsekreterarna då de själva har svårt att påverka inflödet av 

utredningar. Det kan tolkas att det vid hög arbetsbelastning finns behov av mer personal för 

att underlätta arbetsbördan, i syfte att främja barns delaktighet och motverka att 

arbetsbelastningen ska kunna påverka barns rätt att komma till tals. En tydlig policy på 

arbetsplatsen skulle få organisationen att hantera arbetsbelastningen för att hjälpa 
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socialsekreterarna att frigöra tid, för att motverka att det ska uppstå brister avseende barns rätt 

att vara delaktiga i utredningar.  

Neuropsykiatriska diagnosers påverkan 

Barn som har någon form av diagnos är en ytterligare faktor som majoriteten av 

socialsekreterarna anser påverka barnets delaktighet. Socialsekreterarna har uppgett att de 

inte känner sig lika trygga i att ha samtal med barn som har någon form av diagnos. 

Respondent 1 beskriver att det är en utmaning att ha samtal med barn som har autism:  

Det jag tycker är svårt är kanske barn som har andra svårigheter, exempelvis 

lågbegåvning eller barn med inom autismspektra, där tycker jag det är en utmaning att 

ha barnsamtal, och där skulle jag behöva mer utbildning riktat, för där kan det finnas 

andra utmaningar som man behöver beakta på ett annat sätt när man pratar med dom 

barnen 

Respondent 2: “(...) det är ju svårt…och barn med särskilda behov som har autism.. hur man 

ska prata med dem och kan man förhålla sig på ett annat sätt..” 

Respondent 4: “ja det kan ju vara vissa svårigheter hos barnet, att det kan handla om 

diagnoser och sådär. Då märker man liksom att även om man försöker, att det inte alltid går 

på första gången som man har trott” 

Analys 

En tolkning utifrån det socialsekreterarna berättat är att de upplever svårigheter med att ha 

samtal med barn som har autism eller annan diagnos, det finns indikationer på att de inte 

känner sig lika trygga i att ha samtal med dessa barn då de efterfrågar mer utbildning och 

kunskap om hur de ska förhålla sig till barn med särskilda behov. Åkerström Kördel & 

Brunnberg (2019) uppger att regeringens barnrättighetsutredning som genomfördes 2013 

visade att det finns fyra olika grupper av barn som är särskilt utsatta, en av dessa grupper är 

barn som har någon form av funktionsnedsättning och som är i behov av hjälp och stöd. För 

denna grupp av barn finns det brister när det kommer till användandet av relevanta lagar och 

föreskrifter, det finns särskilt brister i tillämpandet av två av barnkonventionens principer, 

dels principen om barnets bästa dels principen om barnets rätt att komma till tals i frågor som 

rör det. Det kan således antas att det kan finnas ett samband mellan socialsekreterarnas 

upplevelser avseende barn med diagnoser och de brister som barnrättighetsutredningen visat 

på. Om socialsekreterarna upplever att det saknas kompetens och att det finns svårigheter när 

det kommer till att ha samtal med barn som har någon typ av diagnos eller 

funktionsnedsättning, kan det vara en bidragande faktor till att principen om barnets bästa och 

principen barnets rätt att komma till tals i frågor som rör dem, inte alltid efterlevs.  

Socialtjänstlagen och Barnkonventionen  
I det här temat berörs socialsekreterarnas åsikter om Socialtjänstlagen (2001:453) och 

barnkonventionen i utredningsprocessen. Åkerström Kördel & Brunnberg (2019, s. 15) 

nämner att det huvudsakliga målet inom den svenska barnrättspolitiken är att barn och unga 

ska behandlas med respekt, ha möjlighet att utvecklas, känna sig trygga, delaktiga och ha rätt 

till inflytande. Samtliga socialsekreterare anger att de arbetar främst utifrån socialtjänstlagen 

och att barnkonventionen används som ett komplement till socialtjänstlagen. Respondent 1 

och 3 beskriver det på följande sätt:  
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11:2 i SoL är den som reglerar hur en utredning ska bedrivas och då är det ju också 

vilket befogenheter och skyldigheter socialtjänsten har. Så det är ju den främsta och 

där ingår ju också, till exempelvis om vi vill prata med ett barn utan föräldrarnas 

samtycke kan vi göra det och då är det utifrån den paragrafen. Sen finns det 14:1 i 

SoL och barnkonventionen styrker det ytterligare det här med barns rätt att komma till 

tals. Men dom rättigheterna har ju barn redan genom socialtjänstlagen. 

“Det är ju främst socialtjänstlagen som vi arbetar utifrån. Barnkonventionen. (...) Så jag 

jobbar främst utifrån SoL.”  

När socialsekreterarna under intervjun fick frågan om de lagrum som de har idag räcker till 

eller om det behövs något komplement till de lagar som finns idag i utredningsarbetet, 

berättade majoriteten av socialsekreterarna att de lagrum som finns är tillräckliga. I kontrast 

till det, var det en av socialsekreterarna som inte höll med om att de lagrum som finns idag 

räcker till och att det hade behövts en förändring gällande samtyckesbestämmelserna kring 

barn. Respondent 4 beskriver:  

Jag tror definitivt att lagarna kan förändras. Man märker det  när man är i jobbet och 

man skulle vilja att det såg ut på ett annorlunda sätt. Och i vissa fall när det gäller 

olika insatser och där det inte finns samtycke från föräldrar till exempel, och där man 

ser ett visst behov av en viss insats men där en förälder kanske samtycker men inte 

den andre och det finns ett stort behov av stöd. Där skulle man behöva se över om det 

behövs ett samtycke av båda föräldrarna. Just när det finns ett stort behov som barnet 

eller ungdomen också känner men som bägge eller den ena föräldern inte samtycker 

till (...)  Men att barnet själv känner att den behöver något och vi ser samma behov, 

där krockar det lite.  

Analys  

Utifrån socialsekreterarnas berättelser framgår det att de anser att socialtjänstlagen är den 

viktigaste och mest använda lagen i arbetet med utredningar av barn. Barnkonventionen 

framgår utifrån socialsekreterarnas beskrivningar som ett komplement som styrker det som är 

skrivet i socialtjänstlagen. Vidare framgår det att majoriteten av de intervjuade 

socialsekreterarna anser att de lagar och regelverk som finns idag räcker till i arbetet. Medan 

en av socialsekreterarna anser att det finns behov av förändring kring lagarna, främst när det 

handlar om samtycke från föräldrar. Socialsekreteraren anser att det i vissa ärenden där det 

finns uttryckt att barnet är i behov av insats, inte alltid ska behöva inhämta ett samtycke från 

föräldrarna för att en insats ska träda i kraft, speciellt i de fall där barnet eller ungdomen 

också upplever att det finns ett behov av stöd. På nivå 5 i Shiers delaktighetsmodell framgår 

det att barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande. Det handlar på denna nivå om 

att den professionelle skaparöppningar för barnet att dela makten, samt att det inom 

organisationen ska finnas en tydlig procedur kring hur man ska göra det möjligt för barnet att 

få dela makten över beslut. På denna nivå finns det också skyldigheter att vuxna ska dela 

makten och ansvaret i beslutsfattandet med barnet. För att det ska vara möjligt krävs en 

policy inom organisationen (Shier, 2001). Eftersom en av socialsekreterarna berättade att det 

finns behov av förändring av lagrum som berör föräldrars samtycke kring beslut om insatser 

för barn, kan det antas bli svårt för socialsekreteraren att arbeta fullt ut från Shiers 

delaktighetsmodell nivå 5 även om hen vill det. Det kan antas bli svårt för socialsekreteraren 

att dela makten över beslut med barnet då föräldrarna enligt lag måste lämna samtycke till 

beslut om insats, vilket kan antas medföra att föräldrar har mer makt än barnet i vissa fall när 

det handlar om beslut om insats till exempel. Det kan således tolkas att lagen i vissa fall kan 

begränsa socialsekreteraren i att delaktiggöra barnet i beslut som berör det.  
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Diskussion  

I den här delen av uppsatsen diskuterar vi uppsatsens resultat och analys i relation till tidigare 

forskning och teori, vi ger även förslag till vidare forskning. Diskussioner kring studiens 

begränsningar och styrkor förs även i det här avsnittet.  

Resultatdiskussion 

Resultaten i denna studie stämmer i viss mån överens med den tidigare forskningen. De 

likheter som kan identifieras utifrån socialsekreterarnas beskrivningar och den tidigare 

forskningen är att bemötandet och förhållningssättet är viktigt, där det till exempel är 

betydelsefullt att barnet bemöts med respekt och får information som berör det. Både tidigare 

forskningsresultat och socialsekreterarna i denna studie är överens om att barnets delaktighet 

är viktigt och att barnet har rätt att framföra sin åsikt. Tidigare studier och socialsekreterarna i 

denna studie är också eniga om att det finns faktorer som kan påverka barnets delaktighet i 

utredningar.  I studiens analysdel har det dock framkommit att viss forskning och teori inte 

stämmer överens med socialsekreterarnas syn på barnsamtal. Exempelvis nämner Øvreeide 

(2010) att det finns vissa svårigheter avseende samtal med barn som befinner sig i svåra 

situationer, och att det därför undviks att ha dessa samtal. Socialsekreterarna i denna studie 

har dock lyft fram att det är viktigt att våga prata med barn om svåra saker och att de 

använder olika metoder för att samtala med barn. Vi kan därför se att socialsekreterarna 

besitter kunskap om metoder som är användbara i samtal med barn som befinner sig i svåra 

situationer, vilket är främjande för barns delaktighet. Det kan därför konstateras att tidigare 

forskningsresultat inte stämmer överens med den uppfattning som socialsekreterare har idag 

avseende samtal med barn som befinner sig i svåra situationer. Vi kan således dra slutsatsen 

att det finns mer kunskap kring samtal med barn i dagsläget, samt att det inte undviks att 

prata om svåra saker med barn. Vi ser således en positiv utveckling när det kommer till 

samtal med barn.   

Utifrån studiens resultat framgår det att socialsekreterarna använder sig av främst tre metoder 

i samtal med barn, dessa metoder är “Tejping”, “Trehus” och “Nallekort”. Metoderna 

används i syfte att hjälpa barnet att framföra sina åsikter och för att hjälpa barnet att sätta ord 

på sina känslor. Det framgår också att ålder och mognad hos barnet har betydelse för vilken 

metod som tillämpas i barnsamtalet. Att socialsekreterarna använder olika metoder vid samtal 

med barn kan ses som ett tillvägagångssätt där socialsekreteraren enligt Shier (2001) skapar 

öppningar till delaktighet, genom att inneha ett förhållningssätt som hjälper barnet att 

framföra sina åsikter. Temat i studiens resultat- och analysdel som handlar om barnets ålder 

och mognad, visar att socialsekreterarna har kunskap om att barns mognad och utveckling 

kan se olika ut, samt att socialsekreterarna är medvetna om att samtalen måste anpassas efter 

barnets ålder och mognad. Detta är även något som Øvreeide (2010) har lyft fram i sin 

kommunikationsteori, Øvreeide (2010) menar att barnet har olika kognitiva förutsättningar 

beroende på ålder, och att det därför krävs olika förhållningssätt och metoder i barnsamtal för 

att främja barnets förmåga att uttrycka sig. Vi anser att socialsekreterarnas medvetenhet kring 

att barn har olika förutsättningar beroende på ålder och mognad, och deras kunskaper om 

olika metoder som kan tillämpas i samtal för att stödja barnet att framföra sina känslor och 

åsikter, visar på att socialsekreterarna innehar kunskap och arbetssätt som tillåter barn att vara 

delaktiga. Utifrån socialsekreterarnas beskrivningar framgår det även att de arbetar för att 

delaktiggöra barn som inte är tillräckligt gamla för att kunna kommunicera genom tal, dessa 

barn involveras exempelvis genom att socialsekreteraren gör hembesök hos familjen eller 

pratar med BVC och förskola. Vi finner det positivt att även barn som är för unga för att 
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kunna medverka i samtal, blir delaktiga genom andra sätt och att de inte blir förbisedda på 

grund av att de inte har förmåga att uttrycka sig genom språk.  

Av resultatet i denna studie framgår det att socialsekreterarna har barnet i fokus när de skriver 

utredningar. Socialsekreterarna uppger dock inte om de inkluderar barnet vid bedömning och 

beslut, vilket vi tolkar som att de inte gör utifrån deras beskrivningar, därför anser vi att det 

finns en brist kring barnets delaktighet och att socialsekreterarna bör ta mer hänsyn till att 

inkludera barnet vid beslut som berör det. Eftersom barnet inte får vara delaktigt vid beslut så 

finns det risk för att barnets delaktighet begränsas och att eventuell insats som beslutas inte 

stämmer överens med barnets önskemål och behov. Åkerström Kördel & Brunnberg (2017) 

beskriver att många barn vill vara delaktiga i beslut som rör dem  För att ett barn ska vara 

delaktig krävs det således att barnet är delaktig vid beslut och frågor som berör det, och inte 

enbart i skrivandet av analysen i utredningen. Detta framgår även i barnkonventionen artikel 

12, att barn har rättigheter avseende att komma till tals, bli lyssnad på och få vara delaktiga i 

frågor som rör dem (Segerström, 2019). Vi ser således att det finns behov av att 

socialsekreterare ska arbeta med -och våga prata med barnet om dennes åsikter och önskemål 

vid bedömning av beslut. I resultatet framgår det även att socialsekreterarnas definitioner av 

barnets delaktighet inte berör något om att barnet ska involveras i beslutsprocessen, vilket 

Shier (2001) påvisar vara en viktig del i nivå 4 och 5 i delaktighetsmodellen, nivåerna 

innefattar att barn involveras i beslutsfattandet och att barn delar makt och ansvar över 

beslutsfattande. Det som socialsekreterarna ansåg vara viktigast var att barnet får information 

om syftet med utredningen och vad som ska ske, för att barnet ska känna sig delaktig. Vi 

anser att en tydligare policy inom verksamheten avseende barns delaktighet i beslut skulle 

kunna bidra till att socialsekreterarna låter barnet vara delaktig i beslut som berör det. Van 

Bijleveld, Dedding, & Bunders (2015) skriver att socialarbetare anser att barns delaktighet är 

viktigt, men att de har olika definitioner kring vad barns delaktighet innebär. 

Forskningsresultatet i vår studie visar dock på att det inte föreligger någon stor skillnad i 

socialsekreterarnas beskrivningar och definitioner av barnets delaktighet, då alla verkar vara 

överens om att ge information till barnet är en viktig aspekt i medskapandet. Även Archard & 

Skivenes (2009) lyfter fram att vissa socialarbetare definierade barns delaktighet som att 

barnet får information som rör denne. I Van Bijleveld, Dedding, & Bunders (2015) studie så 

fokuserar socialarbetarna på att de ska samla in information från barnet till skillnad från 

socialsekreterarna i vår studie som anser att det är viktigt att barnet själv blir informerad om 

utredningen och dess syfte. De slutsatser som kan dras är att det i vår studie inte framgår 

några större skillnader i socialsekreterarnas definitioner kring barns delaktighet, till skillnad 

från tidigare forskning där det framgår att socialarbetares definitioner av barns delaktighet 

kan variera. En anledning till det kan vara att vår studie har få antal respondenter och att det 

därför inte framkommit fler skillnader i deras definitioner kring barnets delaktighet. 

I studiens resultat fann vi att det finns vissa faktorer som kan påverka barnets delaktighet. 

Utifrån socialsekreterarnas beskrivningar framkommer det att föräldrar kan begränsa barnets 

delaktighet i utredningen, genom att de inte låter barnet komma till socialtjänsten samt att 

föräldrarna känner oro för att barnet ska påverkas negativt av att samtala med 

socialsekreteraren. Detta är något som även Heimer, Näsman och Palme (2018) nämner, de 

beskriver att barnets röst riskerar att förminskas av vårdnadshavarna. Segerström (2019) 

menar att det kan vara gynnande för barnet att enskilt få samtala om sin situation utan att 

föräldrarna är med. Vi kan således konstatera att föräldrar kan påverka barnets delaktighet, 

dock har socialsekreterarna berättat att de arbetar för att motivera föräldrar som inte vill att 

barnen ska vara delaktiga i samtal. Vi kan därför dra slutsatsen att det är lika viktigt att 

föräldrar, liksom barnet, blir informerade om varför samtalet ska äga rum enskilt med barnet 



33 
 

och hur ett barnsamtal går till. Ett tydliggörande kring samtalets syfte kan antas bidra till att 

föräldrarna får förståelse för varför barnet behöver få vara delaktig i utredningen, och att de 

därmed låter barnets perspektiv få mer utrymme i utredningen.  

En annan faktor som påverkar barnets delaktighet är socialsekreterarnas arbetsbelastning. 

Majoriteten av socialsekreterarna har uppgett att arbetsbelastning bidrar till att de måste 

prioritera utredningar, där vissa utredningar kring barn som anses vara mindre allvarliga 

prioriteras lägre vid hög arbetsbelastning. Detta medför att vissa barn inte får samma 

möjlighet som andra att vara delaktiga. Till exempel har socialsekreterarna nämnt att de 

ibland inte kunnat ha så många barnsamtal som de önskat på grund av hög arbetsbelastning. 

Hyvönen & Alexanderson (2014) menar att socialarbetares möjlighet att göra barn delaktiga 

kan påverkas av de förutsättningar som finns inom organisationen. Vi kan därför se att 

organisationen kan påverka socialsekreterarnas arbetssätt vilket även påverkar barnets 

möjlighet till delaktighet. Vi anser således att organisationen bör vara uppmärksam på om det 

föreligger en hög arbetsbelastning hos socialsekreterarna, för att kunna underlätta 

arbetsomfattningen för de anställda, exempelvis genom att säkerställa att den personal som 

finns är tillräcklig för att utredningar ska kunna genomföras rättssäkert och utan att behöva 

prioritera bort samtal i vissa utredningar.  

Diagnoser hos barnet är ytterligare en faktor som kan inverka på dess möjligheter till 

delaktighet. Socialsekreterarna beskriver att de finner det svårt att ha samtal med barn som 

har autism eller andra diagnoser. De upplever också att de saknar kunskap om hur barn med 

diagnoser ska bemötas och samtalas med. I Åkerström Kördel & Brunnbergs (2019) studie 

framgår det att regeringens barnrättighetsutredning som genomfördes 2013 visar på att det 

finns brister avseende tillämpandet av principerna i barnkonventionen som handlar om 

barnets bästa samt barnets rätt att komma till tals i frågor som rör dem, speciellt när det 

kommer till den grupp av barn som har någon form av funktionshinder och som har behov av 

stöd eller hjälp. Utifrån både Åkerström Kördel & Brunnbergs (2019) studie samt 

socialsekreterarnas beskrivningar går det att utläsa att det finns behov av mer kunskap kring 

samtal med barn med diagnoser. Vi ser därför att det i dagsläget finns ett behov av att 

socialsekreterare får vidareutbildningar som handlar om att bemöta barn med 

neuropsykiatriska diagnoser eller funktionshinder, och att organisationen bör tillgodose att 

socialsekreterarna har den kunskap som krävs för att alla barn, oavsett funktionshinder, ska 

bemötas rätt och göras delaktiga i utredningar. Av Shiers (2001) delaktighetsmodell framgår 

det att steget möjligheter handlar om att den professionelle eller organisationen har möjlighet 

att arbeta utifrån de olika  nivåerna som finns i modellen, de behoven som finns på respektive 

nivå, kan exempelvis  röra resurser som arbetstid, särskilda färdigheter och kunskap. På nivå 

2 i delaktighetsmodellen framgår det även att steget möjligheter på denna nivå innefattar att 

barnets åsikter ska få komma till uttryck, genom att de professionella har möjlighet att 

använda tekniker och tillvägagångssätt som hjälper barnet att framföra sina åsikter (Shier, 

2001). Vi kan se att socialsekreterarna har behov av tekniker och tillvägagångssätt när det 

handlar om att bemöta barn med diagnoser. Vilket stärker vårt resonemang om att 

organisationen bör skapa mer möjligheter för socialsekreterare att få vidareutbilda sig samt få 

mer kunskap om samtal med barn med diagnoser. Vi anser att det är en brist att det idag, år 

2019, inte finns några särskilda riktlinjer eller tillräcklig kunskap kring hur barn med 

diagnoser ska bemötas inom socialtjänsten, då barn med diagnoser inte är något nytt. En 

tänkbar anledning till det kan bero på att organisationen inte har skapat möjligheter för 

socialsekreterare att få utbildning i att bemöta barn med diagnoser. Därför ser vi att 

organisationer bör arbeta mer för att ge socialsekreterarna de resurser som krävs för att de ska 

kunna delaktiggöra barn oavsett diagnos, ålder eller mognad.  
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I studiens resultat framgår det att socialsekreterarna främst använder socialtjänstlagen i 

arbetet med utredningar och att barnkonventionen används som ett komplement till 

socialtjänstlagen. Samtliga av socialsekreterarna upplever att de lagrum och regelverk som 

finns idag är tillräckliga för att kunna göra barn delaktiga i utredningsarbetet. En av 

socialsekreterarna anser dock att det finns rum för förändring när det handlar om lagar som 

berör samtycke från föräldrar. Socialsekreteraren menar att det i vissa ärenden där det finns 

ett tydligt behov av insats för barnet, inte alltid ska behöva inhämtas ett samtycke från båda 

föräldrarna för att en insats ska bli giltig, särskilt i de fall där barnet eller ungdomen också 

upplever att det finns ett behov av insats. Socialdepartementet (2019) beskriver att regeringen 

har gjort bedömningen att socialtjänsten ska få mer möjlighet att bevilja öppna insatser till 

barn och unga utan föräldrarnas samtycke, i syfte att socialtjänsten ska kunna arbeta 

förebyggande för att barn och unga inte ska fara illa och för att barnets rättigheter ska 

efterlevas. Det framgår att barn och unga i större utsträckning ska ha möjlighet att få stöd och 

hjälp av socialtjänsten oavsett om föräldrarna samtycker eller inte. Socialstyrelsen har fått i 

uppdrag att lämna förslag på hur öppna insatser för barn och unga utan föräldrars samtycke 

kan öka. Vi ser att den brist som en av socialsekreterarna beskrev kring samtycke från 

föräldrar vid insatser, är något som även uppmärksammats av socialdepartementet och att det 

verkar arbetas för att det ska ges möjlighet för socialtjänsten att kunna ge stöd i form av 

öppna insatser till barn utan föräldrars samtycke. Detta ser vi som något positivt då det kan 

gynna barn och unga som far illa genom att de kan få tillgång till den insats som 

socialtjänsten och de själva anser att de är i behov av. Förhoppningsvis leder detta även till att 

barnets röst får mer gehör vid beslut som rör det.  

Diskussion kring studiens styrkor och begränsningar 
Vi har under hela uppsatsskrivandet varit medvetna om de styrkor och begränsningar som 

kan tänkas finnas gällande studiens tillförlighet, trovärdighet och överförbarhet, vilket vi 

även redovisat i metodavsnittet i denna uppsats. En styrka vi kan identifiera i studien är valet 

av datainsamlingsmetod, genom att vi använde semistrukturerade intervjuer fick vi fram 

socialsekreterarnas egna beskrivningar och erfarenheter kring arbetet med barns delaktighet. 

Datainsamlingsmetoden möjliggjorde att vi kunde ställa följdfrågor till det som vi fann som 

relevant för studien under intervjuerna, samt att socialsekreterarna fick utrymme att berätta 

om det som de ansåg vara relevant utifrån de frågor som vi ställde. De semistrukturerade 

intervjuerna bidrog till att vi kunde besvara uppsatsens syfte och frågeställningar, samt gav de 

oss ett underlag för att kunna analysera och jämföra resultat med tidigare forskning och teori. 

En begränsning i uppsatsen är att vi har använt oss av få respondenter, vilket har inverkat på 

vårt resultat och analys. Om vi hade använt fler respondenter hade vi kanske kunnat fått mer 

varierande svar, vilket kanske hade gett några nya perspektiv på de frågor som vi ställt. 

Eftersom vi utgått ifrån intervjuer med fyra socialsekreterare för att besvara studiens syfte 

och frågeställningar, blir det svårt att avgöra huruvida empirin som samlats in från dessa 

intervjuer går att applicera på andra kontexter än de som de fyra socialsekreterarna arbetar i. 

Det blir därför en begränsad överförbarhet till andra verksamheter. En studie med mixad 

metod, bestående av både enkäter och intervjuer hade kanske möjliggjort att vi hade fått mer 

information. Det blir därför svårt att bedöma om socialsekreterare som arbetar i andra 

kommuner har liknande erfarenheter och arbetssätt när det kommer till att delaktiggöra barn i 

utredningar. 

Slutsatser  
Syftet med studien var att söka kunskap om hur socialsekreterare definierar barns delaktighet 

och hur de arbetar för att delaktiggöra barn i utredningsprocessen. Studien har även utgått 
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från fyra frågeställningar, dessa är: Hur uppfattar socialsekreteraren barnets delaktighet? hur 

genomförs samtal med barnet? hur delaktiggörs barnet i utredningsprocessen? 

vilka faktorer kan påverka barnets delaktighet i utredningar? 

 

De slutsatser vi kommit fram till utifrån studiens resultat och analys är att socialsekreterare 

använder sig av olika metoder och förhållningssätt i samtal med barn beroende på barnets 

ålder och mognad. Definitionen kring barnets delaktighet är i princip densamma bland 

samtliga socialsekreterare och de har en liknande syn på hur barnet ska bemötas i samtal, där 

de anser att barnet bland annat ska bemötas med respekt och få ta del av information som 

berör det. Ingen av socialsekreterarna nämner något om att barnet ska få vara delaktig i 

beslut. Samtliga socialsekreterare anser att Socialtjänstlagen är tillräcklig för att kunna 

delaktiggöra barnet i utredningen, vi fann dock att lagen ibland kan begränsa barnets 

delaktighet vid exempelvis beslut som kräver föräldrars samtycke. Vi fann även att det finns 

faktorer som kan påverka barnets delaktighet, till exempel föräldrarna, arbetsbelastning och 

diagnoser hos barnet.  

Förslag till fortsatt forskning 
Utifrån studiens resultat och analys framgår det att det finns en del utvecklingsområden, 

främst kring att socialsekreterarna upplever att det finns en hög arbetsbörda som påverkar 

deras arbetssätt. Vi anser därför att det finns behov av vidare forskning kring hur 

arbetsbelastningen för socialsekreterare inverkar på barnets delaktighet i utredningar, 

forskningen skulle kunna bidra till att främja kvaliteten inom organisationer och arbetsmiljön 

för socialsekreterarna samt gynna barnets delaktighet. Vi har även funnit att socialsekreterare 

upplever att det finns svårigheter kring att arbeta med barn som har någon form av 

neuropsykiatrisk diagnos. Vi anser därför att det finns behov av mer forskning kring  

hur socialsekreterare ska arbeta med barn med diagnoser. Fortsatt forskning kring 

socialsekreterares arbete med barn med diagnoser, kan bidra till att identifiera brister och 

utvecklingsområden som finns i dagsläget inom socialtjänsten. Med fortsatt forskning kan i 

bästa fall denna grupp av barn få bättre förutsättningar när de kommer i kontakt med 

socialtjänsten. Mer forskning kring socialsekreterares arbete och bemötande av barn med 

diagnoser kan även antas bidra till att socialsekreterare får mer kompetens om hur de ska 

arbeta för att delaktiggöra- och bemöta dessa barn. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide  

Bakgrund  

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter idag och hur länge har du arbetat med dem 

arbetsuppgifterna?  

Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? 

Utbildning? 

Hur länge har du arbetat som socionom? 

Har du någon särskild utbildning avseende samtal med barn? 

 

Metoder och arbetssätt 

Vilka metoder och arbetssätt använder du när det kommer till att arbeta med barn?  

Finns det olika metoder beroende på barnets ålder och mognad? 

På vilket sätt anser du att du arbetar för att möjliggöra barnets inflytande i 

utredningsprocessen? 

Hur anser du att barn ska bemötas i utredningssamtal?  

Hur arbetar du för att tillämpa barnets åsikter i bedömning och beslut? 

Ger din arbetsplats dig möjlighet att kunna hålla dig uppdaterad med nya metoder och 

arbetssätt? iså fall hur? 

Har arbetsplatsen några policykrav för hur barns delaktighet ska hanteras? 

Hur upplever du att barnsamtal påverkar utredningen?  

Barns delaktighet 

Vad innebär barns delaktighet i utredningar för dig? 

Hur påverkar barns delaktighet utredningsprocessen? 

Upplever du att barn får vara delaktig i beslutsprocessen? 

Finns det några faktorer som kan påverka barnets delaktighet? Om ja, hur hanterar du det? 

Finns det någon del i utredningsprocessen där barnets inflytande blir mer viktigt eller mindre 

viktigt? 

Hur bedömer du om barnets åsikter ska tas i beaktande eller inte?  
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Lagstiftning/Barnkonventionen 

Vilka lagrum används i utredningsprocessen? 

Räcker dessa lagrum till för att göra barnet delaktigt? 

Ger barnkonventionen något stöd i utredningar? 

Hur förbereder sig din arbetsplats för inkorporeringen av barnkonventionen? 

Hur upplever du att det är att efterfölja Socialtjänstlagen avseende utredningar? 

Anser du att arbetsplatsen säkerställer att Socialtjänstlagen och Barnkonventionen efterföljs i 

utredning med barn?  I så fall hur? 

Dilemman/svårigheter 

Vad upplever du är de främsta svårigheterna gällande att delaktiggöra barn i utredningar? 

Hur förhåller du dig till barn som själva inte vill vara delaktiga? 

I tidigare forskning framkommer det att organisatoriska faktorer kan inverka på 

socialarbetares arbetssätt med barn i utredningsprocesser. Upplever du att det finns 

organisatoriska faktorer som kan inverka på hur du arbetar för att delaktiggöra barn?  

I tidigare forskning framgår att ålder och mognad kan inverka på barnets möjligheter till 

delaktighet. Hur anser att du ålder och mognad inverkar på barnets möjligheter till 

delaktighet? 

I tidigare forskning framgår det att socialarbetare ibland inte bedömer att barnet ska vara 

delaktigt i utredningsprocessen, då det bland annat kan vara skadligt för barnet. Anser du att 

det finns situationer vari ett deltagande för barn inte är lämpligt eller nödvändigt?  

Avslutning 

Har du själv några funderingar eller tankar som du tycker är relevant och som vi inte har 

berört under intervjun? 

Finns det några möjligheter för oss att komma i kontakt med dig vid eventuella frågor och 

funderingar i efterhand?  
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Bilaga 2 

Shiers delaktighetsmodell  
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