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SAMMANFATTNING 

Undersökningar påvisar att barns delaktighet i socialtjänstens utredningar är bristfällig 
(Inspektionen för vård och omsorg, 2014). Barns åsikter beskrivs som lågt prioriterade i 
förhållande till vuxna (Östberg, 2010). Syftet med studien var följaktligen att undersöka hur 
socialsekreterare uppfattar barns delaktighet i utredningar där barn misstänkts blivit utsatta 
för våld i hemmet. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats i form av 
fokusgruppsintervjuer med socialsekreterare. Delaktighetsmodeller och professionsteori 
utifrån begreppen jurisdiktion samt handlingsutrymme har tillämpats i analysen av empirin. 
Resultatet visar att det råder en samstämmighet i hur informanterna definierar barns 
delaktighet, dock har detta en komplex innebörd i praktiken. Informanterna beskriver att 
metoder kan främja barns delaktighet. Däremot framträder hinder såsom barns ålder, 
föräldrars inblandning, hög arbetsbelastning och tidsbrist. Vidare synliggörs att 
socialsekreterarna ser barn som aktiva deltagare i utredningsarbetet. Skyddsaspekten 
framhävs dock som starkt styrande för barns delaktighet. Föreliggande studie belyser således 
att det råder både hinder samt möjligheter i det praktiska arbetet gällande barns delaktighet. 

Nyckelord: barns delaktighet, socialsekreterare, utredningsarbete, delaktighetsmodeller, 
professionsteori  
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ABSTRACT 
 

Studies show that children's participation in social services inquiries are flawed 
(Inspektionen för vård och omsorg, 2014). Children's views are described as a low priority 
compared to adults (Östberg, 2010). The aim of this study was therefore to examine how 
social workers perceive children's participation in inquiries where children are suspected of 
being victims of domestic violence. The study has been conducted with a qualitative approach 
in the form of focus group interviews with social workers. Participation models and theory of 
professions based on the concepts of jurisdiction and discretion has been applied in the 
analysis of empirical data. The result shows that there is a consistency in how the informants 
define children's participation but that it has a complex meaning in practice. The informants 
describe that methods can facilitate children's participation. However, it also appears that 
there are obstacles such as the children’s age, parents’ involvement, high workload and lack 
of time. Furthermore, the study shows that social workers perceive children as active 
participants in inquiries. However, the protection aspect is emphasized as a main factor for 
children's participation. This study thus highlights that there are both obstacles and 
opportunities in the practical work regarding children's participation. 
 
Keywords: children's participation, social work, inquiries, participation models, theory of 
professions
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1. INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 
I Brottsförebyggande rådets (2014) nationella kartläggning av brott i nära relationer 
uppskattas det att omkring 150 000 barn bor i hushåll där våld förekommer. 
Uppskattningsvis är risken att barn blir utsatta för fysiskt våld i hemmet tio gånger så stor i 
familjer där våld påträffas mellan vuxna (Allmänna Barnhuset, 2011). Enligt 1 § i 5 kap. av 
Socialtjänstlagen (2001:453) har socialnämnden det yttersta ansvaret att se till att barn och 
unga får växa upp under trygga och goda förhållanden. Socialnämnden ska se till att barn får 
det stöd och den hjälp de behöver då de har blivit utsatta för brott, bevittnat våld eller andra 
övergrepp mot en närstående utifrån 11 § i 5 kap. av Socialtjänstlagen (2001:453). När 
socialtjänsten får kännedom om att ett barn kan ha blivit utsatt för våld ska en utredning 
enligt 1 § i 6 kap. av SOSFS (2014:4) inledas utan dröjsmål. Socialstyrelsen rekommenderar 
att utredningen bland annat bör belysa hur barn själva tolkar våldet och hur föräldrarna 
förhåller sig till och resonerar kring våldets konsekvenser för barnet. Barnets stöd- och 
skyddsbehov bör även kartläggas. Enligt 10 § i 11 kap. av Socialtjänstlagen (2001:453) har 
barn lagstadgad rätt att vara delaktiga inom socialtjänstens utredningsarbete utifrån barns 
ålder och mognad. Barn som har varit utsatta för våld i hemmet har många gånger erfarenhet 
av att leva i en verklighet som både kan vara oförutsägbar och svår att begripa för dem. 
Eriksson och Näsman (2011) menar att detta motiverar till en större delaktighet för dessa 
barn i mötet med socialtjänsten. Detta med syfte att öka barns makt och kontroll över sin 
egen situation. Forskning visar att skyddsaspekten är en central del då socialsekreterare 
fäster större vikt vid vad barns deltagande kan få för konsekvenser istället för att tillgodose 
barns rätt till delaktighet (Vis, Holtan och Thomas, 2012). Vidare anser socialsekreterare att 
delaktighet innebär att tänka på barns behov och informera barn om vad socialtjänstens 
arbete handlar om. Att inkludera barn när beslut ska fattas uppfattas få lägre prioritering 
(Biljeveld, Dedding & Bunders-Aelen, 2014). Inspektionen för vård och omsorg (2014) 
rapporterar att utredningsarbetet i barnavårdsärenden är bristfälligt gällande barns rätt till 
delaktighet. Både brist på dokumentation och samtal med barn framhävs. Östberg (2010) 
menar att barn som far illa eller riskerar att fara illa inte får sina åsikter hörda i 
socialtjänstens utredningar. Detta då fokus många gånger riktas mot föräldrars problem 
medan barns behov hamnar i skymundan. Det är således av vikt att undersöka hur 
socialsekreterare talar om barns delaktighet för att tydliggöra vilka svårigheter som kan ligga 
till grund för denna kritik. Detta då socialsekreterares definition av barns delaktighet kan 
komma att påverka hur de utför det praktiska arbetet. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare uppfattar barns delaktighet i 
utredningar där barn misstänkts blivit utsatta för våld i hemmet. 

• Hur definierar socialsekreterare barns delaktighet i utredningsarbetet? 
• Vilka hinder respektive möjligheter upplever socialsekreterare kan påverka barns 

delaktighet i utredningsarbetet? 
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1.3 Centrala begrepp 
Denna studie utgår från 2 § i 1 kap. av Socialtjänstlagens (2001:453) definition av barn, 
vilken avser varje människa mellan åldrarna 0-18 år.  

Edleson (1999) beskriver att barn som lever i en familj där det förekommer våld kan uppleva 
våldet genom att se, höra eller involveras i våldet eller dess konsekvenser. Studien tillämpar 
Barnombudsmannens (2012) definition av våld med utgångspunkt i artikel 19 i 
barnkonventionen. Definitionen omfattar: “alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada 
eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, 
innefattande sexuella övergrepp” (s. 4). 

1.4 Disposition 

Inledningen har utformats för att ge en bakgrund till den problemformulering som har 
mynnat ut i studiens syfte och frågeställningar. I det kommande avsnittet redogörs för 
tidigare forskning inom ämnesområdet och dess relevans för studien. Detta följs av teoretiska 
tolkningsramar som presenterar modeller och begrepp som används i resultatanalysen. 
Därefter beskrivs studiens genomförande under metod och material. Resultat och analys 
redovisar empiri från fokusgruppsintervjuer. Dessa analyseras löpande utifrån tidigare 
forskning samt de teoretiska tolkningsramarna. Avslutningsvis förs en resultat- och 
metoddiskussion där även slutsatser och förslag på vidare forskning presenteras. 

2. TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt sammanställs resultat från tidigare forskning om barns delaktighet. 
Lundström (2012) redogör för att barnavårdsärenden utförs på olika sätt i olika länder. Det 
sociala arbetet i Sverige är, likt de nordiska länderna och Nederländerna, 
familjestödsorienterat. Artiklar från Sverige, Norge och Nederländerna redovisas med 
undantag från en artikel från Storbritannien där socialt arbete är barnskyddsinriktat 
(Andersson & Sallnäs, 2012). Avsnittet avslutas med en reflektion om hur den tidigare 
forskningen kommer appliceras i denna studie.  
 

2.1 Delaktighet  
Bijleveld m.fl. (2014) redogör i sin studie för att delaktighet inte är ett givet begrepp. Studien 
är genomförd i Nederländerna med syfte att både undersöka och jämföra handläggares och 
ungas erfarenheter samt deras syn på barns delaktighet inom socialtjänsten. Empirin 
insamlades genom intervjuer med 16 handläggare och 16 barn i åldrarna 13-19 år som varit 
intagna för tvångsvård eller öppenvård. I studien beskrivs barns delaktighet innefatta 
faktorer som att barn får information och förklaringar, att barn blir inkluderade, att barns 
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behov beaktas och att barn även blir tillfrågade om sina åsikter. Barns delaktighet uppfattas 
innebära att barn får medverka i de beslut som berör dem. Enligt en norsk 
enkätundersökning av Vis m.fl. (2012) är förespråkare av barns delaktighet av åsikten att 
barn ska få möjlighet att delta vid beslut. Enkäten besvarades av 53 barnhandläggare och 33 
socionomstudenter med syfte att synliggöra rådande hinder för barns delaktighet i det sociala 
arbetet. En viktig del av resultatet var att bedömningen av hur barn ska inkluderas skiljer sig 
åt mellan socialarbetarna. Även Bijleveld m.fl. lyfter denna problematik angående 
definitionen av barns delaktighet. De menar att handläggare lägger vikt vid att samla in 
information för att synliggöra barns åsikter. Många handläggare är dock av uppfattningen att 
barns delaktighet innebär mer att tänka på barns behov och informera barn om vad 
handläggarna gör. Att inkludera barn i beslutsfattandet framhävs däremot inte. Resultatet i 
Vis m.fl. studie visar tendenser av att en del socialarbetare uppfattas fokusera mindre på 
processen att få barn delaktiga och mer på vad barns deltagande kan få för konsekvenser. 
Vidare menar de att handläggare som inte fäster vikt vid delaktighet mest troligt kommer 
motarbeta barns delaktighet. 

2.2 Möjligheter för delaktighet 
Vis och Thomas (2009) redogör i sin norska studie att den viktigaste faktorn för barns 
delaktighet är att barn deltar på möten. Urvalet för studien var 16 handläggare som deltagit i 
ett utvecklingsprojekt för att öka barns delaktighet i socialtjänstens arbete. Utifrån en enkät 
har handläggarna rapporterat om sina egna uppfattningar om barns delaktighet i ärenden 
som de själva har utrett efter deltagande i utvecklingsprojektet. I takt med att antalet möten 
barnen deltar i ökar uppfattas även deras delaktighet öka. Barns närvaro på möten är 
däremot inte en garanti för att deras åsikter tas tillvara. I en brittisk studie av Sanders och 
Mace (2006) har policydokument och protokoll från barnskyddskonferenser analyserats. 
Intervjuer har genomförts med tio socialarbetare och nio ordföranden för 
barnskyddskonferenser med syfte att undersöka relationen mellan byråkrati och främjandet 
av barns delaktighet. För att möjliggöra och öka barns delaktighet menar Sanders och Mace 
att socialtjänsten bör ha en större flexibilitet då barn deltar under möten. Detta om barnet 
inte längre vill vara med eller när barnets deltagande bedöms olämpligt. Vis och Thomas 
rekommenderar även att om myndigheter vill öka barns delaktighet bör olika sätt att få barn 
att närvara på möten tillika metoder och verktyg för att kunna ta del av barns åsikter 
övervägas. Barns delaktighet kan enligt Vis och Thomas fördelaktigt möjliggöras genom en 
process där flera möten med barnet hålls. Således kan chansen öka för socialarbetare att 
kunna fånga upp barnets önskemål och känslor. Att barn ges möjlighet att uttrycka sina 
åsikter leder dock inte per automatik till att de kan komma att påverka beslutet. 
 
Vis m.fl. (2012) menar i sin studie att vikten av en god relation mellan socialarbetaren och 
barnet är en förutsättning för god kommunikation. Speciella kunskaper i att samtala med 
barn om deras mående synliggörs som en viktig aspekt för de socialarbetare som framhävde 
vikten av en god relation. Sanders och Mace (2006) poängterar likväl vikten av att 
socialarbetaren och barnet utvecklar en bra relation för att möjliggöra barnets delaktighet. 
Även att ge barnet stöd under processen och anpassa metoder för barnet som socialarbetaren 
möter. Detta kan exempelvis vara målning och känslokort för att på så sätt kunna ta del av 
barnets åsikter, önskemål samt känslor. 
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Tabell 1: Sammanfattande översikt av faktorer som möjliggör barns delaktighet. 

 

2.3 Hinder för delaktighet 
Bijleveld m.fl. (2014) påvisar viktiga faktorer för barns delaktighet såsom betydelsen av barns 
ålder. I deras studie framkommer att många handläggare inte alltid anser att barn har 
tillräcklig kunskap eller kännedom om vad de vill för att delta vid beslut. Detta då 
handläggarna menar att yngre barn är oförmögna att förstå innebörden av sin situation. 
Handläggarna påpekar även att yngre barn bör skyddas från att delta i en utredning då det 
förekommer risk för barns säkerhet. I dessa situationer blir därmed barns delaktighet i 
processen sekundär. 
 
Vis m.fl. (2012) redogör för att det råder hinder för barns delaktighet i omvårdnads- och 
skyddsärenden. Bakomliggande faktorer som framkom var att barns deltagande inte ansågs 
lämpligt eller att barns delaktighet inte bedömdes som nödvändigt. Den faktor som ansågs 
utgöra det största hindret var dock kommunikationssvårigheter mellan barn och 
socialarbetare. Sanders och Mace (2006) synliggör socialarbetares upplevelser av hinder för 
barns delaktighet. Detta i form av föräldrars negativa inställning till att barnet görs delaktig, 
att myndigheten inte är barnanpassad, barnets ålder, barnets förståelse eller 
funktionsvariant. Barn som varken kan eller vill uttrycka sina åsikter anses vara ytterligare 
ett hinder. Kommunikationen mellan socialarbetaren och barnet ansågs även i Vis m.fl. 
studie tendera att bli problematisk. Detta då socialarbetaren får svårt att bedöma om det 
barnet berättar är sant och i vilken grad det reflekterar barnets egna känslor. Vidare 
framhäver de risken att utsätta barnet för en sårbar situation där barnet kan ta skada av sitt 
deltagande. Detta då barnet förväntas reflektera och tala om sin situation på ett sätt som kan 
leda till obehag för barnet. Liknande resultat beskrivs i Sanders och Mace studie. Enligt Vis 
m.fl. visar resultatet att relationen mellan socialarbetaren och barnet kan uppfattas innebära 
en riskfaktor då samtalen kan bli påfrestande för barnet. Kortsiktiga relationer bör undvikas 
för att relationen ska bli trygg och stabil men detta är svårt att uppnå i praktiken. Den tredje 
faktorn synliggör socialarbetarens benägenhet att inkludera barnet vid beslutsfattandet. Vis 
m.fl. menar att oberoende om deltagandet kan påverka utfallet för beslut eller inte så tillskrev 
socialarbetarna barnets delaktighet som mycket viktigt och värdefullt. Vidare lyfter Sanders 
och Mace att den tunga arbetsbelastningen kan resultera i tidsbrist vilket anses vara en 
bidragande faktor till att barns delaktighet kan bli bristfällig. Vis och Thomas (2009) 
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argumenterar för att det bör finnas vägledning för att kunna implementera hur barns 
delaktighet ska tillämpas i verksamheterna för att öka barns delaktighet. 

Tabell 2: Sammanfattande översikt av faktorer som hindrar barns delaktighet. 

 

 

2.4 Bemötande av barn 
Eriksson (2012) beskriver i en svensk studie hur barn kan positioneras som delaktigt barn, 
beskyddat barn eller diskvalificerad vuxen beroende på socialarbetares bemötande av barn i 
utredningsprocessen. Delaktigt barn innebär att socialarbetaren aktivt försöker göra barnet 
delaktig i utredningen. I de fall socialarbetaren gett barnet begränsade möjligheter till 
delaktighet och inflytande vid deras möten benämns detta som beskyddat barn. Barnet har 
vid dessa möten inte fått ta del av information eller återkoppling i någon större utsträckning. 
Den sista positionen kännetecknas av ett vuxen-orienterat bemötande. Utifrån barns 
perspektiv innebär det att barnet förväntas bete sig som vuxna men blir inte delaktig i 
processen då det inte motsvarar dessa förväntningar. Barnet betraktas därmed som 
diskvalificerad vuxen.  
 
Med syfte att undersöka socialarbetares bemötande av barn och synliggöra barns egna 
strategier och beskrivningar av dessa möten utgår Erikssons (2012) studie från 17 intervjuer 
med barn i åldrarna 8-17 år. Urvalet var barn med erfarenheter från familjerättsprocesser då 
deras fäder utövat våld mot deras mödrar. Utifrån den insamlade empirin redogör Eriksson 
för att barns delaktighet i utredningsprocesser är bristfällig. Det framgår i resultatet att 
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beskyddat barn och diskvalificerad vuxen är de positioner som framhävs mest i barnens 
beskrivningar. Barn uppfattas även använda sig av olika strategier i mötet med 
socialarbetare. Dessa strategier behandlar, enligt Eriksson, barns benägenhet till att vilja 
delta eller inte, att acceptera en låg nivå av delaktighet och om barn protesterar mot att delta 
eller att vara otillgänglig under utredningen. En relation mellan socialarbetares bemötande 
och barns strategier menar Eriksson synliggörs. De barn som villigt bemöter socialarbetare 
upplevs få en positiv respons från socialarbetaren. Dessa barn tenderar att positioneras som 
delaktigt barn eller beskyddat barn. De barn som ses som diskvalificerade vuxna anses 
använda sig mer av strategier så som ovillighet, otillgänglighet och protest. Utifrån barnens 
berättelser visar studien att socialarbetare har svårt att göra barn som har varit utsatta för 
våld delaktiga i utredningen och att bemöta barnen som sociala aktörer. 

2.5 Sammanfattande reflektion 
Den tidigare forskningen som redovisats lyfter gemensamma nämnare gällande innebörden 
av delaktighet och möjligheter respektive hinder för barns delaktighet. Forskning visar att det 
kan vara svårt att definiera vad delaktighet är (Bijleveld m.fl., 2014). Vis m.fl. (2012) påvisar 
hinder för barns delaktighet såsom kommunikationssvårigheter. Återkommande i den 
tidigare forskningen är att det är fördelaktigt att använda metoder i mötet med barn för att 
möjliggöra barns delaktighet (Vis och Thomas, 2009; Sanders och Mace, 2006). Eriksson 
(2012) visar på hur barn positioneras i mötet med socialsekreteraren vilket ger en förståelse 
för hur barn antingen blir inkluderade eller exkluderade i utredningsarbetet. Dessa centrala 
aspekter av barns delaktighet inom det sociala arbetet bidrar till en förståelse för hur barns 
delaktighet kan komma till uttryck. Den tidigare forskningen är därmed relevant för denna 
studie då den bidrar till en nyanserad bild av socialsekreterarens roll. Resultaten kommer att 
förstås och ställas mot den tidigare forskningen. 

3. TEORETISKA TOLKNINGSRAMAR 

3.1 Professionsteori  
En profession utgörs av en grupp individer som delar en kunskapsbas. Professionen bygger 
på ett gemensamt identitetsskapande med normer och etiska förhållningssätt som präglar 
arbetet som utförs. Dessa faktorer är viktiga för att kunna tillgodogöra sig allmänhetens, 
politikers och andra yrkesverksammas förtroende för den egna professionen (Abbott, 1988; 
Laanemets, 2008). Abbott beskriver att ett centralt begrepp för professionsteorin är 
jurisdiktion. Detta innebär att en profession, såsom socialtjänsten, av staten har tilldelats 
befogenhet för ett specifikt arbetsområde. Arbetsuppgifterna för olika professioner skiljer sig 
åt och Agevall och Jonnergård (2010b) menar att detta kan leda till “gränsstrider” mellan 
olika professioner som ska samverka runt ett problem. Enligt Repstad (2005) kännetecknas 
en professionell socialarbetare av ett gott omdöme och väl övervägt utförande av 
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arbetsuppgifterna. Agevall och Jonnergård (2010a) beskriver att detta innebär att beakta den 
professionella kompetensen och etiken i syfte att uppnå allmännytta samt att ge skydd och 
stöd åt klienter. Den professionelles kunskaper ska förnyas fortlöpande och metoder ska 
spridas vidare inom professionen. Enligt Agevall och Jonnergård (2010b) utmärks en 
profession, såsom socialtjänsten, av vetenskaplig kunskap som ger professionen monopol i 
samhället. Vidare menar Laanemets att autonomi är en viktig aspekt för en profession. Lagar 
och politiska, sociala samt ekonomiska faktorer styr det sociala arbetet. Detta medför enligt 
Laanemets att ramarna för arbetet till viss del är givna. 
 
Socialsekreteraren har många gånger en ansträngd arbetssituation med hög arbetsbelastning 
och bristande resurser. Detta medför mindre tid för möten med klienter. Trots dessa givna 
ramar besitter socialsekreteraren makt i mötet med klienten då socialsekreteraren kan välja 
metoder, göra individuella bedömningar samt fatta beslut om insatser. Detta bidrar till ett 
tolkningsföreträde (Lipsky, 2010). Med andra ord har socialsekreteraren ett 
handlingsutrymme utformat utifrån socialtjänstens uppdrag, lagar, regler och de rutiner  
som finns på arbetsplatsen. Handlingsutrymmet formas och används beroende på hur 
socialsekreteraren är som person och vad som uppstår i interaktionen mellan 
socialsekreteraren och klient (Svensson, 2008). 

3.2 Delaktighetsmodeller 

3.2.1 Harts delaktighetsstege 

Hart (1992) har arbetat fram en modell som gör det möjligt att värdera barns och ungdomars 
delaktighet (se figur 1). Utifrån Harts delaktighetsstege blir det tydligt att det krävs mer än 
att ett barn enbart närvarar på ett möte för att hen ska räknas vara delaktig i utredningen. 
Utifrån delaktighetsstegen kan de tre första stegen varken tillgodogöra eller hävda barnets 
delaktighet. Manipulation innebär att barnet befinner sig i ett sammanhang utan att veta vad 
det handlar om och återfinns på det första steget. Det andra steget handlar om att barnet är 
närvarande vid ett möte men enbart för syns skull. Detta går in i det tredje steget där barnet 
är med i ett sammanhang men varken har inflytande eller får sina åsikter respekterade. 
Enligt Hart blir inte barnet delaktigt förrän på det fjärde steget. Barnet får information om 
vad situationen handlar om dock räcker inte detta för att barnet ska betraktas som delaktigt. 
Vidare menar Hart att begreppet delaktighet omfattar ett flertal dimensioner. Barnets 
aktörskap aktualiseras först på steg fem då barnet får chans att uttrycka sin mening. På det 
sjätte steget fattas fortfarande beslut på de vuxnas initiativ, dock får barnet delta i beslutet. 
För att öka graden av delaktighet bör barnet få delta och ta initiativ i situationen samt vara 
med och påverka beslutet, vilket möjliggörs på steg sju. Det sista steget innebär att barnet 
själv kan aktualisera frågor som det anser är viktiga samt är med och fattar beslutet 
tillsammans med de vuxna. Utifrån detta anser Hart att en god delaktighet har möjliggjorts 
för barnet.  
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Figur 1: Harts delaktighetsstege (1992, s. 8). 

3.2.2 Shiers delaktighetsmodell 

Shier (2001) har utvecklat en delaktighetsmodell som ger ytterligare perspektiv på barns 
delaktighet i fem steg. Modellen skiljer sig från Harts (1992) delaktighetsstege då Shier inte 
inkluderar någon motsvarighet till de tre första steg som Hart beskriver som icke-delaktighet. 
Ytterligare en skillnad är att Shiers modell även beskriver tre olika grader av engagemang. 
Dessa är öppningar, möjligheter samt skyldigheter, vilka kan skilja sig åt mellan individ och 
organisation (se figur 2). Personligt engagemang från socialsekreteraren innebär en öppning 
för delaktighet. Arbetstid, kompetens och kunskap samt utvecklandet av olika praktiska 
arbetssätt kan bidra till att socialsekreteraren får möjlighet att praktisera delaktighet. Den 
tredje graden av delaktighet innebär upprättandet av policys som utgår från lagar, regler och 
riktlinjer som ställer krav på att socialsekreteraren uppfyller målen för delaktighet. Det första 
steget behandlar socialsekreterarens vilja till att aktivt lyssna till och bekräfta det som barnet 
på eget initiativ berättar. Steg två innebär att socialsekreteraren har kunskap nog att beakta 
eventuella kommunikationssvårigheter och möjliggöra för barnet att framföra sina åsikter. 
Detta exempelvis genom åldersanpassade metoder såsom att rita och leka med barnet. Det är 
inte förrän på det tredje steget som socialsekreteraren börjar fästa vikt vid barnets åsikter. 
Shier menar att det är på det fjärde steget som barnet verkligen blir delaktighet vid beslut. 
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Barnets åsikter tillmäts betydelse men är inte avgörande för de beslut som fattas. 
Maktaspekten är det som urskiljer steg fem från de lägre stegen. Barnet ges här möjlighet att 
tillsammans med socialsekreteraren fatta beslut på mer likvärdiga villkor.  
 
 

 
 

Figur 2: “Barns och ungas väg till delaktighet” (Nyborg-Warner, u.å., s. 5, översättning från 
Shier, 2001). 
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4. METOD OCH MATERIAL 

4.1 Val av metod 
Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ ansats använts med 
fokusgruppsintervjuer som metod. Detta då uppsatsförfattarna ville synliggöra 
socialsekreterarnas åsikter, uppfattningar, attityder och värderingar gällande barns 
delaktighet. Detta i enlighet med Wibecks (2010) och Brymans (2011) redogörelser för 
fokusgruppsintervjuers ändamål. Interaktionen i fokusgruppen kan bidra till att 
informanterna ifrågasätter varandra vilket enligt Bryman kan medföra att en mer realistisk 
bild framträder till skillnad från individuella intervjuer. Detta då informanterna behöver 
reflektera över sitt sätt att tänka. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) används inte en 
fokusgrupp för att eftersträva lösningar eller samförstånd angående ämnet som diskuteras 
utan för att synliggöra deltagarnas olika uppfattningar, vilket var av vikt för föreliggande 
studie. Wibeck beskriver att ett lämpligt antal i en fokusgrupp är mellan fyra och sex 
deltagare. Det blir då möjligt för samtliga deltagare att få utrymme i en mer personlig 
diskussion. Forskarna Peek och Fothergill (2009) menar dock att fokusgrupper med endast 
två deltagare även kan vara givande. Halkier (2010) redogör för att utformandet av 
fokusgrupperna bör beakta studiens omfattning. Antalet och storleken på fokusgrupperna 
har utformats utifrån studiens syfte, de rådande tidsramarna för studien samt i vilken 
utsträckning socialsekreterare haft möjlighet att delta.  
 
Deduktion innebär att teori används som utgångspunkt medan induktion utgår från empiri. 
Utöver dessa två angreppssätt finns abduktion som innebär en växelverkan mellan teori och 
empiri (Alvesson & Sköldberg, 2008). Utifrån den tidigare forskningen har 
uppsatsförfattarna skapat sig en förförståelse för ämnet som studerats vilken har legat till 
grund för hur delar av frågeguiden har utformats. Det har inte funnits några på förhand 
förväntade resultat. Studien har därmed en abduktiv ansats då tidigare forskning har 
inspirerat till att delaktighetsmodellerna valdes ut innan empirin samlades in. Vidare har 
empirin varit en utgångspunkt för tillämpningen av professionsteorin. De teoretiska 
tolkningsramarna har således applicerats som verktyg för analys av studiens resultat. 

4.2 Urval  
Valet av deltagare utgick från studiens syfte och frågeställningar. Wibeck (2010) beskriver 
detta som ett strategiskt urval. Urvalet för studien har begränsats till socialsekreterare som 
arbetar med barnavårdsutredningar. Ett geografiskt urval har även genomförts. 
Fokusgrupperna har anknytningar i två mellanstora kommuner samt en mindre kommun i 
mellersta Sverige.  
  
Sju kvinnor och en man deltog i fokusgruppsintervjuerna. Sex av deltagarna har en 
socionomexamen och två är beteendevetare. Majoriteten av deltagarna har mellan ett och 
fyra års erfarenhet av barn- och ungdomsutredningar. Två av informanterna har dock mer än 
fem respektive tio års erfarenhet. Majoriteten av deltagarna är yngre än 35 år med undantag 
från tre informanter som är 45 år eller äldre. Fokusgrupperna utgick från befintliga 
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arbetsgrupper med undantag från fokusgrupp ett där de två informanterna var uppdelade i 
olika grupper på arbetsplatsen. I de andra två fokusgrupperna deltog tre personer vardera. 
Deltagarna presenteras i resultatredovisningen under pseudonymer. 

4.3 Datainsamling och genomförande  
Inför fokusgruppsintervjuerna har sex enhetschefer i sex olika kommuner kontaktats via 
telefon samt mail med bifogat informationsbrev (se bilaga A). Fem enhetschefer besvarade 
förfrågan om deltagande i studien, av vilka tre kommuner hade möjlighet att delta. 
Sammanlagt genomfördes tre fokusgruppsintervjuer på de tre olika socialkontoren med två 
till tre deltagare i respektive fokusgrupp. Inför varje fokusgruppsintervju har informanterna 
tagit del av informationsbrevet och undertecknat ett samtyckesformulär (se bilaga B). Enligt 
Halkier (2010) kan en välkänd kontext för informanterna vara fördelaktig. Det fanns dock 
risk för avbrott i form av störningsmoment då fokusgrupperna genomfördes på 
informanternas arbetsplatser. Detta inträffade vid den andra fokusgruppsintervjun då det 
fanns tveksamheter om en tredje informant skulle delta. Denna informant anslöt sig sex 
minuter in i intervjun. Uppsatsförfattarna valde då att låta informanterna diskutera de första 
frågorna på nytt för att inkludera den tredje informanten.  
 
En fokusgrupp leds av en passiv moderator som ställer få frågor för främjandet av 
diskussionen (Wibeck, 2010). Uppsatsförfattarna har agerat moderator respektive observatör 
och genomfört fokusgrupperna med en tydlig frågeguide (se bilaga C) enligt Halkiers (2010) 
rekommendation. Uppsatsförfattarna har i den mån det varit möjligt placerat stolar i en 
cirkel, med eller utan bord emellan, för informanterna att sitta vid. Detta för att främja en 
aktiv diskussion. Uppsatsförfattarna har placerat sig lite utanför cirkeln. Detta då Wibeck 
menar att deltagarnas placering kan påverka interaktionen i gruppen. Innan 
fokusgruppsintervjuerna påbörjades besvarade informanterna ett formulär med 
bakgrundsfrågor (se bilaga D). Fokusgruppsintervjuerna har med samtycke från 
informanterna genomförts med ljudupptagning via två diktafoner. En av uppsatsförfattarna 
intog rollen som moderator och den andra agerade observatör. Utifrån studiens syfte och 
frågeställningar har fokusgruppsintervjuerna haft en semi-strukturerad karaktär. 
Frågeguiden har utformats med tydliga och breda frågor med syfte att kunna besvara 
studiens frågeställningar men även ge deltagarna möjlighet till fri diskussion. Eventuellt nya 
frågor kan därmed uppkomma och dessa har getts utrymme enligt Wibecks 
rekommendation. Vid behov har moderatorn likaledes haft möjlighet att styra tillbaka 
fokusgruppen till frågeguiden. Observatören förde anteckningar om interaktionen mellan 
deltagarna och betydelsefull empiri som framkom under diskussionen. Inför nästa 
fokusgruppsintervju skiftade uppsatsförfattarna roll med varandra. Fokusgruppsintervjuerna 
transkriberades och kom sedan att analyseras. 

4.4 Databearbetning och analysmetod 
Båda uppsatsförfattarna närvarade vid samtliga fokusgruppsintervjuer. Detta har underlättat 
transkriberingarna då Halkier (2010) menar att olika röster samt tonfall i ljudinspelningen 
enklare kan urskiljas. Transkriberingarna delades upp mellan uppsatsförfattarna. 
Fokusgruppsintervjuerna har transkriberats så ordagrant som möjligt med tydliga 
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markeringar av vem som talar, ofullständiga satser samt otydligt tal. Båda uppsatsförfattarna 
har dock lyssnat igenom samtliga ljudinspelningar samt läst transkriberingarna upprepade 
gånger för att inte viktig information ska förbises. Ljudinspelningarna raderades sedan från 
diktafonerna. 
 
En innehållsanalys av transkriberingarna har sedan genomförts. Wibeck (2010) menar att 
detta möjliggör för att återkommande teman i de olika fokusgrupperna kan redovisas. 
Transkriberingarna har skrivits ut i pappersformat. Fraser och avsnitt har kodats och sedan 
klippts ut och sorterats under olika kategorier i olika högar för att bidra till en överblick av 
empirin. En reflektion av dessa koder och kategorier har förts gentemot de teoretiska 
begrepp som används i undersökningen (Halkier, 2010). Enligt Wibecks rekommendation 
var syftet med analysen att synliggöra mönster, jämföra åsikter såväl mellan gruppdeltagare 
som fokusgrupper samt för att kontrastera empirin. 

4.5 Litteratursökning 
I denna studie har litteratur inhämtats från databaserna; Social Services Abstracts, 
Discovery och Google Scholar. Litteratursökningen har genomförts med följande sökord 
samt utifrån olika kombinationer av dessa; child participation, social work, social services, 
domestic violence, child welfare. Relevant forskning har även hittats via referenslistor i 
artiklar samt litteratur. 
 
Inklusionskriterierna var att artiklarna var refereegranskade och att forskningen skulle 
behandla barns delaktighet och våld. Detta med inriktning på utredningar. Forskningen 
skulle även genomförts i länder där det sociala arbetet liknar hur det bedrivs i Sverige. Det 
var dock svårt att finna artiklar som inkluderade både barns delaktighet och våld i hemmet. 
Exklusionskriterierna var att artiklar publicerade innan år 2000 uteslöts för att forskningen 
skulle vara så aktuell som möjligt. Artiklar som är skrivna på andra språk än svenska och 
engelska exkluderades även. 

4.6 Etiska ställningstaganden 
Enligt informationskravet har deltagarna i studien blivit informerade om villkor och 
innebörd av deras deltagande. Informationen har varit tydlig för att försäkra att deltagarna 
var införstådda om deras rätt att avbryta sin medverkan då detta grundas på frivillighet 
(Vetenskapsrådet, 2002; Kvale & Brinkmann, 2009). I ett inledande steg har enhetschefer 
kontaktats via telefon eller mail för information om erbjudande att delta i studien. 
Förhandsinformation i form av ett informationsbrev (se bilaga A) har även skickats ut 
gällande studiens syfte samt intervjuns upplägg och genomförande. I detta framgår att 
informanterna även fått erbjudande om att ta del av uppsatsen efter avslutad studie. 
 
Samtyckeskravet innebär att samtycke ska inhämtas från deltagarna angående deras 
medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt Kvale och Brinkmanns (2009) rekommendation 
har ett samtyckesformulär (se bilaga B) undertecknats av informanterna. Deras samtycke har 
således intygats, både skriftligt respektive muntligt, gällande deras medverkan i studien, att 
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fokusgruppsintervjuerna skulle komma att spelas in samt att den färdiga uppsatsen kan 
komma att publiceras i en uppsatsdatabas. 
 
I enlighet med konfidentialitetskravet har deltagarnas personuppgifter behandlats varsamt 
och försvarats oåtkomligt för obehöriga. Uppgifterna har även avkodats med syfte att 
enskilda deltagare inte ska kunna identifieras (Vetenskapsrådet, 2002). Anonymiteten 
innebär både ett skydd för deltagarna likväl som deltagarnas inflytande över studien minskar 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Uppgifter som insamlats under fokusgruppsintervjuerna har 
endast använts till studien utifrån Vetenskapsrådets beskrivning av nyttjandekravet. Med 
beaktandet av Kvale och Brinkmanns redogörelse för vetenskaplig nytta har konsekvenserna 
av denna studie och risken för att informanterna kan ta skada av sin medverkan avvägts. 
Samtlig information har framförts till informanterna via informationsbrev samt muntligt i 
samband med fokusgruppsintervjuerna. 

4.6.1 Etisk självgranskning 

Uppsatsförfattarna har utfört en etisk självgranskning (se bilaga E) för att intyga att etiska 
ställningstaganden angående informanternas deltagande i studien har beaktats. Utifrån 
denna noterades att studien inte skulle bryta mot de etiska aspekterna. Detta har skett i 
samråd med handledaren innan genomförandet av fokusgruppsintervjuerna.  

4.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  
Reliabilitet innebär att studiens resultat kan återskapas av andra forskare och därmed anses 
tillförlitlig (Bryman, 2011). För att höja reliabiliteten har studiens tillvägagångssätt samt 
frågeguide (se bilaga C) redovisats. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan olika intervjuare 
använda sig av olika intervjutekniker och således få fram olika svar från informanterna. 
Wibeck (2010) rekommenderar att en och samma moderator leder samtliga fokusgrupper för 
att tillförsäkra undersökningens reliabilitet. Utifrån ett lärandesyfte har uppsatsförfattarna 
ändock valt att växla mellan moderator och observatör vid fokusgruppsintervjuerna. För att 
motverka eventuella skevheter vid fokusgruppsintervjuerna har formuleringen av frågorna 
diskuterats grundligt.  
 
Validitet handlar om att en studie undersöker det som studien var avsedd för (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Vid utformandet av frågeguiden har frågorna utgått från studiens syfte 
och frågeställningar. Vidare har en transparent presentation av studiens tillvägagångssätt 
beaktats utifrån Halkiers (2010) rekommendation. Detta styrker studien samt bidrar till en 
hög validitet. Vidare beskriver Kvale och Brinkmann att om en studies resultat kan överföras 
till andra situationer är studien generaliserbar. Wibeck (2010) menar att fokusgrupper 
möjliggör för en fördjupad kunskap om ett visst problem. Fokusgrupper syftar dock inte till 
att kunna generaliseras till en hel population vilket inte var syftet med denna studie. Enligt 
Bryman (2011) är en statistisk generaliserbarhet svår att uppnå med kvalitativa studier då 
resultaten inte kan uppfattas som representativa till följd av det låga antalet informanter. 
Bryman menar istället att kvalitativa studiers generaliserbarhet bedöms utifrån teoretiska 
slutsatser av den kvalitativa empirin. Denna studies empiri överensstämmer till stor del med 
den tidigare forskning som redovisats och kan således anses teoretiskt generaliserbar. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

Detta avsnitt behandlar både resultat samt analys. Empirin presenteras under följande 
huvudrubriker; socialsekreterares definitioner, hinder för delaktighet, skydd för barnet och 
möjligheter för barns delaktighet. Informanterna presenteras under pseudonymer. 
Fokusgrupp ett består av Ann och Anna-Karin och i fokusgrupp två ingår Louise, Lena samt 
Lina. Fokusgrupp tre utgörs av Jessica, Jonas och Janet. 

5.1 Socialsekreterares definitioner 

5.1.1 Våld 

Vad som är våld råder det en samstämmighet om både inom och mellan de tre 
fokusgrupperna. Våld kan enligt deltagarna vara fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt. 
Fokusgrupp ett och två lyfter även materiellt våld. Lina i fokusgrupp två beskriver att våld 
kan handla om försummelse, exempelvis om barnet har en funktionsnedsättning och inte får 
sina behov tillgodosedda. Anna-Karin i fokusgrupp ett tycker att det är svårt att exakt 
definiera och avgränsa vad som är våld och beskriver att det snarare handlar om hur 
personen som är utsatt har upplevt det. Maktmetod och maktförskjutning är ord som 
informanterna använder för att beskriva våldsutövandet. Att prata om våldet kan vara både 
provocerande och svårt för föräldrar enligt fokusgrupp tre.  Janet menar att; “Vi definierar 
nog betydligt fler saker som våld än vad andra utifrån som kommer till oss”. Att 
socialsekreterares definition av våld skiljer sig från vad föräldrar och barn anser är våld tar 
flera informanter upp. I både fokusgrupp ett och två diskuteras det att föräldrar många 
gånger kan bortförklara sitt ansvar och lägga skulden på barnet.  
 
Resultatet visar att informanterna har en tydlig uppfattning om våldets skiftande karaktär. 
De beskriver att upplevelsen av våld är subjektiv. Deras definition av våld skiljer sig även från 
hur föräldrar de möter talar om våld. Detta tänker uppsatsförfattarna kan ge upphov till 
problematik i att finna samförstånd kring problematiken och barnets utsatthet.   

5.1.2 Delaktighet  

Vad barns delaktighet är beskriver informanterna i de olika fokusgrupperna på liknande sätt. 
Det handlar om att träffa barnet, förklara varför hen är aktuell hos socialtjänsten och att 
barnet själv får berätta eller uttrycka sig på annat sätt. I fokusgrupp två lyfts vikten av att 
barn får vara med i utredningsprocessen, vid utformandet av utredningsplanen och får 
definiera sina behov. Ett konstant fokus på barnet i mötet med barnet och dess föräldrar kan 
möjliggöra för barnets delaktighet. Detta då föräldrars behov många gånger kan dominera i 
samtalen. I fokusgrupp tre framhålls vikten av att barnet får återkoppling under utredningen. 
Ytterligare aspekter som samtliga fokusgrupper tar upp kan sammanfattas med Jonas 
beskrivning av vad barns delaktighet innebär; “Få möjlighet att vara med och påverka också. 
Sen får man ta hänsyn till deras mognad och sådär naturligtvis. Det är ju inte så att barnet 
bestämmer” (Jonas, fokusgrupp tre). 
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I resultatet framgår att informanterna har en likartad definition av innebörden av barns 
delaktighet. Informanterna beskriver och fäster emellertid vikt vid olika aspekter av barns 
delaktighet. Detta kan tolkas som att beaktandet av barns delaktighet ändock är mycket 
subjektivt. Forskning (Bijleveld m.fl., 2014) visar att definitionen av barns delaktighet är 
komplex. Detta återfinns även i Vis m.fl. (2012) studie som menar att barns delaktighet i 
praktiken kan skilja sig åt. Detta gällande socialsekreterares bedömningar av hur barn ska 
inkluderas.  

5.2 Hinder för delaktighet  

5.2.1 Ålderns betydelse  

Ålder beskrivs av samtliga fokusgrupper som en central faktor för barnets delaktighet. Ålder 
och mognad ska beaktas vid bedömningar enligt informanterna och fokusgrupp ett menar att 
barnets röst ska höras. Föräldrarna har dock en stor roll vid olika beslut. Både fokusgrupp två 
och tre menar att barnets rätt till självbestämmande bli tydligare i och med högre ålder. Då 
barnet fyllt 15 år får det själv lämna samtycke under utredningen. Detta gällande exempelvis 
beviljandet av insatser. Kontaktfamilj, kontaktperson och familjebehandling är exempel som 
informanterna lyfter som framträdande insatser där barnets självbestämmande väger tungt.  
 
Resultatet visar att ålder är en framträdande faktor i utredningsarbetet. Detta kan tolkas få 
olika betydelse avseende barns delaktighet respektive självbestämmande. Uppsatsförfattarna 
uppfattar därmed att informanterna upplever att det är svårare att inkludera yngre barn vid 
beslut. Att barns ålder är av vikt för barns delaktighet framkommer i Bijleveld m.fl. (2014) 
forskning. De menar att yngre barns delaktighet missgynnas när beslut ska fattas då 
socialsekreterare inte bedömer att de är kapabla till att ha en helhetsbild av sin situation. 

5.2.2 Föräldrars inblandning 

Samtliga fokusgrupper upplever att föräldrarna kan utgöra ett hinder om de inte samtycker 
till att socialsekreteraren samtalar med barnet. Föräldrarna kan även skrämma barnet till 
tystnad. Anna-Karin i fokusgrupp ett beskriver det som ett dilemma; 

Ett dilemma som är ibland är ju att vissa, speciellt vi som jobbar med mindre barn, att 
föräldrarna kan ju säga nej till att vi får samtala enskilt med barnet. Och det är alltid känsligt… 
Vi har ju rätt att prata med barnet men det är inte alltid det bästa om föräldrarna är så himla 
emot att vi pratar med barnet självt. (Anna-Karin, fokusgrupp ett) 

Fokusgrupp tre redogör för att de kan samtala med barnet mot föräldrars vilja men att dessa 
samtal sällan blir bra. Fokusgrupp två menar likaledes att våldsärenden kan vara svåra för 
barn att tala om eller att de inte vill prata om det då barnet redan har blivit ombett av olika 
professionella att tala om sin utsatthet. Likaledes kan barnets lojalitet till föräldrarna och 
viljan att undvika att berätta något som kan skada föräldrarna ses som ett hinder. 
Fokusgrupp ett uttrycker att det kan vara svårt att avgöra om det barnet berättar verkligen är 
egna åsikter och önskan eller om barnet återger något utifrån olika förväntningar. I samtliga 
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fokusgrupper betonas dock vikten av barnets egen berättelse. Detta kan sammanfattas 
utifrån följande citat; 

Vi har ju ingen anledning till att tvivla på vad barnet säger utan det är liksom, det tar vi på 
fullaste allvar. Så man får alltid ha det i tanken. [...] Barn säger saker av en anledning. Det kan 
vara ett rop på hjälp. (Louise, fokusgrupp två) 

Utifrån resultatet kan det tolkas som att informanterna upplever våldsärenden som 
komplexa och svåra att hantera. Ärendets karaktär uppfattas bidra till extra problematik då 
föräldrarna kan vara de som utsätter barnet för våld. Det kan tolkas som att informanterna 
upplever barn som mycket känsliga för föräldrars åsikter och beroende av deras 
godkännande. Uppsatsförfattarna kan utifrån citatet ändock utläsa att det finns en tilltro till 
vad barn berättar. Vis m.fl. (2012) redogör för att bedömningen av och tilltron till barnets 
berättelse kan bidra till en problematisk kommunikation. Sanders och Mace (2006) beskriver  
att om föräldrar har en negativ inställning kan även detta bidra till hinder för barns 
delaktighet i samtalet med socialsekreteraren. Detta stöder större delar av resultatet i denna 
studie. 

5.2.3 Organisatoriska faktorer 

Fokusgrupp tre utmärker sig från de andra fokusgrupperna gällande hur de pratar om det 
praktiska arbetet med barns delaktighet. Med utgångspunkt i enhetens mål arbetar de utifrån 
checklistor för att säkerställa att barnet blir delaktigt i utredningsprocessen samt synliggörs 
vid analys och bedömning. Ett återkommande tema i samtliga fokusgrupper är 
organisatoriska faktorer såsom brist på tid samt hög arbetsbelastning. Organisatoriska 
begränsningar påpekas även i fokusgrupp ett, dock utan närmare redogörelse. Fokusgrupp 
tre lyfter att det råder en skillnad mellan barn som är placerade i familjehem eller jourhem 
och de barn som är hemmavarande under utredningen. Informanterna menar att det kan 
vara till en fördel för barnet att vara familjehemsplacerat då socialsekreteraren måste finna 
tid för att träffa barnet. Tät kontakt med barnet anses gynna barnets delaktighet. Enligt 
Jessica är detta dock svårt att uppnå; 

Att man har tät kontakt. Det är väl det jag kan sakna möjlighet till eftersom vi har så mycket 
att göra, så många utredningar. Så fick jag välja så hade man väldigt tät kontakt med barnet. 
För ibland kan det ju gå lång tid. (Jessica, fokusgrupp tre) 

5.2.3.1  Utredningsmallen 

Barns behov i centrum (BBIC) tillämpas i samtliga kommuner som fokusgruppsdeltagarna är 
verksamma i. Mallen framhävs som ett viktigt verktyg för barns delaktighet. Fokusgrupp ett 
diskuterar dock att BBIC har sina brister men utvecklar inte något närmare vilka dessa 
brister är. Överlag är informanterna ändock av uppfattningen att införandet av BBIC har 
bidragit till en positiv förändring då barnet synliggörs mer i utredningen. Fördelen med ökad 
dokumentationsskyldighet betonas. Barnets delaktighet eller bristande delaktighet i 
utredningen kan således inte gå obemärkt förbi till skillnad från förr. Även fokusgrupp två 
beskriver dokumentationsskyldigheten som betydelsefull för att barnet inte ska bli bortglömt. 
Vidare diskuteras socialsekreterares brist på kunskap samt ärenden där barn inte blir 
delaktiga; 
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Jag tror att det är ett ständigt förbättringsområde faktiskt. [...] Att få mer kunskap om hur 
man ska nå barn och prata med barn. Det händer titt som tätt att man missar, alltså barn är 
mindre delaktiga än man önskat att de varit när man avslutat en utredning (Lena, fokusgrupp 
två).  

5.2.3.2  Samverkan med andra myndigheter 

En annan aspekt som diskuteras mycket i fokusgrupperna är samverkan med andra 
myndigheter. Vid våldsärenden aktualiseras även polisen. Jessica i fokusgrupp tre beskriver 
att socialsekreterare ska fokusera på att skydda barnet. Att utreda våldet är polisens uppgift. 
Om socialsekreteraren samtalar med barnet under polisens förundersökning finns det risk att 
barnets berättelse “färgas”. Samtal med barnet förs således med hänsyn till polisens arbete. 
Jessica menar dock att det kan bidra till en känsla av att de som socialsekreterare blir 
bakbundna. Detta då de inte får vidarebefordra information till barnet om exempelvis 
tidpunkten för barnförhöret. Hon berättar även att det kan bli problematiskt om det tar tid 
innan polisförhöret genomförs.  
 
Utifrån resultatet upplever uppsatsförfattarna att det kan leda till frustration hos 
socialsekreterare då flera myndigheter samverkar kring barnets problematik. Vidare framgår 
det att det finns begränsningar i organisationerna som påverkar barns delaktighet såsom 
tidsbrist och hög arbetsbelastning. Checklistan som beskrivs kan således uppfattas som en 
strategi för att hantera dessa begränsningar samt att säkerställa barns delaktighet. Utifrån 
resultatet kan det även tolkas som att informanterna tycks ha en stark tilltro till att BBIC 
garanterar barns delaktighet i utredningen. Detta resultat bekräftar forskning (Sanders och 
Mace, 2006) som visar att både brist på tid och hög arbetsbelastning har en negativ inverkan 
på barns delaktighet. Vis och Thomas (2009) lyfter betydelsen av vägledning gällande det 
praktiska arbetet med barns delaktighet vilket återfinns i form av bland annat checklistor i 
denna studies resultat.  

5.3 Skydd för barnet  
Gällande barns delaktighet framhåller fokusgrupp ett vikten av socialsekreterarnas 
myndighetsansvar. En viktig aspekt att beakta är skydd för barnet då barnet är delaktigt i 
utredningen. Fokusgrupp två menar att barnet inte alltid bör ta del av hela innehållet i 
anmälan utan att detta är en avvägning av vilken information barnet gynnas av att ta del av. 
Föräldrars ekonomiska situation eller innehållet från “vräkningsmöten” är sådan information 
som kan undanhållas. Vidare upplever fokusgrupp ett och två det som problematiskt för 
barnets delaktighet om utredningen grundas på en vårdnadstvist. Föräldrarna kan förtala 
och beskylla varandra för övergrepp och våld. Dessa konflikter kan leda till barnet utsätts för 
psykiskt eller fysiskt våld. Informanterna menar att det således bli olämpligt att göra barnet 
delaktigt då de vill skydda barnet från föräldrarnas konflikt. Vilken information som barnet 
får ta del av beaktas utifrån barnets ålder, något som lyfts i samtliga fokusgrupper. Enligt 
Lena kan det ibland även bli aktuellt att gå emot barnets vilja, vid exempelvis 
familjehemsplacering, för främjandet av skydd som kan gynna barnet på sikt. 
 
Utifrån resultatet är skydd högt prioriterat under både utredning och vid placeringar för att 
gynna barnets utveckling. Barnets bästa utifrån socialsekreterares fokus på skydd menar 
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uppsatsförfattarna däremot kan bidra till att barnets rätt till delaktighet negligeras. Detta 
utifrån socialsekreterares uppsatta föreställningar om barns sårbarhet. Vidare uppfattar 
uppsatsförfattarna resonemanget om att barnet ska skyddas från vårdnadstvisten som 
invecklat då barnet redan kan vara medvetet om situationen. Om barnet plötsligt inte får ta 
del av information om vad som sker kan barnet förlora sammanhanget. Resultatet kan 
kopplas till Erikssons (2012) studie om barns beskrivningar av beskyddat barn. Eriksson 
menar att brist på information begränsar barnets delaktighet. Bijleveld m.fl. (2014) lyfter att 
det finns olika bakomliggande faktorer för att handläggaren väljer att utesluta barnet från att 
delta i utredningen. Både Bijleveld m.fl. och Vis m.fl. (2012) menar att socialsekreteraren 
anser det vara olämpligt och bedömer att det föreligger risk för barnets säkerhet. 

5.4 Möjligheter för barns delaktighet  

5.4.1 Socialsekreterarens roll  

Fokusgrupp tre lyfter att en viktig aspekt för barnets delaktighet är att barnet möter en 
engagerad socialsekreterare som lyssnar till barnets berättelser. De menar att barnets 
upplevelse av socialsekreteraren och dennes bemötande har stor betydelse för barnets 
mottaglighet samt vilja att vara delaktig i utredningen. Även i den första fokusgruppen 
framhäver informanterna socialsekreterarens roll som mycket viktig då hen har en stor 
påverkan i barnets liv. Detta för att barnet ska få ett sammanhang och förstå sin situation och 
de förändringar som kan komma att ske. Fokusgrupp två uttrycker en förhoppning om att  
barnets deltagande kan bidra till en förståelse för socialsekreterarens agerande. Vidare 
beskriver fokusgrupp tre att barnets läkeprocess börjar redan vid första samtalet. Detta 
framhålls som ett viktigt perspektiv då socialsekreteraren inte bör negligera sin egen roll och 
betydelse för barnet. Socialsekreteraren har ett stort ansvar för att ta hand om barnets 
berättelse och göra något bra av den. Detta då socialsekreteraren kan vara den första utanför 
familjen som får ta del av familjens “hemlighet”. 
 
Utifrån de olika myndigheternas ansvarsområden och sekretess gentemot barn och föräldrar, 
till följd av polisens brottsutredning, beskriver fokusgrupp ett att socialtjänstens uppgifter 
således kan uppfattas som ”luddiga” för utomstående. Fokusgrupp tre menar att 
socialsekreterarens uppgift är att utreda. Barnet ska få yttra sin berättelse och beskriva sina 
känslor gällande våldet. Socialsekreterarens uppgift är dock inte att agera psykolog. Om det 
finns behov av mer stöd för att samtala om våldet med barnet kan socialsekreteraren vända 
sig till Barn- och ungdomspsykiatrin, psykiatrin eller ta hjälp av familjebehandlare. Vidare 
framhäver informanterna i fokusgrupp tre betydelsen av att våga fråga om och diskutera 
våldet men även att kunna hantera de svar som framkommer. En av informanterna 
rekommenderar att socialsekreterare inte ska börja gråta och bli för känslosam i samtalet 
med barnet. En annan informant menar dock att detta kan vara oundvikligt och bör få ske. 
 
Engagemang lyfts upp som en viktig aspekt i mötet med våldsutsatta barn. 
Uppsatsförfattarna tolkar det som att samtliga fokusgrupper värdesätter sitt ansvar för att 
barn ska gynnas så mycket som möjligt under utredningsarbetet. Rollen som utredare 
uppfattas som komplex. Förtroende till socialsekreteraren kan vara avgörande för barnets 
bearbetning av sin utsatthet. Det kan även uppfattas som att informanterna har svårt att sätta 
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en tydlig gräns mellan utredning och behandling. Detta då gränsen mellan dessa kan 
betraktas som något flytande. Forskning redogör för att kommunikationen mellan 
socialsekreterare och barn är beroende av deras relation (Vis m.fl. 2012; Sanders och Mace, 
2006). En nära kontakt med barnet menar även Vis och Thomas (2009) kan öka barnets 
delaktighet vilket stöder delar av resultatet i denna studie. 

5.4.2 Metoder 

Samtliga fokusgrupper framhäver betydelsen av samtal med barnet och diskuterar olika 
metoder för att öka barnets delaktighet. Fokusgrupp två lyfter nallekort, tejping, 
lösningsfokus, känslokort samt känslodockor som användbara medel. Ann i fokusgrupp ett 
beskriver att det kan vara fördelaktigt att barnet får rita och använda dockor för att beskriva 
sina känslor. Fokusgrupp tre redogör för att material och hjälpmedel ska vara anpassat till 
barn för att det ska bli både enklare och roligare för barnet att berätta. Samtliga fokusgrupper 
beskriver även att socialsekreterarnas egna observationer av barnet och information 
förmedlad av andra i barnets närhet kan synliggöra barnets åsikter. Vidare lyfts hembesök 
som betydelsefulla. I fokusgrupp två finns det delade åsikter om att föra enskilda samtal med 
barnet. Lina är av uppfattningen att det är enklare att upprätta en relation med barnet i 
enskilda samtal. Hon menar att det annars kan finnas en risk att föräldrarna påverkar 
barnets berättelse negativt. Lena samtalar gärna tillsammans med både barnet och 
föräldrarna för att kunna hantera eventuella reaktioner som kan uppkomma i samtalet och 
därmed undvika missförstånd. Gällande samtal med barn framhåller Lina ytterligare en 
synpunkt; 

Jag tänker att barnets personlighet antingen kan vara gynnande eller. Alltså rent krasst, det 
låter ju jättehemskt men öppna barn har ju lättare att prata och det gynnar ju dem. Så är det 
ju. (Lina, fokusgrupp två)  

Resultatet kan tolkas som att socialsekreterarna upplever metoder som användbara verktyg 
för att underlätta kommunikationen med barnet. Det framgår att det råder oenighet gällande 
hur samtal med barn ska ske i praktiken. Den subjektiva uppfattningen om vad som bör 
prioriteras, exempelvis barnets berättelse eller skydd för barnet, kan tolkas ha inverkan på 
vilken roll barnet får i samtalet. Vidare kan det uppfattas som att barnets personlighet kan 
vara av betydelse för barnets delaktighet. Uppsatsförfattarna upplever att det saknas 
vägledning i hur de olika metoderna ska tillämpas för att gynna kommunikationen med 
barnet. Bristande kunskap och erfarenhet kan tolkas som andra bakomliggande faktorer. 
Forskning (Vis och Thomas, 2009; Sanders och Mace, 2006) stöder betydelsen av metoder i 
samtal med barnet för främjandet av barnets delaktighet. Vis m.fl. (2012) samt Sanders och 
Mace har visat att en god relation mellan socialsekreteraren och barnet är fördelaktigt för 
barnets delaktighet. Citatet ovan belyser även det Eriksson (2012) benämner som barns 
strategier i mötet med socialarbetaren. Eriksson redogör för att barn med ett gott bemötande 
gynnas mer i utredningen vilket stöder delar av föreliggande studies resultat. 
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6. TEORETISKA REFLEKTIONER 

I det här avsnittet kommer empirin analyseras utifrån delaktighetsmodeller och 
professionsteori. 

6.1 Nivåer av barns delaktighet 
Informanterna i samtliga fokusgrupper definierar barns delaktighet på liknande sätt. Harts 
modell för delaktighet förutsätter att socialsekreterare verkligen träffar barnet för att uppnå 
delaktighet (Hart, 1992). Shiers (2001) modell beskriver olika typer av engagemang. Shier 
redogör för att den första och viktigaste aspekten för att delaktighet ska kunna aktualiseras är 
personligt engagemang. Detta kan sammankopplas med fokusgruppernas betoning av 
socialsekreterarens roll. Informanterna framhäver vikten av att skapa ett förtroende och en 
god relation till barnet. Detta förutsätter att socialsekreteraren lyssnar till barnet vilket 
återfinns i steg ett i Shiers delaktighetsmodell. I resultatet framkommer det emellertid 
situationer då socialsekreterare bedömer att barnet kan missgynnas av att delta vid olika 
utredningsmöten. Detta innebär dock inte att barnet blir icke-delaktigt som Hart redogör för 
under steg ett till tre. Informanterna beskriver att barns åsikter i dessa fall kan inhämtas från 
andra personer vilket främjar barnets delaktighet. Vidare betonar samtliga fokusgrupper 
vikten av information till barnet, att barnets berättelse ska stå i fokus samt metoder som 
används för att underlätta för barn att kunna uttrycka sina åsikter. Detta återfinns under steg 
fyra, fem och sex i Harts modell då beslutsfattandet ligger på de vuxna men att barnet är 
delaktigt i processen som leder dit. Dessa steg motsvarar de första fyra stegen i Shiers 
delaktighetsmodell. På det andra steget beskriver även Shier metoder som en möjlighet för 
barn att göra sin röst hörd. Informanterna beskriver även att barnets berättelse är mycket 
central och viktig i utredningsarbetet. Det framhävs dock åsikter om att det kan vara svårt att 
avgöra om det barnet berättar är sin egen upplevelse eller en förvrängd version på grund av 
föräldrars påverkan. Detta påvisar ett dilemma angående beaktandet av barnets åsikter och 
synpunkter vilket återfinns på det tredje steget i Shiers modell. 
 
Samtliga fokusgrupper beskriver arbetet med BBIC. I en av fokusgrupperna har en checklista 
arbetats fram på arbetsplatsen för att öka barns delaktighet under utredningsprocessen. 
Barns delaktighet möjliggörs således vilket kan härledas till Shiers (2001) beskrivning av 
andra gradens engagemang. Checklistan används även för att säkerställa att socialtjänstens 
mål uppfylls. Enligt Shier är tredje graden av engagemang beroende av de rådande politiska 
riktlinjer och regler vilka samtliga fokusgrupper hänvisar till. De översta stegen i Harts 
(1992) modell som behandlar barns egna initiativ samt möjlighet att kunna fatta egna beslut 
upplevs av uppsatsförfattarna som svåruppnåeligt. Detta då ingen av informanterna 
beskriver ärenden där beslut fattats utifrån barnets eget initiativ. En tolkning är att 
socialsekreterare snarare begränsar barnets eget beslutsfattande då delaktighet inte beskrivs 
som synonymt till självbestämmande. Ålder och mognad är återkommande faktorer i 
resultatet som påverkar barns delaktighet där barn över 15 år har större möjlighet att påverka 
beslut. I likhet med Harts modell uppnås inte det översta steget i Shiers modell då 
fokusgrupperna framhäver att makten att fatta beslut ligger hos socialsekreterarna. 
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6.2 Professionsaspekter 
I resultatet betonas vikten av lagstiftning och förhållningssätt som styr socialsekreterarnas 
arbete. Abbott (1988) menar att detta är utmärkande för en profession. Det råder en 
samstämmighet både inom och mellan grupperna angående socialsekreterarnas arbete med 
barns delaktighet. Detta kan förklaras utifrån professionsteorin som beskriver att 
professionen har en vedertagen kollektiv identitet som grundar sig på professionell etik och 
normer. Bra omdömesförmåga och väl övervägt utförande av arbetsuppgifterna lyfter 
Repstad (2005) som viktiga egenskaper hos den professionella. Agevall och Jonnergård 
(2010b) redogör för att den professionellas arbete ska bidra till allmännytta för klienter. 
Detta framhävs i resultatet då informanterna menar att personligt engagemang är en viktig 
del i utredningarbetet samt att socialsekreterarna har ett ansvar för att barns behov 
synliggörs. 
 
Agevall och Jonnergård (2010b) beskriver att det kan uppkomma olika “gränsstrider” mellan 
olika professioner. Informanterna menar att deras arbetsuppgifter skiljer sig från polisens 
brottsutredning men att det ändock kan uppstå situationer då socialsekreterarna upplever att 
deras handlingsutrymme begränsas. Detta då de på grund av sekretess inte får 
vidarebefordra information som de inhämtat från polisen då arbetsområdena, jurisdiktionen, 
skiljer sig åt. Vidare framhäver de att det kan vara svårt att skilja mellan utredning och 
behandling då barnet många gånger har fått ett förtroende för 
socialsekreteraren.  Informanterna menar att det inte är deras uppgift att agera psykolog eller 
behandlare men att det kan vara svårt att upprätthålla en gräns för sina arbetsuppgifter då 
gränsen mellan samtal och behandling kan upplevas vara flytande. Socialsekreteraren är en 
viktig person för barnet som enligt fokusgrupp tre behöver våga fråga barnet om dess 
utsatthet. Detta då en av informanterna framhåller att barnets läkeprocess påbörjas redan vid 
första kontakten med socialtjänsten. 
 
I samtliga fokusgrupper anses olika metoder vara gynnande för barns delaktighet. 
Majoriteten av metoderna är återkommande i alla fokusgrupper vilket tyder på att det finns 
en gemensam uppfattning gällande vilka metoder som är fördelaktiga. Socialsekreterarnas 
handlingsutrymme är det som möjliggör för bland annat tillämpningen av passande metoder 
utifrån det barn som hen möter (Lipsky, 2010). Det innebär att socialsekreteraren kan 
bestämma vilka metoder som ska användas utifrån barnets ålder och mognad för att barnets 
åsikter men även delaktighet ska synliggöras i utredningsarbetet. Samtliga fokusgrupper 
beskriver att arbetet med barns delaktighet försvåras då det är svårt att upprätthålla en tät 
kontakt med barnet under utredningstiden. Detta på grund av en hög arbetsbelastning. 
Utifrån Lipskys beskrivning av bristande arbetsförhållanden kan det tolkas som att 
informanterna upplever att professionens kapacitet inte tas tillvara på grund av den rådande 
arbetssituationen samt tidsbrist. I resultatet förs det likväl diskussioner om 
socialsekreterares kunskap som ett ständigt utvecklingsområde. Agevall och Jonnergård 
(2010b) menar att en viktig del av professionens utveckling är att professionellas kunskaper 
förnyas fortlöpande. 
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7. DISKUSSION  

Studiens syfte var att undersöka hur socialsekreterare uppfattar barns delaktighet i 
utredningar där barn misstänkts blivit utsatta för våld i hemmet. Följande frågeställningar 
har utformats och besvarats; Hur definierar socialsekreterare barns delaktighet i 
utredningsarbetet? samt Vilka hinder respektive möjligheter upplever socialsekreterare kan 
påverka barns delaktighet i utredningsarbetet?. 

7.1 Socialsekreterares definition av barns delaktighet i 
utredningsarbetet 

I resultatet synliggörs att våldet blir sekundärt i diskussionen om barns delaktighet i 
våldsärenden. Detta uppfattar uppsatsförfattarna kan bero på att socialsekreterare ska verka 
för delaktighet oberoende av ärendets karaktär. Att det därmed blir sekundärt kan likväl bero 
på den skyddsaspekt som informanterna framhäver. Vidare för informanterna liknande 
resonemang om barns delaktighet i utredningsarbetet. Informanterna beskriver att barn blir 
delaktiga genom att socialsekreteraren träffar och har tät kontakt med barnet. Detta 
inkluderar att barnets rätt till information om utredningen, rätt till att uttrycka sig och att bli 
lyssnad till tillgodoses. Informanterna definierar även beaktandet av att ge barn utrymme att 
medverka och påverka som barns delaktighet. Då fokusgrupperna är verksamma inom 
samma profession är det således inte förvånande att definitionen av barns delaktighet inte 
skiljer sig nämnvärt åt inom eller mellan fokusgrupperna. Detta kan förklaras utifrån Abbotts 
(1988) redogörelse för att professionen grundas på en kollektiv identitet. Utifrån resultatet 
kan uppsatsförfattarna notera att informanterna lägger stor vikt vid barns delaktighet. 
Uppsatsförfattarna upplever ändock att det var svårt för informanterna att exemplifiera hur 
och när barn får vara med och påverka utredningen. Barns ställning som en delaktig aktör 
under utredningsarbetet kan därmed anses vara svårdefinierad för informanterna. Vidare 
betonar informanterna att delaktighet inte är synonymt med självbestämmande. Detta kan 
härledas till Vis och Thomas (2009) som menar att uppmärksamma barns åsikter inte 
nödvändigtvis innebär att barn får påverka eller fatta beslut. Enligt uppsatsförfattarna styrs 
barns delaktighet således av socialsekreterarens subjektiva föreställningar om vad 
delaktighet innebär. Uppsatsförfattarna menar att det kan finnas en risk att samtliga barn 
inte ges samma förutsättningar för medverkan under sin egen utredning hos socialtjänsten. 

7.2 Hinder och möjligheter som kan påverka barns delaktighet 
I resultatet går att utläsa att informanterna både ser möjligheter och hinder med barns 
delaktighet i utredningsarbetet. Samtliga fokusgrupper beskriver att barns delaktighet 
möjliggörs med hjälp av olika metoder i samtal med barnet, observationer, genom att 
inhämta information från personer i barnets närmsta krets samt BBIC.  Enligt Vis och 
Thomas (2009) bör metoder alltid övervägas för att öka barns delaktighet. Överlag beskriver 
fokusgrupperna att utredningsmallen utgör ett bra stöd då den försäkrar att barnet inte blir 
bortglömt under utredningen. Det framgår att flera informanter ser 
dokumentationsskyldigheten som värdefull för att barnet inte ska negligeras i utredningen. 
En fokusgrupp beskriver dock att det finns ärenden där barn inte alltid blir tillräckligt 
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delaktiga. Utifrån detta kan BBIC ses både som ett hinder och en möjlighet för barns 
delaktighet. Uppsatsförfattarna är av åsikten att socialsekreterarens handlingsutrymme för 
att göra barn delaktiga kan komma att begränsas då den administrativa aspekten tar mycket 
tid i anspråk. Detta kan begränsa tid med barnet. Att tidsbrist har en negativ inverkan på 
barns delaktighet nämns även av Sanders och Mace (2006). En annan tanke är om det är 
möjligt att informanterna har en för stark tilltro till BBICs fullkomlighet för att barn ska bli 
delaktiga i utredningen. Enligt uppsatsförfattarna kan detta leda till en falsk trygghet om 
socialsekreterare tar förgivet att BBIC per automatik leder till att barn blir delaktiga. Vidare 
beskrivs den höga arbetsbelastningen som ett hinder för barns delaktighet. Detta då 
informanterna menar att tiden inte är tillräcklig för att arbetsuppgifterna ska kunna utföras 
på ett tillfredsställande sätt. Uppsatsförfattarna anser att en utökning av personalstyrkan kan 
vara en lösning för att underlätta socialsekreterares arbetsbörda. Detta ställer dock krav på 
beslut från politiker på såväl kommunal- som nationell nivå. 
 
Framträdande hinder för delaktighet var barnets ålder, föräldrars inblandning och 
organisatoriska faktorer. Även Biljeveld m.fl. (2014) framhåller barnets ålder som ett hinder. 
Utifrån resultatet går det att tyda att informanterna har olika syn på vilka faktorer som kan 
upplevas som hinder för barns delaktighet. Det framgår att barns delaktighet många gånger 
är beroende av socialsekreterares subjektiva föreställningar och bedömningar av barns ålder 
och mognad. Uppsatsförfattarna upplever att det kan ha stor betydelse för hur barn blir 
delaktiga i utredningsarbetet. Informanterna framhåller bland annat olika åsikter gällande 
om yngre barns berättelser ska tillskrivas trovärdighet eller om deras berättelser är under 
påverkan av andra. Denna problematik beskriver även Vis m.fl. (2012). Uppsatsförfattarna 
menar att det råder en makthierarki i mötet mellan socialsekreteraren och barnet samt 
föräldrarna. Resultatet visar att det kan bli problematiskt om föräldrarna motsätter sig 
utredningen eller om det råder en konflikt mellan föräldrarna. Informanterna menar dock att 
de utifrån sin position som socialsekreterare har möjlighet och rätt att handla även om 
samtycke från föräldrarna eller barnet saknas. Enligt Lipsky (2010) har socialsekreteraren 
som professionell ett tolkningsföreträde. Detta styrker även Svensson (2008) som beskriver 
att socialsekreterare har ett handlingsutrymme utifrån bland annat rådande lagstiftning som 
styr professionen. Vidare framhäver informanterna att samverkan med andra myndigheter 
även kan leda till att socialtjänstens arbetsuppgifter försvåras. De menar att socialsekreterare 
måste ta hänsyn till hur deras arbete med barnet och familjen påverkar polisens 
brottsutredning. Den utredande socialsekreterarens uppgift är inte att utföra behandling. 
Trots detta uppger några informanter att ett barns läkeprocess börjar redan vid första mötet 
med socialtjänsten. Uppsatsförfattarna menar att detta ställer krav på socialsekreterares 
kunskap, mod och vilja att giltiggöra barns upplevelser av våld. Vidare upplever 
uppsatsförfattarna att det kan vara svårt att skilja mellan behandling och utredning i det 
sociala arbetets praktik.  
 
Resultatet visar att informanterna befinner sig inom en profession där synen på barn är 
dubbeltydig. Informanterna framhäver att barn ska få utrymme för sin egen berättelse och 
känslor och därmed vara en aktör i utredningen. Däremot framträder skyddsaspekten som 
överordnad då barn misstänks blivit utsatta för våld vilket kan bidra till att barnets 
delaktighet begränsas. Fokusgrupperna beskriver lagstiftning, socialsekreterarens ansvar och 
barnets sårbarhet som bakomliggande faktorer till varför det kan vara svårt att göra barnet 
delaktigt fullt ut i utredningsarbetet. Detta resonemang stärks av Eriksson (2012) som 
beskriver att barn vanligtvis betraktas i form av det hon benämner som beskyddat barn.  
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En viktig del i resultatet var att fokusgrupperna framhäver socialsekreterarens betydelse för 
barnets delaktighet. Vikten av engagemang och att inkludera barnet under utredningen 
betonas. Samtliga fokusgrupper diskuterar delaktighet utifrån olika nivåer vilka återfinns i 
både Harts (1992) och Shiers (2001) delaktighetsmodeller. Resultatet visar dock att ingen av 
de deltagande kommunerna uppfyller de översta stegen som berör barns inflytande och 
ansvar vid beslut. Uppsatsförfattarna menar att en ökad kunskap om innebörden och 
effekterna av barns delaktighet kan bidra till att barns delaktighet i utredningsarbetet ökar. 
Vidare kan en lösning vara att implementera dessa modeller i socialsekreterarnas 
utredningsarbete. Dessa skulle då kunna användas som komplement till BBIC för att 
tillförsäkra att barn blir delaktiga och får större inflytande i en process som berör dem själva. 
I resultatet nämns även en checklista för att stämma av att utredningens moment har 
genomförts och barnet fått fylla i en utvärdering om socialsekreterarens bemötande. Enligt 
uppsatsförfattarna kan dessa olika arbetsmetoder komplettera varandra och därmed stärka 
barnets delaktighet i utredningsarbetet. 

7.3 Metoddiskussion  
Studiens syfte var att undersöka hur barn som upplevt våld i hemmet blir delaktiga i 
utredningsarbetet utifrån socialsekreterares perspektiv. Uppsatsförfattarna genomförde 
fokusgruppsintervjuer utifrån en semi-strukturerad frågeguide. Trots få deltagare anser 
uppsatsförfattarna att fokusgruppsintervjuer var en lämplig metod. Detta då informanterna 
var intresserade av att delta samt är insatta i ämnet som diskuterades. Uppsatsförfattarna 
upplevde att informanterna var bekväma i varandras sällskap samt med att framföra sina 
åsikter. Detta synliggjordes då samtliga informanter var aktiva och fördjupade sina 
resonemang i de diskussioner som fördes. Majoriteten av informanterna var kvinnor. Det 
skulle därmed kunna vara möjligt att resultaten som framkommit skulle ha sett annorlunda 
ut om könsfördelningen varit mer jämnfördelad. Det hade även varit av intresse att 
undersöka barns syn på barns delaktighet. Ur ett etiskt perspektiv var detta dock inte 
genomförbart. 
 
Uppsatsförfattarna fann det svårt att finna ett lämpligt antal informanter till 
fokusgruppsintervjuerna. Detta till följd av tidsramen för uppsatsen samt socialsekreterarnas 
höga arbetsbelastning. Då uppsatsförfattarna valde att tillämpa, en för dem ny metod, hade 
det om möjlighet funnits även varit önskvärt att genomföra en pilotstudie. Vidare valde 
uppsatsförfattarna att växla i rollen som moderator. Till följd av ett lärandesyfte och utifrån 
Wibecks (2010) redogörelse kan detta ha påverkat diskussionerna som fördes i 
fokusgrupperna och därmed studiens reliabilitet. Om tid funnits hade det varit av intresse att 
kombinera fokusgruppsintervjuerna med observationer. Detta för att undersöka hur barns 
delaktighet beaktas i praktiken samt för att reducera eventuell social önskvärdhet i 
informanternas diskussioner. Utifrån den insamlade empirin har studiens syfte och 
frågeställningar kunnat besvaras. Enligt Kvale och Brinkmanns (2009) beskrivning kan 
studiens validitet således anses hög. 



25 

7.4 Etikdiskussion   
Enligt Halkiers (2010) rekommendation har studiens genomförande beskrivits tydligt med 
beaktandet av transparens. Information gällande medverkan i studien (se bilaga A) har även 
framförts till informanterna. Diskussioner har enbart förts i relation till socialsekreterarnas 
yrkesroll. Uppsatsförfattarna kan därmed konstatera att inga etiska problem uppstått under 
genomförandet av studien. 

7.5 Slutsatser 
Utifrån det resultat som framkommit har studiens syfte och frågeställningar besvarats. 
Uppsatsförfattarna kan konstatera att empirin främst bekräftar den tidigare forskningen. 
Resultatet visar att informanterna delar en gemensam uppfattning om innebörden av 
delaktighet. Informanterna har kunskap om vad delaktighet är och arbetar aktivt med att 
främja barns delaktighet i det praktiska arbetet. Uppsatsförfattarna kan dock notera att barns 
delaktighet är ett förbättringsområde som ställer krav på ständig kunskapsutveckling hos 
socialsekreterarna. Kunskap att kunna se barn som både brottsoffer och kompetenta aktörer 
är av vikt för att både kunna skydda barnet och göra barnet delaktigt under 
utredningsprocessen. Vidare kan uppsatsförfattarna, utifrån de hinder som framkommit, se 
att det finns behov av förändring både på organisations- respektive nationell nivå. Detta för 
att främja en hållbar arbetssituation för socialsekreterare. Anpassade metoder har 
framkommit som gynnande för barns delaktighet samtidigt som resultatet även visar att 
barnets ålder, personlighet och föräldrars inställning kan påverka delaktigheten. 
Socialsekreterarens roll blir därmed central. En bred repertoar av metoder samt att kunna 
möta föräldrar och barns olikheter menar uppsatsförfattarna är av betydelse. Detta för att 
säkerställa barns rättigheter under utredningsprocessen. Uppsatsförfattarna anser således att 
det vore av intresse att genomföra aktstudier och observationer av hur barns delaktighet 
kommer till uttryck i praktiken. Detta för att åskådliggöra hur väl detta överensstämmer med 
den bild socialsekreterarna vill förmedla. Denna studie har bedrivits med förhoppning om att 
kunna bidra till vidare reflektioner för socialsekreterare angående barns delaktighet i det 
sociala arbetet. 
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 1  

BILAGA A: INFORMATION OM ERBJUDANDE OM ATT DELTA I 
ETT EXAMENSARBETE 
 
Hej! 
 

Vi heter Natalie Aref och Ida Ekholm och är socionomstudenter vid Mälardalens högskola i 
Eskilstuna. Vi skriver nu vårt examensarbete och önskar komma i kontakt med 
socialsekreterare som handlägger utredningar gällande barn och ungdomar för 
gruppintervjuer alternativt enskilda intervjuer. Syftet med studien är att undersöka hur 
socialsekreterare beaktar barns delaktighet i utredningar där barn misstänkts blivit utsatta 
för våld i hemmet. 
 

För studiens syfte önskar vi främst att intervjua ett flertal informanter i grupp. Gruppen kan 
gärna utgå från den befintliga arbetsgruppen som finns på arbetsplatsen. Varje intervju 
beräknas ta ungefär 60 minuter att genomföra. Om det finns möjlighet ser vi gärna att 
intervjuerna genomförs någon gång mellan måndagen den 8:e februari - onsdagen den 17:e 
februari. Deltagandet är frivilligt och informanterna får avbryta sin medverkan när som helst 
under intervjun. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan transkriberas, med 
informanternas tillåtelse, för att sedan raderas i samband med att studien avslutas. 
Intervjumaterialet kommer hanteras konfidentiellt och enbart användas för vetenskapliga 
ändamål och i studiesyfte. 
 

När uppsatsen är färdig får ni gärna ta del av den. Resultatet av studien hoppas vi kunna 
bidra till reflektion för Er i Ert utredningsarbete. 
 

Vi kontaktar Er i början på vecka 5 för att höra om det finns intresse av att delta. 
 

Med vänliga hälsningar 
 

Natalie Aref     Ida Ekholm 
E-post. XXXX      E-post. XXXX 
Tel.nr. 070-XXX XX XX   Tel.nr. 073-XXX XX XX 
 
 

Handledare 
Pernilla Liedgren 
FD socialt arbete, socionom 
Lektor vid Högskolan Dalarna 
E-post. XXXX 
Adjunkt vid Mälardalens Högskola 
E-post. XXXX 
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BILAGA B: SAMTYCKESFORMULÄR 
 
Jag har blivit informerad om studiens bakgrund, syfte och tillvägagångssätt. Jag har fått 
tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade och samtyckt till att delta i studien. Jag har gett 
mitt samtycke till att intervjun spelas in samt att till att den färdiga uppsatsen kan komma att 
publiceras.  
 
 
Datum     Ort 
 
 
 
Namnteckning 
 

 

Namnförtydligande 
 

 

 

Uppsatsförfattare  
 

_________________________ ________________________ 
Natalie Aref     Ida Ekholm 
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BILAGA C: FRÅGEGUIDE  
 

Bakgrundsfrågor 
Besvaras på separat blankett (se bilaga D) 
 

Introduktionsfrågor 
•  Hur definierar ni delaktighet? 
•  Vad innebär barns delaktighet för er? 
•  Hur definierar ni våld? 

 

Nyckelfrågor 
•  På vilket sätt blir barnet delaktigt i utredningsarbetet gällande våld? 
•  Vilka hinder kan påverka barnets delaktighet i utredningsarbetet gällande våld? 
•  Vad kan gynna barnets delaktighet i utredningsarbetet gällande våld? 
•  Hur får barnets åsikter och självbestämmande komma till uttryck? Ge exempel. 

 

Slutfråga 
•  Är det något vi har missat eller någon som vill tillägga något? 
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BILAGA D: BAKGRUNDSFRÅGOR INFÖR 
FOKUSGRUPPSINTERVJU 
 
Kön 
� Kvinna  
� Man  
� Annat  
� Vill ej uppge  
 

Ålder ______ 
 

Utbildning 
� Socionom 
� Beteendevetare  
� Annat:______________ 
 

Yrkeserfarenhet av barn- och/eller ungdomsutredningar 
� Mindre än ett år 
� 1-2 år 
� 3-4 år 
� 5-6 år  
� 7-8 år 
� 9- 10 år  
� Mer än 10 år  
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BILAGA E: ETISK EGENGRANSKNING  
 

 

 



 

 

  



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 


