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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse för hur socialarbetare arbetar för att 
möjliggöra för barn att vara delaktiga i utredningar. Studien har genomförts med åtta 
semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma socialsekreterare i Sverige. Studien tar 
sin teoretiska utgångspunkt i Harry Shiers delaktighetsmodell samt Thomas Brantes 
definition av begreppet profession. Resultatet visar att det inte finns någon entydig 
beskrivning hur barn ska göras delaktiga och att det finns olika omständigheter som kan 
underlätta eller försvåra socialarbetarens arbete. Föräldrarnas motstånd till deltagande och 
svårigheter i kommunikationen är omständigheter som kan försvåra barns delaktighet. 
Faktorer som kan möjliggöra barns delaktighet är arbetsmodeller som kan anpassas till att 
möta barnets behov och ålder då äldre barn har en större förståelseförmåga än yngre. Det 
finns således flera möjligheter för socialsekreteraren att göra barnen delaktiga, däremot är 
det viktigt att socialsekreteraren är självreflekterande och medveten om de svårigheter som 
finns i arbetet. Det krävs ständig utveckling både inom organisationen och hos 
socialsekreteraren själv för att utföra ett arbete där barn möjliggörs till att vara delaktiga.  
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ABSTRACT 

The aim of the study is to get an in-depth understanding of how social workers work to 
enable children to participate in investigations. The study was conducted with eight semi-
structured interviews with professional social workers in Sweden. The study takes its 
theoretical starting point in Harry Shier's participation model and Thomas Brante's 
definition of the concept profession. The result shows that there is no clear description of 
how children should be involved and that there are different circumstances that can facilitate 
or complicate the work of the social worker. Parents' resistance to participation and 
difficulties in communication are circumstances that can complicate children's participation. 
Factors that can enable children's participation are work models that can be adapted to meet 
the child's needs and age where older children have a greater understanding than younger 
ones. There are thus several possibilities for the social worker to make the children involved, 
on the other hand, it is important that the social worker is self-reflective and aware of the 
difficulties that exist in the work. Continuous development is required both within the 
organization and with the social workers themselves in order to achieve a work in which it is 
possible for children to participate. 

 

  

Keywords: social workers, participation, children, investigations, opportunities, 
complications. 	
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1 INTRODUKTION 

I dagens arbete som rör barn och unga har föräldrarnas roll en stor betydelse för hur arbetet 
utformas. Det har dock under de senare åren lagts allt mer fokus på att barnen ska vara 
delaktiga i sina utredningar. En stor del av alla barn i Sverige idag har en trygg uppväxt, 
däremot visar Svenska Dagbladet (2018) att det fortfarande finns många barn som har 
föräldrar som inte kan tillgodose dem med en god och trygg uppväxt. Utifrån artikeln 
synliggörs det dilemma som socialtjänsten står inför i sitt arbete där föräldrarollen kan verka 
som ett hinder för barnets deltagande och till de insatser som beviljas. Detta kan leda till att 
det stöd som ges inte är utformat med barnet i fokus utan istället efter vad föräldrarna ger 
medgivande till, vilket minskar socialsekreterarens handlingsutrymme. Det finns alltså inte 
alltid så stora möjligheter till att ge barn den hjälp som de behöver om föräldrarna motsätter 
sig hjälp från socialtjänsten, då socialtjänsten endast kan ingripa med tvång om barnets 
situation ses som ohållbar. Detta trots att barnkonventionen visar på barns rättigheter till att 
få delta och höras i situationer som berör barnet. 	

För att öka barns möjlighet till deltagande och rätten att få komma till tals inom 
socialtjänsten kommer barnkonventionen införas i svensk lag den 1 januari 2020 (Sveriges 
kommuner och landsting, 2018). Målet med barnkonventionen är att alla barn ska behandlas 
med respekt och få rätten att komma till tals. Barnkonventionen lägger även tyngd på att vid 
all handling som berör barn ska barnets bästa beaktas (Barnombudsmannen, n.d.).  	

Utredningsarbetet inom socialtjänsten ska arbeta utifrån Socialtjänstlagen (SoL 2001: 453) 
som är en ramlag utan några tydliga riktlinjer om exempelvis hur barnets ålder ska beaktas 
eller hur barn ska göras delaktiga i utredningsprocessen. Vid beaktande av barnets ålder ska 
socialsekreterare enligt socialtjänstlagen (SoL) utgå från barnets ålder och mognad istället 
för bara barnets faktiska ålder. Hultman (2013) belyser hur även barnkonventionen är 
otydlig när det gäller frågor om hur barn ska behandlas i barnutredningar då den inte ger 
några riktlinjer om hur samtal med barn ska utföras och vem som ska hålla i samtalet. Att det 
inte finns en tydlig specificering på hur socialsekreterare ska beakta barns ålder och mognad 
visar Hultman kan resultera i en begränsad möjlighet för barnet att påverka vid möten med 
socialsekreterare samt möjligheten för barnet att vara delaktig i utredningen. 	

1.1 Problemområde 
Utredningsarbetet gällande barn i Sverige har inte alltid haft samma fokus på barns 
delaktighet som arbetet har idag, utan det har skett en långsam utveckling från det att 
Sverige skrev under FN:s barnkonvention år 1990. Det har förts en diskussion kring 
föräldrarnas roll i barnutredningar och det inflytande som föräldrarna har över barnets 
kontakt med socialtjänsten (Heimer, Näsman & Palme, 2017a). I barnutredningar ska 
socialsekreterare tillsammans med barnet och föräldrar utforma utredningen och i samråd 
med föräldrarna komma överens om hur samtal med barnet ska ske. Socialsekreteraren ska 
även ta hänsyn till barnets rätt att delges information som är av vikt för barnet samt att 
socialsekreteraren tydligt ska synliggöra barnets åsikter i utredningen. Dessa krav är några 
som socialsekreteraren har att förhålla sig till samtidigt som de ska ta hänsyn till barnets 
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ålder och information som kan vara skadligt för barnet att ta del av (Ponnert, 2015). Trots 
dessa krav finns det brister gällande barns delaktighet i barnutredningar i Sverige då framför 
allt att barn inte görs delaktiga i hela utredningsprocessen (Eriksson & Näsman, 2009; 
Hultman, 2013; Inspektionen för vård och omsorg, 2014). Forskning visar hur det kan finnas 
omständigheter som försvårar socialsekreterarens arbete när det kommer till att göra barn 
delaktiga i utredningar (Bijleveld, Dedding & Bunders-Aelen, 2013; Heimer, Näsman & 
Palme, 2017b; Kriz & Skivenes, 2015; Seim & Slettebø, 2017). Om barn inte görs delaktiga vid 
beslutstagande menar Tregeagle och Mason (2008) att det kan påverka deras liv då det kan 
leda till att barnen känner sig hjälplösa.  

1.2 Syfte och frågeställningar  
Utifrån formulerat problemområde så är syftet att få en fördjupad förståelse för hur 
socialtjänsten arbetar för att göra barn delaktiga i utredningar och om det utifrån 
yrkesverksammas perspektiv upplevs finnas hinder eller möjligheter som kan påverka deras 
arbete. 	

• Hur arbetar socialsekreterare för att barn ska ges möjligheten att bli delaktiga i 
utredningar? 

• Vilka svårigheter upplever yrkesverksamma när det gäller barns delaktighet i 
utredningar?  

• Vilka möjligheter upplever yrkesverksamma när det gäller barns delaktighet i 
utredningar? 

1.3 Centrala begrepp 

1.3.1 Delaktighet 

Begreppet delaktighet definieras av Nationalencyklopedin (n.d.) som en ”aktiv medverkan” 
där betoningen ofta ligger på att personen ska ha inflytande. Det som dock framkommit i den 
tidigare forskning som analyserats är att det inte finns en exakt definition av delaktighet när 
det kommer till det sociala arbetet (Bijleveld m.fl., 2013; Kriz & Skivenes, 2015; Tregeagle & 
Mason, 2008; Vis, Holtan & Thomas, 2012.). 

1.3.2 Barn 

Begreppet barn definieras av barnkonventionen som individer under 18 år 
(Barnombudsmannen, n.d.). En definition som även används i denna studie. 
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1.3.3 Socialsekreterare  

Nationalencyklopedins definition av socialsekreterare omfattar kommunala tjänstemän vars 
arbete är att handlägga olika ärenden inom socialtjänsten (Nationalencyklopedin, n.d.).  I 
denna studie syftar begreppet socialsekreterare på de som arbetar med barn inom 
socialtjänsten, även kallade barnutredare. I denna studie kommer begreppen barnutredare, 
socialarbetare och socialsekreterare att användas. 

1.3.4 Barnutredning 

Ponnert (2015) definierar utredningar som den process där socialtjänsten inhämtar 
information och uppgifter som kan komma att behövas för att kunna fatta beslut i ärendet. 
Vidare beskriver Ponnert att utredningar som förs kring barn, även benämns som 
barnutredningar. En utredning som består av att inhämta uppgifter genom ett antal samtal 
med barnet, föräldrarna samt med andra aktörer i barnets närhet. Detta för att få en så tydlig 
bild som möjligt av situationen. I denna studie kommer begreppen barnutredningar och 
utredningar att användas.  

1.3.5 Processbehörig 

Att vara processbehörig innebär enligt Nationalencyklopedin (n.d.) att en individ genom 
lagstöd har rätt att vara part i rättegång eller att individen genom en ombudsman verkar i 
rättegång. I denna studie används begreppet processbehörig i samband med barn som är 
över 15 år och då är part i ärendet.  

2 BAKGRUND 
I dagens arbete med barn finns det flera tvetydigheter kring hur arbetet ska utföras och hur 
stort inflytande barnen själva ska ha i utredningsprocessen. Svårigheterna med arbetet finns i 
bedömningen av barnets mognad, deras rättigheter, föräldrarnas roll och den befintliga 
lagstiftningen. Lundström (2013) skriver att Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) är den lagstiftning som till största del ligger till grund 
för den barnavård som vi har idag. Pettersson (2014) skriver hur socialtjänstlagen syftar till 
att ha en helhetssyn i arbetet med människor där alla faktorer som kan påverka individens 
situation ska beaktas. I svensk lagstiftning beskrivs det tydligt hur arbetet med barn ska utgå 
från barnets bästa och enligt artikel 19 i barnkonventionen ska barn skyddas från att utsättas 
för någon typ av skada (Unicef, n.d). Unicef belyser även hur det i artikel 12 i 
barnkonventionen framkommer att barn har rätt att uttrycka sina åsikter och bli lyssnad på i 
alla situationer som rör dem och deras åsikter ska beaktas utifrån ålder och mognad. 	

Den paragraf som det i första hand arbetas utifrån gällande bedömningar kring barn är 
Socialtjänstlagens portalparagraf:	

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas	
 - ekonomiska och sociala trygghet,	
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 - jämlikhet i levnadsvillkor,	
 - aktiva deltagande i samhällslivet.	
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 
(SoL 2001: 453) 

 
Andra paragrafer som det arbetas efter är 2 § 1 kap. av SoL (2001: 453): “Vid åtgärder som 
rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller 
behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Med barn avses 
varje människa under 18 år”. Samt vid arbete om omedelbart omhändertagande enligt 6 § 
LVU:	

Socialnämnden får besluta att den som är under 20 år omedelbart skall omhändertas, om	
 1. det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av denna lag, och	
 2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller 
utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder 
hindras.	
Om socialnämndens beslut om omhändertagande inte kan avvaktas, får nämndens ordförande 
eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om omhändertagande. 
Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.	
När socialnämnden har ansökt om vård med stöd av lagen, får även rätten besluta att den unge 
omedelbart skall omhändertas. (LVU 1990: 52) 

 
Ett av de arbetssätt som används för att beakta barns rättigheter inom socialtjänstens arbete 
är BBIC (Barns behov i centrum). BBIC är ett utredningsredskap som används för att ta 
hänsyn till alla faktorer som kan vara av betydelse i barnets omgivning och har som mål att 
öka barns delaktighet och inflytande i utredningar. BBIC utgår från föräldrarnas förmåga, 
barnets utveckling samt familj och miljö (se bilaga A). Utifrån detta finns det därefter nio 
principer som används som grund i utredningsredskapet (Socialstyrelsen, n.d). År 2014 
rapporterade Socialstyrelsen (2014) att 81 procent av landets kommuner har en ordinarie 
BBIC-licens. De senaste siffrorna visar på en ökning och att antalet kommuner med BBIC-
licens är närmare 98 procent (Socialstyrelsen, 2018). 	

Barnperspektivet är idag en viktig del inom socialtjänsten. Däremot beskriver BRIS (n.d.) att 
det finns en skillnad mellan att arbeta utifrån barns perspektiv och att arbeta med 
barnperspektivet. I arbetet med barnperspektivet så är det den vuxna som skapar en bild och 
förståelse av barnets situation, medan utifrån ett barns perspektiv så är det barnet själv som 
beskriver sin situation. Lundström (2013) beskriver att det ständigt finns etiska 
ställningstaganden inom socialtjänsten där de måste överväga hur mycket de ska ingripa i 
familjerna som de möter. Lundström beskriver vidare hur socialtjänsten ständigt får kritik 
för att de har ingripit för mycket respektive för lite i ärenden rörandes barns bästa när det 
kommer till överväganden kring barns rättigheter kontra familjens integritet. Detta berör 
även Mattson (2014) som beskriver hur de principer som hanteras inom socialtjänsten inte 
alltid går ihop med varandra. Detta kan enligt Mattson vara gällande barnets rätt att delta i 
beslut som rör honom eller henne och ansvaret att skydda barnet. Lundström (2013) 
beskriver problematiken som finns då socialtjänstlagen i grund bygger på individers och 
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familjers självbestämmanderätt, samtidigt som socialtjänsten i vissa fall helt kan gå emot 
självbestämmanderätten och vidta tvångsåtgärder i form av att omhänderta barn från deras 
föräldrar.  

3 TIDIGARE FORSKNING  
I detta avsnitt har tidigare forskning studerats i form av vetenskapliga artiklar, rapporter, 
utdrag i litteratur samt avhandlingar. All den studerade forskningen berör på något sätt 
barns delaktighet när det kommer till det sociala arbetet, både från barnens men även från 
socialarbetarnas perspektiv och det sociala arbetets förutsättningar. Avsnittet utgår 
huvudsakligen från artiklar som berör Sverige och Norden. Dock finns även artiklar som 
berör England, USA, Norge, Australien och Nederländerna med i avsnittet. Vid sökningen av 
de vetenskapliga artiklarna som använts i den tidigare forskningen har MDH:s databaser 
Social services abstract och SwePub använts samt MDH:s Divaportal där artiklarna haft som 
krav att vara refereegranskade. Vid sökning av vetenskapliga artiklar i databaserna har 
sökorden framförallt varit child, social services, participation, welfare, protection, Sweden, 
barn och delaktighet. De artiklar och den litteratur som har valts berör alla barns delaktighet 
inom det sociala arbetet, både ur barns egna perspektiv men även ur ett professionellt 
perspektiv. 

3.1 Skyddssystem för barn 
Länder runt om i världen har konstruerat olika system för att skydda barn på bästa sätt. Seim 
och Slettebø (2017) beskriver i deras norska granskning av olika projekt om barns delaktighet 
att skyddsnätet för barn och familjer ser olika ut i olika länder beroende på hur de har 
utformat sitt välfärdssystem. Vidare lyfter de att utifrån de skillnader som finns i ländernas 
ideologier och kultur så kan skyddsnätet skilja sig åt beroende på om det har fokus på att 
skydda barnet eller på familjen som helhet. Kriz och Skivenes (2015) redogör utifrån deras 91 
semistrukturerade intervjuer med barnavårdsutredare i England, USA och Norge att det 
finns två olika system inom det sociala arbetet med barn i välfärden. Första systemet är 
barnskyddsinriktat där förebygga och motverka allvarliga risker som kan medföra skada för 
barnets hälsa och säkerhet är av betydelse. Det andra systemet är mer familjeinriktat där 
fokus ligger på barns och familjers behov. Heimer m.fl. (2017b) skriver i deras svenska 
dokumentationsanalys där de har tagit del av 688 barnutredningar samt 46 intervjuer med 
yrkesverksamma, att det förebyggande arbetet av barnmisshandel och försummelse av barn i 
Sverige har kategoriserats som ett familjeinriktat system. Heimer m.fl. lyfter även att ett 
tredje system har utformats utifrån de tidigare systemen, en kombination som är mer 
barnfokuserat. Någonting som de dock visar i sin studie är att alla tre systemen brister i att 
göra barnen delaktiga, vilket även är en del som Vis m.fl. (2012) och Eriksson och Näsman 
(2009) styrker. 	

Björk Eydal och Satkas (2006) granskning av handlingar, lagtexter och rapporter från 
Norden visar att den nordiska välfärdspolitiken i hög grad lyfter barns rättigheter till 
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delaktighet. De belyser även hur välfärdspolitiken tidigare gav barnen möjlighet till 
deltagande utifrån deras ålder men att det idag har utvecklats till att mer utgå från barnets 
mognad. Deras granskning visar dock att den nordiska välfärdspolitiken inte är fullt 
utvecklad när det kommer till barns rättigheter. Denna utveckling är någonting som de 
nordiska länderna behöver fortsätta arbeta med för att minska de hinder som finns gällande 
barns möjligheter till delaktighet. När det kommer till barns deltagande inom barnomsorgen 
redovisar Kriz och Skivenes (2015) att barns deltagande inte alls mäter sig med vad 
lagstiftningen avser. 	

3.2 Definition av delaktighet 
Den forskning som inkluderats i denna studie visar att det inte finns någon entydig definition 
av vad barns delaktighet i barnutredningar innebär (Bijleveld m.fl., 2013; Kriz & Skivenes, 
2015; Tregeagle & Mason, 2008; Vis m.fl., 2012). Bijleveld m.fl. (2013) och Kriz och Skivenes 
(2015) belyser att socialarbetare definierar barns delaktighet på olika sätt. Exempelvis att 
socialarbetare definierar delaktighet som att ge barnet möjlighet till att uttrycka sina åsikter 
och bli lyssnade på. Till skillnad från dessa definitioner så menar Seim och Slettebø (2017) att 
delaktighet handlar om relationen mellan barn och vuxna. Detta skiljer sig från det som 
Heimer m.fl. (2017b) lyfter att om socialarbetaren har antecknat barnets perspektiv i 
utredningen så anses de som delaktiga. Även Enell (2009) framhåller i sin rapport från FoU 
Välfärd att barnen görs delaktiga genom att de synliggörs i dokumentationen. Enell 
förtydligar att barnen synliggörs genom att det utförligt beskrivs varför alla delar i 
utredningen har dokumenterats och vad som ligger till grund för de bedömningar som gjorts.	

Definitionen att barnen är delaktiga bara genom att de yrkesverksamma ser barnet är 
någonting som framkommer från den litteraturgenomgång som Bijleveld m.fl. (2013) har 
genomfört i Nederländerna. Kriz och Skivenes (2015) berör ytterligare en definition av 
begreppet då de visar att barnen är delaktiga genom att vara huvudpersonen i utredningen. 
Andra definitioner som Kriz och Skivenes lyfter är att barnet är delaktig i utredningen när 
barnet får ta del av information gällande beslut. De belyser att ge information till barnet 
innebär att förklara utredningsprocessen och hur den information som barnet lämnar 
kommer att användas i utredningen. Vidare beskriver de att barnet ska vara delaktig vid 
beslutsfattandet men att barnets berättelse inte måste ligga som grund i beslutstagandet. 
Även om barnet ska vara delaktiga vid beslutsfattandet så visar Vis m.fl. (2012) utifrån de 86 
enkäter som de genomfört bland yrkesverksamma och blivande yrkesverksamma i Norge, att 
socialarbetare inte alltid involverar barn i beslutsfattandet.	

Som tidigare nämnts är det viktigt att barnen ska få bli hörda i utredningar, däremot visar Vis 
och Fossum (2015) utifrån 87 enkäter med socialarbetare genomförda i Norge att 
socialarbetare tenderar att bestämma vad som är bäst för barnet baserat på den information 
de har fått ta del av, innan de lyssnar på barnets och föräldrarnas åsikter. Vis och Fossum 
menar att i de fall då barnets och föräldrarnas åsikter inte överensstämmer med 
socialarbetarens tenderar socialarbetaren att ignorera föräldrarnas och barnets åsikter vilket 
på så sätt minskar deras delaktighet. Enligt Heimer m.fl. (2017b) bestämmer socialarbetaren 
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vad problemet är innan barnet själv får yttra sin åsikt och uppfattning av situationen, vilket 
då gör att de inte ges möjligheten till att vara delaktiga. 	

3.3 Barnens roll	
Socialarbetare ställs ständigt inför dilemman som kan försvåra arbetet med att göra barn 
delaktiga där en av svårigheten enligt Seim och Slettebø (2017) och Hultman (2013) är att se 
barnet som subjekt. Hultman menar i sin avhandling som handlar om barnperspektivet att 
socialtjänsten behöver beakta det barn yttrar för att barn ska betraktas som subjekt. Hultman 
belyser vidare att detta inte innebär att det enbart ska tas hänsyn till barnets röst, men att 
inte ta hänsyn till den alls gör att beslutsunderlaget blir otillräckligt. Eriksson och Näsman 
(2009) som genomfört 17 intervjuer med barn belyser att bara för att barn ses som subjekt så 
betyder det inte att de inte är i behov av skydd.	

Någonting som berörs i majoriteten av den tidigare forskning som studerats är att 
skyddandet av barnet gör att deras möjlighet till delaktighet minskar (Bijleveld m.fl., 2013; 
Eriksson & Näsman, 2009; Heimer m.fl., 2017b; Hultman, 2013; Kriz & Skivenes, 2015; Vis 
m.fl.,2012). Någonting som Bijleveld m.fl. (2013) belyser är att socialarbetare är skyldiga att i 
sitt förfarande agera i bästa intresse för att skydda barnet, de är även skyldiga att höra barnet 
samt ha ett bra samarbete med familjer, vårdgivare och andra aktörer som barnet kommer i 
kontakt med. De lyfter att restriktioner grundar sig i bilden de har av barn som sårbara och 
därmed behöver skydd av vuxna. Dessa skyldigheter menar de utmynnar i att barn görs 
mindre delaktiga och där en kombination av rättsliga svårigheter samt svårigheter att forma 
en relation till barnet leder till att barnet informeras och konsulteras men att barnets åsikter 
inte beaktas vid beslutsfattandet. Hultman (2013) beskriver att socialarbetare arbetar för att 
skydda barnet från att känna sig ansvarig för beslutet, vilket i sin tur kan leda till att de 
använder sig av vuxnas perspektiv vid beslutsfattande istället för barnets. Hultman lyfter 
vidare dilemman kring att skydda barnet och samtidigt respektera deras åsikter. 	

Heimer m.fl. (2017b) visar att barns avsaknad av delaktighet resulterar i att insatserna som 
beslutas blir dåligt anpassade till barnen då det inte har lämnats utrymme för barnen att 
själva beskriva sin situation. Enligt deras studie så fanns det även ett fall där insatserna som 
beslutats inte var anpassade till barnet även om barnet hade varit delaktig i utredningen och 
det var där insatserna utformades efter föräldrarnas önskemål. Detta exempel stämmer 
överens med deras resultat som visar att barnets röst tenderar att tystas ner när barnens 
beskrivning av problemet inte stämmer med föräldrarnas. Vidare lyfter Heimer m.fl. att 
definitionen av problemet kan skilja sig från barnet, socialarbetaren och föräldrarna samt hur 
problemet beskrivs och vilka insatser som utifrån det beslutas är ett resultat av vem som görs 
delaktig i vilken del av utredningen.	

Socialarbetarens kompetens, attityd och färdigheter lyfter Vis och Fossum (2015) spelar roll i 
om barnet ges möjlighet till att delta eller inte. Barns upplevelse av att de själva ska vara 
delaktiga är någonting som framkommit i Eriksson och Näsmans (2009) studie, där de lyfter 
att om barnen inte har gjorts delaktiga i utredningen så har barnen själva försökt att öka sin 
delaktighet genom att försöka se vad som har dokumenterats om dem. Vidare beskriver 
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Eriksson och Näsman att en av anledningarna till att barnen har en önskan om delaktighet 
kan bottna i att de med sitt deltagande vill uppnå någonting, exempelvis påverka vilka 
relationer de vill behålla. Någonting som berörs av Bijleveld m.fl. (2013) är att barnen själva 
upplever att de alltid ska göras delaktiga i sina utredningar, även om socialarbetaren i vissa 
situationer kan ha restriktioner kring deras deltagande. Bijleveld m.fl. visar ytterligare att 
barn generellt sett har en positiv bild av sitt deltagande samtidigt som en del av dem upplever 
brister utifrån upplevelsen att de inte fick information om vad som hände, varför de var där 
och om vilka beslut och förändringar som kan komma att ske i deras liv. Även Enell (2009) 
belyser socialarbetarens dåliga kommunikation med barnet och menar att när barnet inte får 
tillräckligt med information om utredningen ges barnet inte möjlighet till att vara delaktig. 
Det är här viktigt med riktlinjer som försäkrar att barnet får information om utredningen och 
involveras under hela utredningsprocessen.	

3.4 Ålder	
Någonting som Kriz och Skivenes (2015) beskriver kan påverka barns delaktighet är barnets 
ålder och mognad och att barnet upplevs kunna vara mer delaktiga när de har en förståelse 
för situationen samt när barnet kan bilda egna åsikter. När det kommer till att utgå från 
barns mognadsgrad så visar dock Dahlstrand (2004) i sin avhandling om barns deltagande 
att det finns brister i hur den bedömningen ska göras, vilket resulterar i att socialarbetaren i 
fler fall utgår från barnets faktiska ålder snarare än deras mognadsgrad. Dahlstrand nämner 
även att en av förutsättningarna för att en rättvis bedömning ska kunna göras om ett barns 
mognadsgrad är att träffa barnet personligen fler gånger. För att underlätta bedömningen av 
barnets mognadsgrad belyser Hultman (2013) vikten i att dokumentera hur och när samtalen 
med barnen har genomförts för att minska risken av yttre faktorer som kan påverka 
samtalen. 	

Barnets ålder kan påverka deras delaktighet då Vis & Fossum (2015) visar att 
socialsekreterare tenderar att inkludera äldre barn mer jämfört med barn som är i yngre 
åldrar. Nilsson, Björkman, Almqvist, Almqvist, Björk Willén, Donohue, Enskär, Granlund, 
Huus och Hvit (2013) belyser i deras granskning av narrativa texter om barnperspektivet och 
barnets perspektiv att när barn har svårt att uttrycka sig verbalt blir observationer av barnet 
en viktig del till att göra dem delaktiga. De belyser dock hur det inte alltid går att se barnets 
perspektiv genom bara observationer då det kan vara svårt att göra en exakt tolkning 
eftersom observatören bara kan förlita sig på uttryck som de betraktat. De beskriver vidare 
att kommunikation är mer än bara det som uttrycks genom ord och att icke verbala uttryck är 
lika viktiga som verbala. 	

3.5 Föräldrarnas roll	
Föräldrar har ett stort inflytande i barns liv och kan påverka barnets möjlighet till att vara 
delaktiga i utredningsprocessen enligt Heimer m.fl. (2017b) och Hultman (2013). De skriver 
även att det svenska barnomsorgsarbetet till största del bygger på föräldrarnas frivilliga 
deltagande. Heimer m.fl. (2017b) lyfter vidare att socialarbetare till stor del arbetar efter vad 
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föräldrarna definierar som problemet och vad de uttrycker sig vilja ha hjälp med i sin familj. 
Seim och Slettebø (2017) beskriver hur tydlig information till föräldrarna kan underlätta att 
genomföra enskilda samtal med barn. Tydlig information om barns rätt att få delta i 
utredningen samt att enskilda samtal är en rutinmässig del i utredningen kan öka förståelsen 
hos föräldrar som är motstridiga till hjälp från socialtjänsten. Detta kan då leda till ett bättre 
samarbete mellan socialarbetaren och familjen. I vissa fall tvivlar socialarbetare på om det 
barnet berättar är trovärdigt, vilket enligt Bijleveld m.fl. (2013) kan bero på socialarbetarens 
osäkerhet kring föräldrarnas påverkan på barnet samt barnets lojalitet till föräldrarna. Ett 
annat perspektiv som Heimer m.fl. (2017b) tar upp är föräldrars inflytande i barns 
delaktighet där socialarbetare drar sig för att behöva skylla på föräldrarna. De förklarar dock 
att barns delaktighet skiljer sig utifrån vilken fas i utredningen barnen befinner sig i. Vissa 
barn görs mer delaktiga under utredningsfasen medan andra mer i vårdfasen. 	

Föräldrars frivillighet till att delta i utredningar är en omständighet som försvårar arbetet 
med att göra barn delaktiga, vilket framkommer av Heimer m.fl. (2017b) och Seim och 
Slettebø (2017). Detta menar Seim och Slettebø gör det svårt för socialarbetaren att prata 
med barnet ensam. Att få kontakt med barnet för att göra de delaktiga i utredningen eller vid 
uppföljning av insatser är även en svårighet som socialsekreteraren ställs inför, belyser Enell 
(2009). Detta menar Enell leder till att föräldrarna är mer delaktiga och har en större 
påverkan på de beslut som tas än vad barnet har möjlighet till. Föräldrar ska dock enligt 
Heimer m.fl. (2017b) involveras under hela utredningsprocessen för att få deras samtycke till 
stöd och hjälp, detta eftersom många föräldrar är motvilliga att ta emot hjälp från 
socialtjänsten. Om socialarbetaren måste möta barnet i dennes hem skriver Seim och 
Slettebø (2017) att det hindrar barnet från att prata fritt om sina problem på grund av 
föräldrarnas närvaro, men detta kan visa sig vara ett hinder även om samtalen inte sker i 
hemmiljö. Deras studie visar nämligen att föräldrarnas närvaro kan påverka vad barnen 
väljer att berätta i samtalen oavsett vart samtalen genomförs. Seim och Slettebø (2017) lyfter 
även hur enskilda möten kan öka möjligheten för barn att vara delaktiga. De menar att 
samtal med socialsekreteraren ensamma leder till att barnet faktiskt vågar prata om saker 
som de har varit med om. De belyser även hur det är vanligt inom utredningsarbetet att det 
samtalas med föräldrarna först och att det inte alltid genomförs enskilda samtal med barnen. 
Hultman (2013), Eriksson och Näsman (2009), Ponnert och Rasmusson (2013) och Seim och 
Slettebø (2017) förklarar att barnsamtal får genomföras enskilt med barn utan föräldrarnas 
samtycke om det är nödvändigt för utredningen. Hultman (2013) beskriver vikten av att även 
om samtycke inte krävs, så behöver föräldrarna informeras om att samtalet kommer att 
genomföras och hur detta då ger föräldrarna en möjlighet till att påverka barnen och deras 
utsagor innan samtalet hinner genomföras.	

3.6 Relationens betydelse	
Relationens betydelse mellan barnet och socialarbetaren är någonting som flera artiklar 
berör som viktig för delaktighet (Bijleveld m.fl., 2013; Heimer m.fl., 2017b; Seim & Slettebø, 
2017). Bijleveld m.fl. (2013) och Tregeagle och Mason (2008) visar i deras respektive 
undersökningar att barn inte alltid upplever att de har en god relation till sin socialarbetare. 
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Enligt Bijleveld m.fl. (2013) upplever barn ofta att deras socialsekreterare inte bryr sig då 
barnen finner svårigheter i att få kontakt med sin socialsekreterare samt att hen ofta är sen 
eller avbokar möten. Vis och Fossum (2015) visar även att relationen kan öka möjligheten till 
delaktighet då en bra relation mellan barnet och socialarbetaren ökar barnets intresse av att 
vara engagerad under utredningsprocessen. Kommunikation mellan socialsekreterare och 
barnet är en annan omständighet som Seim och Slettebø (2017) och Vis m.fl. (2012) belyser 
kan verka som ett hinder till att göra barn delaktiga. Seim och Slettebø (2017) beskriver också 
svårigheterna för barn att komma i kontakt med sin socialsekreterare eller med socialtjänsten 
då deras studie visar på att socialtjänsten inte är lätt att komma i kontakt med, detta då den 
information som de faktiskt går ut med är mer anpassad för vuxna. 	

Seim och Slettebø (2017) belyser hur specialiseringar inom socialtjänsten kan leda till att 
barn ständigt får möta ny personal beroende på vilken del av utredningen som de befinner 
sig i, vilket leder till svårigheter att bilda en bra relation mellan socialarbetare och barn. 
Detta lyfts även av Heimer m.fl. (2017b) där de beskriver att en socialsekreterare i deras 
undersökning enbart träffade barnet två gånger under en utredning, även om en god relation 
mellan dem är av stor betydelse för att kunna bedöma om barnet är i behov av skydd eller 
inte. Även Tregeagle och Mason (2008) belyser utifrån deras 32 semistrukturerade intervjuer 
med barn och föräldrar i Australien, bristerna i att träffa sin socialsekreterare och redovisar 
att barnen upplever det svårt att bygga en bra relation och känna sig delaktiga då de inte 
träffar sin socialsekreterare så ofta. Bijleveld m.fl. (2013) berör också ämnet, men mer utifrån 
att ofta byta socialsekreterare, vilket kan påverka barnen negativt då det ger dem en känsla av 
förvirring och att vara bortglömda. 	

Vis och Fossum (2015) lyfter ytterligare anledningar till varför barn inte görs delaktiga i 
utredningar. Dessa är svårigheter i att kommunicera med barnet och om det är olämpligt för 
barnet att vara delaktig eller om det finns risk för barnet att ta skada. Vidare skriver Vis och 
Fossum att vid för formella möten kommer barnet troligen inte vilja delta, detta eftersom 
processen är för byråkratisk och inte tillräckligt barnvänlig. Eriksson och Näsman (2009) 
stärker att samtalen med barn inte alltid är anpassade efter dem och deras ålder vilket gör att 
samtalen kan uppfattas som barnsliga av äldre barn. Det visades dock att även om 
samtalsmetoden inte var den bästa så hade barn en positiv bild av att genomgå samtal med 
socialarbetare. Även en konstellation av byråkratiska rutiner och dålig relation med barnet 
nämns kan hindra barnet från att vara delaktig. Seim och Slettebø (2017) lyfter även 
svårigheterna med att finna en bra miljö att genomföra barnsamtal på. Vis och Fossum 
(2015) belyser även att organisationskulturen inom socialtjänsten kan påverka nya metoder 
som införs i systemet och de insatser som de kan erbjuda familjer. Ett annat förhållande som 
lyfts av Kriz och Skivenes (2015) är att bristen på resurser försvårar för socialarbetare att ta 
hänsyn till barns känslor och deras vilja. Däremot är det inte bara den byråkratiska och 
formella processen som kan vara motbjudande för barnet att vilja delta, att inte bli hörd och 
inte få komma till tals samt att inte kunna påverka mötet kan göra att barn inte vill delta, 
enligt Eriksson och Näsman (2009). 	
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3.7 Fördelar med delaktighet 
Det lyfts även möjligheter med att göra barn delaktiga i barnutredningar där Heimer m.fl. 
(2017b) visar på ett positivt samband mellan att barn görs hörda i sina utredningar och hur 
bra anpassade insatserna blir. Detta går även att se av Bijleveld m.fl. (2013) då deras studie 
visar på att ungdomar upplevde större chans till positiva resultat och erfarenheter om de fick 
vara delaktiga och bli hörda i utredningarna. Även Hultman (2013) lyfter att barns 
delaktighet i längden har positiva effekter på deras välmående. Kriz och Skivenes (2015) 
skriver att det utifrån forskning inte finns bevis på att delaktighet leder till långsiktiga 
resultat, men det visar på att barns delaktighet faktiskt leder till färre placeringar och god 
hälsa hos barnen. Bijleveld m.fl. (2013) beskriver att barnen själva hade en positiv upplevelse 
av att få vara delaktiga då det gav dem en känsla av att de har ett värde. Detta upplevde de 
även om slutbedömningen i utredningen inte speglade deras önskemål och åsikter, de fick 
känslan genom att bara få vara delaktiga. Ytterligare möjligheter med att göra barn delaktiga 
lyfter Seim och Slettebø (2017) handlar om att det hjälper barnet att utvecklas gällande 
självkänsla och de får en känsla av att vara involverad i utredningen. Seim och Slettebø och 
Vis och Fossum (2015) belyser att delaktigheten kan leda till att barnet blir mer mottaglig för 
insatser som ges. 	

3.8 Reflektion	
Sammantaget ger forskningen en bild av att det finns många olika definitioner på barns 
delaktighet, vilket medför att barn får vara delaktiga i utredningar på olika sätt. Det 
framkommer att socialsekreterare i sitt arbete tillämpar olika metoder för att bemöta och 
arbeta med barn. I den forskningen som studerats framkommer det både möjligheter och 
svårigheter som kan påverka barns möjlighet till deltagande. Svårigheter som tidigare studier 
(Bijleveld m.fl., 2013; Heimer m.fl., 2017b; Seim & Slettebø, 2017) lyfter när det gäller att 
göra barn delaktiga kan vara relationen mellan barnet och socialsekreteraren samt 
föräldrarnas roll. Det framkommer även att det finns olika aspekter av vad skyddandet av 
barnet innebär. Skyddandet av barnet kan både innebära att skydda barnet från utredningen 
samt att skydda barnet från hemförhållanden. Fördelarna med delaktigheten som Hultman 
(2013) och Heimer m.fl. (2017b) lyfter är välmående hos barnet och det positiva sambandet 
mellan barns delaktighet och hur bra anpassade insatserna blev.  

4 TEORETISKT UTGÅNGSPUNKT  
I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkt med grund i begreppet 
profession och Shiers delaktighetsmodell, vilket båda kan kopplas till barns delaktighet inom 
det sociala arbetet. Shiers (2001) delaktighetsmodell kopplas utifrån den tydliga 
beskrivningen om hur barn ska göras delaktiga utifrån olika steg samt hur socialarbetarens 
och organisationens förhållningssätt möjliggör detta. Utifrån diskussionen kring 
socialsekreterares yrkesroll och förhållningssätt gentemot barn i utredningsarbetet och hur 
det kan påverka barns möjlighet till delaktighet så ses begreppet profession ha en betydande 
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roll i studiens teoretiska utgångspunkt. Begreppet lyfter viktiga delar gällande 
organisationens ansvar samt hur socialarbetarens kunskap och erfarenhet på ett tryggt sätt 
ska förmedlas i möten. Båda de teoretiska utgångspunkterna kan analyseras utifrån den roll 
som de yrkesverksamma har samt hur deras arbete grundar sig i kunskap och forskning. Det 
anses även som relevant då fokus på barnet och socialarbetarens yrkesroll ständigt utvecklas. 
Med diskussionen kring barnens rätt till delaktighet i åtanke har det valts en teori för att 
kunna jämföra och få en förståelse för hur det praktiska arbetet utförs. 	

4.1 Shiers delaktighetsmodell 
Harry Shiers (2001) delaktighetsmodell består av fem steg där arbetet innehåller 15 frågor för 
att avgöra och planera barns delaktighet. De fem stegen (se bilaga B) i delaktighetsmodellen 
är: 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. Vid första steget ska barn som uttrycker 
sina åsikter bli lyssnad på av den professionella. Här ska barnet utan uppmaning uttrycka 
sina åsikter som den professionella ska möta med vaksamhet och omtanke. När det gäller 
andra steget handlar det om att den professionella ska arbeta på ett positivt sätt som stödjer 
barn som har svårt att uttrycka sig, för att de sedan på ett öppet sätt ska kunna uttrycka sig 
och känna tilltro till den yrkesverksamma. Steg tre omfattar det professionellas beaktning av 
barnets åsikter och att det vägs in i beslutsfattandet. Enligt Shier blir organisationer och 
myndigheter som har barnkonventionen som författning bundna till det vid det här steget. 
Vid steg fyra involveras barnet i beslutsagandet och till skillnad från steg tre ska barnet även 
vara med under processen som leder fram till ett beslut. Steg fem skiljer sig lite från steg fyra 
då barnet ska involveras i beslutsfattandet men de ska även ges en del av ansvaret och 
makten, dock ska barnet inte tvingas till att ta ansvar för de beslut som tas. Inom varje 
delaktighetssteg finns det sedan tre nivåer av engagemang vilka är öppningar, möjligheter 
och skyldigheter, för att visa att olika parter inte behöver vara lika mycket delaktiga i hela 
processen (se bilaga B). 	

Nivån öppningar är första nivån i arbetet och sker när socialarbetaren bestämmer sig för att 
arbeta med ärendet. Det här stadiet är en “öppning” av ärendet och det är här det beslutas 
om det finns möjlighet till att fortsätta arbetet eller inte. Möjligheter är den andra nivån i 
arbetet och det är när behovet har fastställts och det finns möjlighet för professionella att 
arbete med de behov som finns. Behoven kan fastställas med olika resurser som till exempel 
arbetstid, utveckling av arbetssätt och ökad kompetens inom den professionellas 
arbetsområde. Den sista nivån av engagemang som finns i de olika stegen är skyldigheter och 
det är när de professionella är skyldiga till att arbeta efter de riktlinjer som har fastställts. De 
riktlinjer blir en del av arbetssättet och det skapar då en möjlighet för barnen att vara 
delaktiga (Shier, 2001). 	
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4.2 Profession	
Begreppet profession har enligt Brante (2009) ingen entydig definition utan det har olika 
betydelser utifrån olika perspektiv. Brante menar även att tidsepoken är en faktor som 
påverkar hur begreppet formuleras. Utifrån Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) kan 
begreppet inom socialt arbete innebära att yrkesverksamma har en kunskapsbas att utgå 
ifrån som ständigt utvecklas. Brante (2009) har formulerat en definition av begreppet i ett 
försök att göra en konstant definition som inte är påverkad av tid och rum: “Professionella 
yrken är i något avseende organiserade, relativt autonoma bärare och förmedlare av 
samhälleligt sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger dem förmågan att utföra 
handlingar som uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla av allmänheten/klienten” 
(s.28). Enligt Brante så har begreppet tidigare i hög grad förknippats med en 
universitetsutbildning men att det idag inte är av lika stor vikt. Som nämns ovan har 
professionella en kunskapsbas, där de har som uppgift att förmedla den kunskapsbasen till 
klienterna för att ge dem en ökad förståelse av vad arbetet utgår från. Han belyser vidare 
vikten i att kunskapen ska ligga på en lagom abstrakt nivå för att ge möjligheten till att 
ständigt utvecklas och skapa en trygghet i arbetet som utförs. Utifrån detta beskriver Brante 
att professionella med hjälp av sin kunskap kan avgöra vad som är av vikt i arbetet, vilket gör 
att de i sitt arbete kan uppmärksamma befintliga problem samt se nya problem som växer 
fram och arbeta med dem. 	

Svensson m.fl. (2008) lyfter fram att yrkesverksamma inom socialt arbete är omdiskuterat 
huruvida de räknas som en profession eller inte och att det troligtvis aldrig kommer ges ett 
tydligt svar. Fortsättningsvis beskriver de hur professionella inom det sociala arbetet ska 
kunna använda sig av sin kunskap och aktuell forskning i sitt arbete för att bemöta klienter, 
göra korrekta bedömningar och kunna reflektera över sitt arbete. Begreppet beskrivs utifrån 
Brante (2009) innebära en organisation och utifrån organisationens uppbyggnad lämna 
utrymme för yrkesverksamma att vara självständiga i sitt arbete och beslutsfattande. 
Svensson m.fl. (2008) skriver att organisationen även har ett ansvar för att bevaka det arbete 
som utförs av professionella och den kunskap som de använder.  

5 METOD  
I detta avsnitt redovisas studiens metodologiska process och tillvägagångssätt med insamling 
av den empiriska datan samt analys av det insamlade materialet. Vi presenterar även 
tankesättet kring val av metod, urval, analysmetod och etiska ställningstaganden. 	

5.1 Val av metod 
I kvalitativa studier läggs fokus på ett tillvägagångssätt där ord får större betydelse än 
kvantifiering av den insamlade empirin (Bryman, 2011). Eftersom vår studie avser att ge en 
fördjupad förståelse av hur socialsekreterare arbetar med att få barn delaktiga i utredningar 
genomfördes en kvalitativ studie. I denna studie har empiri samlats genom 
semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma inom socialtjänsten då studien inriktar 
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sig på att undersöka socialsekreterares perspektiv på barns delaktighet. I studien utformades 
en intervjuguide (se bilaga E) med frågor och teman anpassad till studiens syfte och 
frågeställningar, som användes som stöd under intervjun. Intervjuguiden möjliggjorde även 
att andra frågor kunde ställas och att ordningsföljden inte behövdes följas, vilket liknar det 
Bryman (2011) beskriver som en semistrukturerad intervjuguide. 	

Inför denna studie sågs det som en fördel att välja semistrukturerade intervjuer då det 
lämnar utrymme till att fånga upp intressanta teman som kan uppkomma i intervjun och 
som vi inte tänkt på att lyfta. Det ger även utrymme till att ställa följdfrågor för att vidare 
fördjupa intressanta svar, vilket är fördelar som även Bryman (2011) beskriver om 
semistrukturerade intervjuer. Inför intervjuerna förbereddes det även några 
sonderingsfrågor som stöd för att lättare kunna fördjupa oss i intressanta ämnen. Detta är 
något som även Kvale och Brinkman (2014) beskriver möjliggör att vidare undersöka och 
utforska de svar som intervjupersonen ger under intervjun, utan att leda intervjupersonen till 
de svar som intervjuaren är ute efter.	

5.2 Urval 
Studien genomfördes med ett målstyrt urval där enheterna som undersökts i denna studie är 
yrkesverksamma som arbetar med barnutredningar inom socialtjänsten. Bryman (2011) 
beskriver det målstyrda urvalet där forskarna väljer ut de enheter som direkt är kopplat till 
de frågor som studien syftar till att undersöka. Inklusionskriterier i studien har varit att 
studera yrkesverksamma som utreder, handlägger och bedömer ärenden som berör barn där 
det inte gjorts några avgränsningar kring vilka sorts ärenden som de utreder. 	

Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes i tre städer i Mellansverige under våren 2019. 
Av alla åtta respondenter som medverkade i intervjuerna var sex kvinnor och två män där 
samtliga respondenter hade socionomutbildning. Alla respondenter hade även utbildningar i 
arbetsmetoder, utredningsredskap och arbetssätt som de fått genom sin arbetsplats. Samtliga 
respondenter är yrkesverksamma inom socialtjänsten där de arbetar som barnutredare, 
teamledare eller uppföljare. Hur länge respondenterna har arbetat på sina arbetsplatser 
skiljer sig åt mellan ett år till ungefär sex år. Fem av dem har erfarenhet av att i någon form 
ha arbetat med barn tidigare. När det kommer till ålder på de barn som de möter arbetar 
samtliga respondenter, bortsett från en, med barn mellan 0 till 18 år. På en av 
arbetsplatserna som besöktes så var arbetet uppdelad mellan barn och ungdom. 	

5.3 Datainsamling och genomförande 
Vi tog kontakt med enhetschefer och mottagningar på socialtjänsten inom barn- och 
familjeenheten i alla tre städer via mail och vi blev sedan hänvisade vidare till 
socialsekreterare som var intresserade och hade möjlighet att delta i en intervju. Intervjuerna 
genomfördes på respondenternas arbetsplatser med båda uppsatsförfattarna närvarande vid 
samtliga intervjutillfällen förutom vid ett av tillfällena och intervjuerna tog ungefär 25–40 
minuter att genomföra. Inför varje intervju inhämtades det samtycke till deltagande och till 
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inspelning av intervjun genom ett samtyckesformulär (se bilaga D). I samtyckesformuläret 
berördes även vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017).	

5.4 Databearbetning och analysmetod 
Vi har i forskningsprocessen tagit hjälp av både teori och fält för att utforma studien. 
Forskningsprocessen i denna studie har därför varit abduktiv, vilket Svensson (2015) 
beskriver är när uppsatsförfattaren eller forskaren växlar mellan teori och empiri. Svensson 
beskriver vidare den abduktiva forskningsprocessen som en blandning av deduktiv och 
induktiv forskningsprocess, där teorin kan hjälpa till för undersökningar på fältet och de 
genomförda undersökningarna kan hjälpa till att forma den teorin som används. Vid 
utformningen av intervjuguiden fanns det en utgångspunkt i Shiers (2001) 
delaktighetsmodell. Utifrån de svar som respondenterna gav kring användningen av kunskap 
och erfarenhet samt vikten av att ge familjerna en förståelse och trygghet i kontakten med 
socialtjänsten så valdes begreppet profession som ytterligare en teoretisk utgångspunkt i 
studien. 	

Transkriberingarna gjordes samma dag som intervjuerna genomfördes, vilket enligt Öberg 
(2015) bör göras för att inte riskera att intryck och information från intervjun försvinner i 
transkriberingsprocessen. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) hjälper 
transkribering uppsatsförfattarna att lära känna och förstå sitt material mer. En 
avidentifiering har genomförts i samband med transkriberingen där information som kan 
undanröja respondenternas identitet tagits bort.	

Vid analys användes meningskategorisering vilket Kvale och Brinkmann (2014) beskriver 
handlar om att respondenternas svar formuleras till kortare stycken. Detta gjordes genom att 
en tabell med intervjufrågorna formades där respondenternas svar fylldes i. Vidare så 
markerades kopplingar till teorin och tidigare forskning i de olika frågorna. En färgkodning 
genomfördes även med likheter och skillnader i respondenternas svar som genererade i att 
ytterligare teman tillkom vilket formade en ny tabell. Med utgångspunkt i den andra tabellen 
analyserades empirin utifrån de teman som markerats. 	

5.5 Etiska ställningstagande 
Inför studiens start så har vi fyllt i en egengranskning i etiskt ställningstagande som lämnats 
in till handledare, för att förtydliga att studien inte står inför känsliga etiska dilemman. I 
studien har vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer tagits i beaktning, vilka är 
konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, informationskravet och nyttjandekravet. Enligt 
Bryman (2011) innebär informationskravet att informera intervjupersonerna syftet med 
studien samt hur studien kommer att utformas. Informationskravet beskrivs även innebära 
att intervjupersonerna ska lämnas information om att deltagandet i studien är frivilligt och 
att deltagarna när som helst kan avbryta sin medverkan. I denna studie har 
informationskravet tagits i beaktning genom att ett missivbrev (se bilaga C) har skickats via 
mail till samtliga respondenter där de forskningsetiska principerna beskrevs, syftet med 
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studien redovisades samt vad det insamlade materialet kommer att användas till. I 
missivbrevet har det även lämnats kontaktuppgifter till oss och till handledaren till studien 
för att ge respondenterna möjlighet att ta vidare kontakt vid eventuella frågor eller ändringar 
kring deras medverkan. 	

Bryman (2011) beskriver samtyckeskravet där intervjupersonernas deltagande är någonting 
som de själva styr över och att konfidentialitetskravet innebär att kontaktuppgifter till de 
deltagande förvaras så att obehöriga inte kan komma åt informationen. I denna studie 
användes ett samtyckesformulär för att förtydliga samtycket från respondenterna samt att 
deras kontaktuppgifter inte har dokumenterats i samband med intervjuerna för att skydda 
deras personuppgifter. För att skydda respondenternas identitet ytterligare har fiktiva namn 
använts i denna studie vid hantering av det empiriska materialet. Bryman (2011) beskriver 
hur användningen av fiktiva namn ökar anonymiteten av respondenterna.	

Vidare beskriver Bryman (2011) att nyttjandekravet handlar om att den information som 
inhämtas av deltagarna i studien inte får användas till någonting annat än till det som syftet 
med studien avser. Även detta är någonting som berördes i missivbrevet för att lämna en 
försäkran om hur den samlade empirin kommer att hanteras och användas.	

5.6 Studiens tillförlitlighet 
När det kommer till validitet och reliabilitet finns det enligt Bryman (2011) begrepp som 
utifrån flera forskare anses mer lämpligt att använda inom den kvalitativa forskningen. I 
denna kvalitativa studie har det därför gjorts valet att utgå från de mer kvalitativa begreppen 
som berör studiens tillförlitlighet, nämligen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 
möjlighet att styrka och konfirmera. För att öka studiens trovärdighet har vi följt MDH:s 
riktlinjer kring hur uppsatsen ska genomföras samt att vi tillsammans med handledare har 
gått igenom att riktlinjer följts och att uppsatsen utformats korrekt. Bryman (2011) beskriver 
att trovärdighet innebär att författaren har följt de regler som gäller samt att respondenterna 
ges möjlighet att lämna synpunkter kring resultatet. För att öka studiens pålitlighet har vi på 
ett detaljerat sätt beskrivit studiens genomförande, studiens urval, studiens analysmetoder 
samt att en studentkollega fått tagit del av studien och lämnat feedback. Vi har även 
tillsammans med handledaren noga granskat intervjuguiden för att minska risken för 
missförstånd hos respondenterna samt för att vara säkra på att det vi avsett att undersöka 
faktiskt undersöks. Det har även innan intervjuerna genomförts en pilotintervju med en 
studentkollega för att bland annat kontrollera intervjufrågornas formuleringar ytterligare. 
För att en studie ska vara pålitlig menar Bryman att alla avsnitt tydligt beskrivs och där 
uppsatsförfattarna säkerställer ett granskande synsätt genom att låta en kollega bedöma de 
val som gjorts i arbetet. När det kommer till studiens överförbarhet har vi utöver de 
intervjuer som genomförts tagit del av forskning både nationellt och internationellt samt att 
det kopplats till de teoretiska utgångspunkterna för att få en mer fördjupad förståelse. 
Bryman beskriver studiens överförbarhet som en bedömning i hur pass resultatet går att 
generalisera till andra områden. I denna studie har vi haft goda avsikter med genomförandet 
av undersökningen samt att vi har beaktat att inte ta med våra egna värderingar och 
förförståelse om socialtjänstens arbete för att öka möjligheten till att styrka och konfirmera 
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vårt resultat. Detta är enligt Bryman viktigt för att säkerställa att yttre faktorer inte påverkat 
genomförandet av studien.  

6 ANALYS OCH RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat, tolkning och analys utifrån empirigenererade 
teman. De empirigenererade teman kopplas med studiens teoretiska utgångspunkt och 
tidigare forskning som studiens analys.   	

6.1 Barns delaktighet 
I resultatet gav respondenterna olika beskrivningar av vad barns delaktighet innebär för dem 
där det bland annat lyftes att barns delaktighet handlar om att barnen ska få komma till tals 
och bli hörda. För att stärka barnens delaktighet så berörde respondenterna hur de 
dokumenterar barnets åsikter och utsagor i utredningarna. Det framkom även att barnets 
möjlighet till delaktighet kan påverkas av exempelvis funktionsvariationer och barnets ålder. 
Martin uttryckte att barnen görs delaktiga i alla delar i en utredning vilket skiljer sig från en 
annan respondent som ansåg att vissa delar i utredningen genomförs utan dem. Ytterligare 
en aspekt som lyftes under intervjuerna var att barnets åsikter beaktas i utredningarna men 
att det inte alltid är avgörande för de beslut som tas i utredningen. 	

Då tänker jag att de ska bli hörda, att det är det viktiga och sen vissa barn kan av olika 
anledningar asså kan vara utifrån ålder kan också vara utifrån olika funktionsnedsättningar att 
man inte har möjlighet att uttrycka sig så då blir det väldigt svårt att de barnen kan ge sin bild. 
Då tänker jag att det är viktigt att prata med andra som känner barnet och inte bara 
föräldrarna, skola, sjukvård, habilitering, BUP. Men framförallt barnet ska få sin röst hörd och 
få information om så här, du säger att du kanske vill bo hemma och jag hör dig och jag förstår 
dig men jag ser de här sakerna som gör mig jätteorolig för dig. Därför kommer jag ändå fatta 
det här beslutet, för barn får inte alltid vara med och bestämma och påverka… men att de ändå 
ska få information hela tiden, vara medvetna om varför vi gör som gör. (Malin)	

Detta är någonting som skiljer från Lisa som berörde att arbetet behöver utvecklas kring att 
ge barnen information om de beslut som tas då detta idag inte alltid görs. 	

Nä, jag skulle säga att där har vi ett jättejobb att göra. Ibland gör vi det, men inte i tillräcklig 
utsträckning att jag kan säga att vi gör det. Det är där vi brister i att åter det här med 
återkoppling till barnet att nu kommer det här hända, det är mer om det blir en insats så, då 
säger vi, aa men nu kommer det att ni får nåt som heter familjebehandlare, de kommer 
komma hem till er en gång i veckan, för att ni, mamma å pappa ska, ja vad det nu ska vara de 
ska jobba med. Men många barn träffar oss kanske nån gång, och sen ses vi aldrig mer. Och vi 
bara förmedlar till föräldrarna liksom. Så det är en brist, tycker jag. Det måste vi utveckla. 
(Lisa)	
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Det kan utifrån detta tolkas att det inte finns någon entydig definition av vad barns 
delaktighet innebär men att socialsekreterarna strävar för att utefter barnens behov på något 
sätt göra dem delaktiga i utredningarna. Även om barnets åsikter beaktas så kan tolkningen 
göras att det inte alltid ligger till grund för de beslut som tas i utredningen. Lisa lyfte hur de 
behöver utvecklas i arbetet med att delge barnen information vilket kan tolkas att 
socialsekreterarna är medvetna om de brister som finns i arbetet och att de strävar efter att 
förbättra dessa. Att det finns skiljaktigheter kring socialsekreterarnas uppfattning om 
delaktighet och hur de delger barnet information kan tolkas påverkas av deras erfarenhet, 
förhållningssätt och organisationens uppbyggnad. Respondenterna gav olika definitioner av 
vad begreppet delaktighet innebär för dem och att barns åsikter inte alltid ligger till grund för 
de beslut som tas, vilket även går att se i forskningen av Kriz och Skivenes (2015). Att det 
finns brister i kommunikationen till barn stärks av Bijleveld m.fl. (2013) där de visar att barn 
inte fått information under pågående utredning.	

Att barnets åsikter ska beaktas vid utredningen förekommer i det som Shier (2001) beskriver 
i det första och tredje steget i delaktighetsmodellen hur de vuxna ska lyssna när barn tar 
initiativ till att prata och att barns åsikter sedan ska beaktas vid beslutsfattandet. Någonting 
som dock skiljer sig åt är det som framkom i resultatet, att barnets åsikter inte alltid är till 
grund för de beslut som tas. Detta stöds inte utifrån Shier då han i det fjärde och femte steget 
anser att barnen ska vara involverade och delaktiga i beslutsfattandet. En av respondenterna 
ansåg att barnen inte är lika delaktiga i hela utredningsprocessen vilket är i enlighet med 
Shiers nivåer av engagemang där parterna är olika engagerade i de delar som finns. Det kan 
utifrån detta ses likheter att i början av en utredning, i nivån möjligheter, ligger det största 
ansvaret av engagemang på socialsekreteraren då deras förhållningssätt är avgörande för hur 
utredningen utformas. De behöver här vara villiga att inleda utredning, att lyssna på barnet, 
stötta barn till att uttrycka sig, beakta barns åsikter, låta barnen delta i beslutsfattandet och 
vara villig att dela ansvaret med barnet. När utredningen har inletts går det att se kopplingar 
i att barnet och socialsekreteraren nu delar ansvaret av engagemang, i nivån möjligheter. Här 
ligger stort ansvar på socialtjänsten att de har skapat möjligheter för socialsekreterarna att 
arbeta för att möta barnets behov. Här ligger ansvaret även på barnen att ta vara på de 
möjligheter som socialtjänsten har skapat för dem att vara delaktiga. En tolkning gällande de 
professionellas roll kan vara att organisationerna har olika möjligheter till att göra barnen 
delaktiga då respondenterna gav olika uppfattningar kring hur detta görs i det praktiska 
arbetet. Organisationens uppbyggnad och hur de har skapat möjlighet för barnet att vara 
delaktig går att se utifrån nivån skyldigheter. Organisationen bär ett stort ansvar att i sitt 
arbete utforma möjligheter för barn att vara delaktiga och bli hörda i sina utredningar. 	

6.2 Barnets perspektiv 
Under intervjuerna ställdes det frågor både kring barnperspektivet i utredningarna men även 
hur de tar hänsyn till barnets egna perspektiv. Socialtjänstens arbete beskrevs utformas från 
Barnkonventionen där de ska ta hänsyn till barns rättigheter. Det framkom att 
respondenterna även tar hänsyn till barnets perspektiv i utredningarna men att det kan skilja 
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sig åt utifrån olika aspekter. En av de aspekter som ansågs kunna påverka hur mycket barnets 
perspektiv tas med i bedömningarna var ärendets innehåll. 	

Jag tror det beror lite på vad ärendet handlar om så, men eller att ta del av det är tror jag 
viktigt men sen hur mycket barnets perspektiv ska vägas in tror jag är en annan sak i själva 
bedömning av vad som är, behöver göras. För ibland så kan det vara så att barnet beskriver att 
det inte finns något problem för att man har analyserat det som händer, att det är helt normalt 
att man slåss till exempel. Och att man inte behöver ha någon hjälp utan att det är bra som det 
är och då tänker jag att det är jätteviktigt information att det har blivit så, för barnet är ju inte 
en information som jag kan lägga som grund till. (Tommy)	

Ytterligare någonting som framkom var att det inte bara är viktigt att ta hänsyn till barnets 
perspektiv, utan också att det är viktigt att förmedla barnets perspektiv till föräldrarna. Att få 
föräldrarna att förstå och bekräfta barnets perspektiv. 	

... så om vi säger att vi har ett barnsamtal… det är klart att det blir jätteviktigt för mig som 
handläggare att få reda på hur barn upplever någonting. Men det viktiga blir när vi återkopplar 
det till föräldrarna. Till exempel om det är bråkigt hemma... Men då, när föräldrarna hör det så 
tar det ju mer. Asså inom dem, än att jag som handläggare sitter och dikterar att ni ska inte 
bråka hej å hå. Så att barnets röst är ju en jättestark faktor till förändring inom familjen… 
(Lisa)	

Utifrån resultatet kan det tolkas att det inte bara är viktigt att arbeta efter barnperspektiv och 
se till barnets bästa utan även att arbeta efter barnets egna perspektiv. Det kan även tolkas att 
om barnets perspektiv skiljer sig från föräldrarnas så är det viktigt att som socialsekreterare 
arbeta för att föräldrarna ska förstå och bekräfta det som deras barn vill och känner. Även om 
barnets perspektiv kan ses ha en stor del i utredningsarbetet så kan ärendets innehåll 
påverka hur mycket barnets åsikter beaktas då barnet kanske inte alltid vet sitt eget bästa. 
Lisa lyfte hur de arbetar med hur viktigt det är att förklara barnets perspektiv för föräldrarna 
för att de ska få en förståelse över sitt barns upplevelse. Detta skiljer sig från det som Heimer 
m.fl. (2017b) lyfter då de menar att barns röst tystas ner och den yrkesverksamma utgår från 
föräldrarnas perspektiv om deras upplevelse skiljer sig åt. 	

Det framkom att respondenternas arbete är utformat utifrån de krav som barnkonventionen 
sätter vilket förekommer i Shiers engagemang skyldigheter där organisationen sätter upp 
riktlinjer som de yrkesverksamma har att förhålla sig till. Enligt barnkonventionen så har 
barnet rätt till deltagande. Riktlinjerna måste även vara utformade på så vis att det ger 
möjlighet att tillämpa barnperspektivet och ta hänsyn till barnets egna perspektiv. Utifrån 
Shiers (2001) tredje, fjärde och femte steg så ska barns åsikter och synpunkter beaktas, de 
ska involveras i beslutsfattandet samt även dela ansvaret och inflytandet över 
beslutsfattandet. Detta görs inte alltid i det praktiska arbetet då det framkom från 
respondenterna att ärendets innehåll och barnets bild av verkligheten kan påverka detta. 
Detta kan vara ett resultat av att komplexa ärenden kan göra det svårt för socialsekreteraren 
att alltid utgå från barnets egna perspektiv och att teorin då inte är heltäckande för 
verkligheten. Att respondenterna berör vikten i att förmedla barnets egna perspektiv till 
föräldrarna kan utifrån Shier (2001) innebär att de utifrån nivån möjligheter arbetar för att 
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stödja barn till att uttrycka sin åsikt och möjliggöra deras deltagande. Att barnets perspektiv 
inte alltid tas med i beslutsfattandet stämmer inte helt med Shier då han utifrån det fjärde 
steget i nivån möjligheter beskriver att barnet ska delta i beslutsfattandet. 	

6.3 Skydd 
Ett tema som framkom under intervjuer var att barnets behov av skydd ibland kan påverka 
hur mycket de görs delaktiga i utredningarna samt att det kan finnas svårigheter i att göra 
den bedömningen. Martin belyste att barn betraktas som delaktiga när de är involverade i 
diskussionen om vad som är bäst för dem samtidigt som barnet då skyddas från att ta skada 
av utredningen. Sofia förklarade att hon utifrån sin erfarenhet och kompetens kan göra 
bedömningar om vad som är det bästa för barnet. Det framkom även att den information 
som delges barn ska vara på deras nivå för att undvika att ge information som kan skada 
dem. Där belystes att bedömningen kring informationen som ska delges underlättas om 
barnet är medveten om situationen. 	

Ja, jag tänker att barn ska ju ha information och sen är väl frågan hur informationen ska ges. 
Och det tycker jag är jättesvårt, så därför, vi har ju vägledning en gång i veckan...Vem ska 
lämna den här informationen, när, i vilket sammanhang, vart, för att det ska bli tryggt och bra 
för henne. Men att hon ändå behöver veta, jag tänker att ofta känslig information, är ju också 
saker som påverkar barnet direkt eller indirekt...Så att barnet får veta på sin nivå. (Malin)	

Det kan utifrån detta tolkas att socialsekreterarna i sitt arbete måste ta hänsyn till om barnet 
är i behov av skydd eller inte och att det då kan påverka hur mycket de görs delaktiga i 
utredningarna. Här kan det tolkas att erfarenhet och kompetens underlättar för 
socialsekreteraren att göra bedömningen om barns behov av skydd. Det kan vidare tolkas att 
det är av vikt att anpassa informationen som delges barnet för att inte förmedla information 
om utredningen som barnet kan ta skada av. Från respondenterna belystes svårigheterna i att 
bedöma om barnet är i behov av skydd och att skyddandet av barnet kan minska deras 
delaktighet vilket går att se i den forskning som bland annat Bijleveld m.fl. (2013) har 
genomfört. Bijleveld m.fl. belyser de skyldigheter som socialsekreterarna har att förhålla sig 
till och att de ska arbeta för att skydda barnet vilket kan leda till att de görs mindre delaktiga. 	

Att socialarbetaren använder sin erfarenhet och kunskap i bedömningar kan utifrån Brantes 
(2009) definition av begreppet profession vara användningen och förmedlingen av den 
kunskapsbas som socialsekreterarna i detta fall erhåller. De använder sin kunskap och sin 
erfarenhet i sitt arbete för att kunna göra bedömningar gällande vad som är det bästa för 
barnet. Utifrån Shiers (2001) delaktighetsmodell så är användandet av kunskap och 
erfarenhet i enlighet med det tredje steget, där socialsekreterarnas erfarenhet blir en 
förutsättning för att vara beredda på att beakta barnets åsikter och att möjliggöra detta. Det 
kan här tolkas som viktigt att inte bara beakta barnets åsikter utan även beakta vad som är 
det bästa för barnet. Att socialsekreterarna anpassar informationen som delges barnen för att 
inte skada dem är i enlighet med det fjärde steget i delaktighetsmodellen, barn involveras i 
beslutsfattande processer. Det är här viktigt att socialsekreteraren är beredd låta barn delta 
och att möjliggöra för barnet att vara delaktig i beslutstagandet. Detta görs genom att 
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socialsekreteraren anpassar informationen till barnet. Dock finns det delar som skiljer sig då 
skyddandet av barnet kan göra att viss information inte delges och att barnet då inte görs 
delaktig fullt ut då de inte får ta del av hela processen. 	

6.4 Barnsamtal 
Elin utvecklade skyddandet av barnet i utredningar ytterligare genom att belysa vikten i att 
reflektera kring vad barnsamtal kan göra med barnen. Detta för att tänka kring vilka tankar 
och processer som sätts igång hos barnet efter ett barnsamtal och att det kan vara svårare för 
yngre barn att hantera detta på egen hand. Respondenten lyfte därför vikten i att det finns 
någon vuxen med under samtalen som kan möta barnets tankar och funderingar och att inte 
genomföra enskilda samtal med barn. 	

...När jag som handläggare pratar med en 4–5 åring om våld hemma, då behöver det ofta vara 
en person med som barnet, kan få bolla med sen. Kan följa upp med barnet, hur blev det här 
för han eller henne, ehm, jag har ofta inte barnsamtal själv. Jag har ofta en anhörig eller vän 
till familjen eller så med, för att trygga för barnet. Ofta upplever jag att barnet själv kan få 
berätta även om mamma slår eller pappa slår så kan barnet ändå berätta om moster sitter i 
rummet för det handlar om hur jag ställer frågorna och det handlar om hur jag bemöter 
barnet. (Elin)	

Det framkom dock att det ibland är viktigt att ha enskilda samtal med äldre barn då de inte 
vill prata om allt inför sina föräldrar. 	

När det är lite äldre barn så brukar jag i alla fall alltid ha det om vi pratar tonåringar. Oftast 
handlar det ju om problem och konflikter i familjen och kanske saker som man inte pratar så 
gärna om allting när föräldrarna är med och därför blir det också viktigt att prata om att vi har 
dokumentationsplikt att föräldrarna har insyn i utredningarna och så vidare... (Tommy)	

En tolkning utifrån detta är att det ligger stort ansvar på socialsekreteraren att anpassa 
samtalen för att skapa en trygghet för barnet. Det ses även ligga ett stort ansvar på 
socialsekreteraren till att bedöma huruvida enskilda samtal är någonting som gynnar barnet 
eller om det är något de kan ta skada av. Elin förtydligade att enskilda samtal med barn inte 
är lämpligt då det kan väcka tankar hos barnet som inte fångas upp efter samtalet, vilket 
skiljer sig från Seim och Slettebø (2017) då de anser att enskilda samtal med barn är en 
förutsättning för att barnet ska våga berätta vad de varit med om. Detta stärks av Tommy då 
han beskrev vikten av enskilda samtal främst med äldre barn då de inte vill prata om allting 
med sina föräldrar närvarande. 	

Att respondenterna strävar efter att underlätta barnsamtal genom att ha med personer som 
ger barnet trygghet kan förklaras utifrån Shiers nivåer öppningar och möjligheter i det andra 
steget. Nivåerna handlar om hur socialsekreteraren är beredd att stödja barnen till att 
uttrycka sig samt att de arbetar för att möjliggöra detta i sitt arbete. Utifrån det andra steget i 
delaktighetsmodellen, barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter, så är det av 
vikt att socialsekreteraren i nivån möjligheter har tillgång till metoder och aktiviteter som 
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stödjer barn till att vara delaktiga. Hur barnsamtal utformas kan även påverkas av de 
policykrav som organisationen har utformat i nivån skyldigheter. Socialsekreterarna behöver 
i sitt arbete förhålla sig till de riktlinjer som finns inom socialtjänsten. Utifrån nivån 
möjligheter i första steget i delaktighetsmodellen ses det även som viktigt att 
socialsekreteraren är reflekterande kring sitt förhållningssätt och hur de arbetar för att 
barnen ska bli lyssnade till. Därför är det återigen viktigt att de gör en bedömning kring om 
enskilda samtal är det bästa för barnet eller inte. 	

6.5 Barnets ålder 
Ett tema som framkom från intervjuerna var att barnets ålder kan påverka deras deltagande i 
utredningarna. Det framkom att barnets ålder kan påverka genom att äldre barn har en 
större förståelseförmåga och större förutsättningar att uttrycka sin vilja än yngre barn. Lisa 
belyste hur de i sitt arbete måste vara uppmärksamma på att mindre barn kan vara delaktiga 
på andra sätt än att prata, och lyfte vikten av observationer när det kommer till yngre barn. 	

...Det här med deltagande jobbar vi mycket med, vad innebär det. Och då kan det ju vara, 
eftersom att vi har de små barnen... det här med rätten att komma till tals, aa det fungerar 
jättebra när vi har barn som kan prata, men vi har de små små små barnen, spädbarn, hur blir 
spädbarn delaktiga i en utredning så. Och då handlar det jättemycket om att vi använder våra 
ögon, istället för att prata. Vi observerar jättemycket, observerar hur barnet verkar må, hur 
samspelet är mellan barnet och föräldrar, hur föräldrarna, svarar upp på barnets signaler, såna 
saker... (Lisa)	

Utifrån resultatet kan det tolkas som att barnets ålder har en stor påverkan hur mycket 
barnet görs delaktig i utredningen. Det kan tolkas förekomma svårigheter med både äldre 
och yngre barn, där respondenterna berör hur det vid yngre barn är viktigt med 
observationer. Att observera yngre barn för att öka deras deltagande kan enligt Nilsson m.fl. 
(2013) medföra risker då socialarbetarens observationer inte kan ge en exakt tolkning av 
barnets åsikter. Även Kriz och Skivenes (2015) visar hur ålder påverkar barnets delaktighet 
eftersom äldre barn har en annan förståelseförmåga och kan yttra egna åsikter. 	

Att socialsekreterarna anpassar arbetet efter barnets ålder och att de vid yngre barn använder 
observationer som ett komplement till att samtala kan utifrån Shier (2001) förklaras i det 
första, andra och tredje steget. I nivåerna möjligheter och skyldigheter ligger stort ansvar i 
om socialsekreteraren är beredd till att lyssna på barnen, stödja dem till att uttrycka sig och 
att sedan beakta deras åsikter. Det innefattar även att socialsekreteraren möjliggör detta i sitt 
arbete genom att arbeta på ett sätt som gör att barnen blir lyssnade på, att anpassa modeller 
för att stödja dem i sitt uttryckande och att sedan beakta detta i beslutsfattandet. Genom att 
använda observationer när barnen inte kan uttrycka sig så kan det tolkas att 
socialsekreterarna arbetar för att möjliggöra barns delaktighet. Detta då de strävar efter att 
förstå barnets vilja även om de inte själva kan uttrycka den med ord. 	
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6.6 Kollegialt stöd 
Majoriteten av respondenterna uppgav att de får utbildning gällande arbetsredskap som de 
använder i arbetet med barn. Det framkom dock att det behövs fler utbildningar kring 
arbetsredskap för yngre barn, men att det inte finns resurser till det. Däremot framkom det 
att alla på arbetsplatsen inte behöver gå utbildningen utan att de kollegor som går 
utbildningen sedan kan lära ut till de andra på arbetsplatsen. Under intervjuerna lyftes 
betydelsen av kollegialt stöd där de har kollegor och andra yrkessamma som de kan bolla 
tankar och funderingar med. Det framkom att de får stöd vid svåra bedömningar genom att 
de erbjuds handledning i utredningsarbetet.	

...jag tänker utifrån mitt perspektiv, jag har ju inte haft jättestor erfarenhet när jag började den 
här tjänsten utifrån just att jobba med vanliga familjer så för mig har det varit ibland svårt att 
bedöma frågan eller frågor. Det har kanske varit komplex ärende man får det är snabba 
skyddsbedömningar du behöver få göra och du har inte tid och läsa på snabbt. Då har det varit 
oerhört skönt att kunna ha kollegor emellan åt och diskutera eller ledningen eller kanske ringa 
till nån som har extra kompetens… (Sofia)	

Det kan utifrån detta tolkas att kollegor och ledning har en stor roll i den yrkesverksammas 
roll och utveckling där ett samarbete är viktigt för att få stöd i sitt arbete. Det tolkas även vara 
av stor vikt att socialsekreterarna får utbildning i användandet av metoder för att kunna 
bemöta barn i alla åldrar utefter deras behov. Utifrån respondenternas betoning av kollegialt 
stöd och handledning som viktigt så utvecklas deras kunskapsbas samtidigt som det ger dem 
möjligheten till att skapa en trygghet för barnen som de möter. Med utgångspunkt i Brantes 
(2009) definition av begreppet profession kan utvecklingen av socialsekreterares 
kunskapsbas betraktas underlätta förmedlingen av kunskap och skapandet av trygghet och 
förtroende hos klienterna. Socialsekreterarens utveckling kan göra det lättare för dem att i 
sin profession använda den kunskap som de besitter och de kan på så sätt bli tryggare i sitt 
yrkesutövande. Bristen på utbildningar som respondenterna uttryckte skapar en reflektion 
kring vilka möjligheter som egentligen finns till att göra barn delaktiga. Det ska utifrån Shiers 
(2001) nivå möjligheter finnas möjligheter till att uppfylla de behov som uppstår i arbetet. 
Under nivån möjligheter ska behoven fastställas med olika resurser, vilket inte görs om det i 
praktiken finns en avsaknad av utbildning gällande yngre barn. En utveckling av 
socialsekreterarnas kunskapsbas kan även öka på vilket sätt de möjliggör för barnen att vara 
delaktiga, vilket går att se i Shiers nivå möjligheter. Att de får handledning i sitt 
utredningsarbete kan även göra att de tydligare arbetar efter och följer upp de riktlinjer som 
organisationen har, utifrån de policykrav som Shiers nämner i nivån skyldigheter. 
Handledning och stöd från teamledare och kollegor kan göra att det blir tydligare att se 
helheten i utredningen och på så vis förhålla sig till alla delar som en utredning ska innehålla. 	

6.7 Relationens betydelse 
Någonting som framkom under intervjuerna var relationen mellan socialsekreterare och 
barnet där samtliga respondenter beskrev relationen som väldigt viktig. Det beskrevs hur en 
bra relation ökar tilliten och Karin utvecklade även hur det i sin tur underlättar för barnet att 
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prata om svåra situationer. De framkom även vikten av att hela tiden utgå från att de är där 
för barnets bästa och att det i relationen till barnet är viktigt att alltid vara ärlig. Det framkom 
dock hur det ibland kan vara en nackdel att bygga en bra relation till barnet där Malin 
beskrev: 	

Aa, jag tänker det och sen är det alltid svår avvägning utifrån att jag ska bara vara en kortvarig 
kontakt, vi har också haft ungdomar vi har fått för bra relation mot, framför allt med 
ungdomar inte barn. Med ungdomar som man har träffat mycket under utredningsperioden 
och då kan det bli ganska jobbigt för dem sen när de ska byta handläggare så det är en 
balansgång som jag inte har lärt mig än. Det är jättesvårt för man vill att någon ska känna 
förtroende för en och samtidigt så får jag inte som person bli för viktigt, det är liksom 
socialtjänsten som man ändå representerar. (Malin) 	

Utifrån resultatet kan det tolkas att det är viktigt att skapa en bra relation då det underlättar 
för barn att våga uttrycka sig. En annan tolkning kan vara att rädslan för att skapa en för bra 
relation till barnet kan göra att socialarbetaren blir avvaktande i sitt arbete och på så vis 
minskar barnets möjlighet till delaktighet. Det framkom i resultatet att relationen har en 
viktig roll vilket stöds av Seim och Slettebø (2017) som menar att relationen är en del av 
delaktigheten. Vis och Fossum (2015) menar att en god relation ökar intresset och 
mottagligheten hos barnet.	

Att respondenterna strävar efter att skapa en relation till barnet och möta dem där de 
befinner sig går att relatera till Shiers (2001) andra steg, barn får stöd i att uttrycka sina 
åsikter och synpunkter, där yrkesverksamma ska stödja barnet till att uttrycka sig. Här 
behöver professionella vara beredda att stödja barnen till att uttrycka sig och arbeta för att 
möjliggöra detta. För att möjliggöra detta kan det tolkas att socialsekreteraren behöver 
använda sig av olika aktiviteter och metoder som möter barnets behov där de känner en 
trygghet i att berätta om sin situation. Utifrån detta kan tolkningen även göras att en bra 
relation främjar känslan av trygghet hos barnet och underlättar arbetet i att stötta barn. Att 
en bra relation ökar tryggheten för barnet att uttrycka sig kan även förklaras utifrån Brante 
(2009) då han belyser hur den professionellas roll är att skapa en trygghet i yrkesrollen och 
förmedla den vidare till familjerna de möter. Det kan här tolkas att socialsekreterarna genom 
att själva vara trygga i sin yrkesroll skapar en trygghet för de familjer som de möter. Att 
socialsekreteraren blir avvaktande till att skapa en bra relation till barnet kan utifrån Shiers 
(2001) nivå öppningar, förklaras med att socialsekreteraren inte alltid är beredda till att göra 
barn delaktiga. Det kan tolkas att de vid kortare kontakt med barnet inte ger dem 
möjligheterna till att vara delaktiga då de inte vill få en för viktig roll i barnets liv. 	

6.8 Arbetsmodeller 
De modeller som nämndes under intervjuerna var Signs of safety, tre hus modellen, skalor, 
känslokort, nallekort, tejping, motiverande samtal, ADAD, nätverkskartor och genogram. 
Under intervjuerna framkom det att arbetsmodellerna som de använder sig av i sitt arbete 
anpassas efter barnets ålder. Respondenterna berörde att det är viktigt att söka efter ett 
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praktiskt sätt att nå barnen som utreds och att det vid äldre barn kan finnas behov av att hitta 
alternativa sätt att samtala på.	

Jobbar ganska mycket med signs of safety och just tre hus modellen, den vet jag inte om ni 
känner till, den tycker jag funkar väldigt bra med yngre barn. Men sen beror det på, vissa när 
de kommer upp i tonårsåldern så vill dem inte alltid prata så mycket då tycker jag att löst 
fokus är bra att jobba med skalor, för att då brukar dem ändå, just skriftliga skalor, att de får 
fysiskt sätta ner ett kryss för då brukar vi kunna prata om det, det brukar vara en bra ingång. 
Och sen olika känslokort använder vi också framförallt med mindre barn. För ett år sen så 
hade jag en femtonåring som inte ville prata så då använde jag känslokort där också fast det i 
smile versioner, nallekorten var lite töntigt för honom tänkte jag. (Malin)	

Utifrån detta kan en tolkning göras att det ligger ett stort ansvar hos socialsekreteraren att 
anpassa sitt arbetssätt och bemötande efter de barn som de möter för att tillgodose deras 
behov. Det tolkas även som viktigt att kunna anpassa sitt arbetssätt och arbetsmodeller efter 
ålder på barnet då de utifrån sin ålder har olika behov och förutsättningar. Respondenterna 
beskrev hur de försöker anpassa sina metoder efter de barn som de möter vilket enligt 
Eriksson och Näsman (2009) inte alltid görs då de redovisar att barnen i deras studie kunde 
uppfatta samtalen och metoderna som barnsliga. 
 
Det framkom även att respondenterna anpassar sitt arbete efter barnets behov vilket kan 
betraktas utifrån den kunskapsbas som enligt Brante (2009) är specifikt för att tillhöra en 
profession. Socialsekreterarna använder sin kunskapsbas för att bedöma vilket arbetssätt 
som är det bästa för barnet. Att respondenterna i sitt arbete anpassar arbetsmodeller efter 
barnets behov kan förklaras utifrån Shiers (2001) andra steg vilket innebär att 
yrkesverksamma är beredda att stödja barn till att uttrycka sig och att använda aktiviteter 
och metoder för att underlätta detta. Att de anpassar arbetsmetoderna efter barnets behov 
kan det tolkas som att socialsekreteraren stödjer barnen till att uttrycka sig och till att vara 
delaktiga. Att de anpassar arbetsmetoderna efter barnets behov gör även att de är beredda att 
lyssna till och beakta barnets åsikter samt att de förhåller sig till de riktlinjer som 
barnkonventionen anger gällande barns rätt till deltagande. 	

6.9 Tidsbrist  
Samtliga respondenter nämnde att det finns omständigheter som kan komma att påverka 
barns delaktighet där tidsbrist lyftes som en av dem. Flertalet respondenter upplevde att de 
hade en hög arbetsbelastning då de hade många ärenden och många barnsamtal att 
genomföra. Respondenterna belyste tidsbrist och beskrev att det gör barnen mindre delaktiga 
då de inte hinner träffa dem så ofta samt att det kan skapa ett stressigt klimat som gör att 
barnen blir mindre öppna i samtalen. Elin lyfte även att tidsbrist leder till att möjligheten att 
genomföra en bra utredning påverkas då det blir svårt att lägga fokus på rätt områden i 
utredningen.	

...Vi får ju utbildning å sådär i hur vi ska tänka och göra för att kunna ha goda och bra 
barnsamtal. Sen är det ju tiden spelar jättestor roll. För att hur man ska kunna utreda på ett 
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bra sätt å sådär, vi har ju hög arbetsbelastning, många ärenden och många barn att prata med. 
Vart lägger man fokus nånstans, det är ju också sånt här man behöver ju hjälp med det ibland, 
att kunna strukturera upp så att man får hålla bra samtal. Ibland har man inte kanske tid att 
hålla alla samtal man vill. (Elin)	

Det kan utifrån detta tolkas som att tidsbristen har en stor påverkan på hur arbetet utformas 
och vilka möjligheter som det finns för socialsekreterarna att utföra ett bra arbete. Det kan 
även tolkas som att tidsbrist leder till en hög arbetsbelastning vilket inte uppfyller 
möjligheterna till att tillgodose barnens behov. Att respondenterna berörde hur tidsbrist kan 
påverka barnens delaktighet går även att se utifrån Kriz och Skivenes (2015) då de menar att 
det gör det svårare för socialsekreteraren att bemöta barnets känslor. Kriz och Skivenes 
beskriver även att bristen på resurser försvårar arbetet med barn då det minskar utrymmet 
till att se barnen i utredningsarbetet. 	

Utifrån den tidsbrist som framkom så kan det utifrån Shiers (2001) nivå möjligheter förklara 
att det inte alltid finns möjligheten till att ge barnen plats att vara delaktiga. Tidsbristen leder 
till att socialsekreterarna inte har möjligheten att göra alla barn delaktiga och att anpassa 
arbetet efter deras behov då det inte finns resurser till detta. Tidsbrist leder även till att de 
inte alltid kan arbeta efter de riktlinjer som tas med i Shiers nivå skyldigheter, där 
organisationen är uppbyggd efter barnkonventionen som belyser barns rätt till deltagande. I 
det praktiska arbetet framkom det att de inte har resurser till att alltid möta barnets behov 
och ta hänsyn till deras rättigheter. Det kan här tolkas som att tidsbristen även påverkar 
vilken utbildning som socialsekreterarna får ta del av samt den forskning som de uppdaterar 
sig med. Som en följd av tidsbristen som råder inom socialtjänsten så kan de i sin yrkesroll 
inte alltid bemöta klienter efter behov och skapa den trygghet som Brante (2009) beskriver 
är en viktig del av professionsrollen. Den pressade arbetssituationen gör att de inte hinner 
träffa familjerna så ofta som de kanske skulle behöva vilket gör att familjerna inte alltid får 
chansen till att bygga upp ett förtroende för sin socialsekreterare. Avsaknad av förtroende för 
sin socialsekreterare försvårar samarbetet parterna emellan vilket kan göra att det blir 
svårare för socialsekreteraren att möta upp familjens behov och genomföra enskilda samtal 
med barnet då de kanske inte får föräldrarnas medgivande. 	

6.10 Föräldrarollen 
Under intervjuerna berördes frågan hur respondenterna ser på föräldrarnas roll i 
utredningarna och på deras frivillighet till deltagande. Majoriteten av respondenterna lyfte 
att det inte brukar vara några problem att få med sig föräldrarna i arbetet om de tar sig tid att 
förklara utredningsprocessen och syftet med arbetet. Att vara tydlig med informationen kan 
underlätta kommunikationen parterna emellan och minska risker för oro hos familjerna. 	

Men när jag väl har en kontakt med föräldrarna så har det inte varit några problem. Sen är inte 
alla jättepigga på att man ska prata med barnen men... när de förstår att jag vill att det ska bli 
så bra som möjligt för barnet så brukar det inte vara några problem… (Malin)	
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Malin berörde vikten av att få med sig föräldrarna i arbetet då det är svårt att skapa en 
förändring av situationen utan dem: “... om inte föräldrarna är med på tåget så kommer vi 
ändå aldrig förändra en situation. Asså i hemmiljö. Det kräver ju att föräldrarna, också tycker 
att det är ett bekymmer eller också såhära vill ha hjälp med någonting eller vill nånting.” 	

Utifrån detta kan det tolkas som att föräldrarna har en viktig roll i förändringsarbetet och att 
arbetet till största delen bygger på deras frivilliga deltagande. Malin lyfte vikten i att vara 
tydlig i informationen som ges till föräldrarna. Även Seim och Slettebø (2017) beskriver att 
detta kan underlätta samarbetet och samtalen med familjen genom att de får en förståelse för 
hur utredningarna genomförs och vilka rättigheter som barnet har. Det framkom från 
intervjuerna att det är viktigt att få med föräldrarna i förändringsarbetet då det är utformat 
efter deras frivilliga deltagande. Det går utifrån Heimer m.fl. (2017b) att se hur den svenska 
barnomsorgen bygger på föräldrarnas frivilliga deltagande vilket gör dem viktiga i 
utredningen. Det beskrivs även bidra till att arbetet utformas efter föräldrarnas vilja och 
önskemål istället för barnets.	

Ett gemensamt tema var hur viktigt det är att vara tydlig i informationen som delges vilket 
går att relatera till det Brante (2009) beskriver, att förmedlandet av kunskapen ger en ökad 
förståelse hos klienterna vilket i sin tur skapar en trygghet för dem. Det är viktigt att 
socialsekreteraren är tydlig och tryggt kan förmedla information till familjerna för att få dem 
aktiva i förändringsarbetet. Att socialsekreterarna måste förhålla sig till föräldrarnas roll och 
den svenska lagstiftningen kan förklaras utifrån de skyldigheter som beskrivs i Shiers (2001) 
delaktighetsmodell. Socialsekreteraren har inte så stort handlingsutrymme om föräldrarna 
inte vill delta i utredningsprocessen om det inte finns tillräckligt hög oro för barnet så att de 
kan utredas enligt LVU. Detta gör att de måste förhålla sig till SoL och till föräldrarnas 
medgivande gällande barnets deltagande.  

7 DISKUSSION  
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat och metod i en resultatdiskussion samt i en 
metoddiskussion. Avsnittet avslutas sedan med en etikdiskussion	

7.1 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att få en fördjupad förståelse för hur socialtjänsten arbetar för att göra 
barn delaktiga i utredningar och om det utifrån yrkesverksammas perspektiv upplevs finnas 
hinder och möjligheter som kan påverka barns delaktighet. Följande frågor har formulerats 
och besvarats; Hur arbetar socialsekreterare för att barn ska ges möjligheten att bli 
delaktiga i utredningar? Vilka svårigheter upplever yrkesverksamma när det gäller barns 
delaktighet i utredningar? Vilka möjligheter upplever yrkesverksamma när det gäller 
barns delaktighet i utredningar?	
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7.1.1 Barns delaktighet 

De svar som angetts i förhållande till den första frågeställningen synliggör att 
respondenterna arbetar för att på något sätt göra barnen delaktiga i utredningarna. Det 
framkommer att respondenterna strävar efter att göra barnen delaktiga genom att efter 
barnens behov anpassa möten, information och sitt förhållningssätt. I resultatet framkom det 
även att delaktighet för respondenterna är att barnen ska få komma till tals, bli hörda och få 
information om vad som sker i utredningen. Det framkommer dock från flertalet 
respondenter att de finns brister i arbetet då de inte träffar barnen så ofta som de borde, att 
föräldrarna kan komma att få större fokus än barnen samt att barnen inte alltid är delaktiga i 
hela utredningsprocessen. Respondenterna uppgav olika definitioner av begreppet 
delaktighet vilket är i enlighet med vad Bijleveld m.fl. (2013) och Kriz och Skivenes (2015) 
visar då de beskrivit olika definitioner av begreppet och förtydligat att det inte finns någon 
entydig definition. Att det inte finns en entydig definition av begreppet kan medföra 
svårigheter i utformandet av arbetet då socialarbetare kan ha olika uppfattningar om 
innebörden av arbetet. Respondenterna berör hur barnen inte alltid är delaktiga i 
beslutstagandet vilket skiljer sig från det Kriz och Skivenes (2015) belyser gällande hur barn 
ska vara delaktiga i beslutstagandet och att den information som delges barnet ska beskriva 
hela utredningsprocessen.	

Den insamlade empirin visar även på att delaktigheten kan se olika ut beroende på barnet 
och att de inte görs delaktiga i alla delarna i utredningsprocessen, vilket utifrån Shier (2001) 
kan förklaras att alla stegen i delaktighetsmodellen inte tillämpas. Någonting som dock 
framkommer från delaktighetsmodellen är att nivåerna av engagemang gör att parterna är 
olika delaktiga beroende på vilken del av utredningsprocessen som de befinner sig i. Det 
centrala utifrån delaktighetsmodellen är dock att socialsekreterarens förhållningssätt är 
avgörande för att möjliggöra barns delaktighet i utredningar där det är viktigt att 
socialarbetaren är självreflekterande i sitt arbete för att uppmärksamma eventuella brister 
som finns i arbetet. Att socialsekreterarna anpassar sitt arbete och förhållningssätt kan 
förklaras utifrån det första och andra steget i Shiers delaktighetsmodell, att barnen ska bli 
lyssnade på och att barnets åsikter sedan ska beaktas vid beslutsfattandet. Socialsekreterarna 
beskriver hur barnets åsikter beaktas även om det inte alltid är avgörande i beslutsfattandet. 	

Att det gavs olika definitioner och beskrivningar kring hur barn görs delaktiga trots att det är 
en och samma profession som studerats kan bero på att det inte finns en tydlig definition av 
delaktighet och socialtjänstlagens innebörd vilket lämnar utrymme för den yrkesverksamma 
att själv göra tolkningar. Detta kan även vara ett resultat av att förvaltningarnas uppbyggnad 
ser olika ut och har olika förutsättningar i de kommuner som har besökts. Respondenterna 
lyfter att barnen görs delaktiga i utredningarna och att de arbetar utifrån barnperspektivet. 
Detta stämmer inte helt överens med resultatet som visar att barnen inte alltid får 
information om de beslut som tas och görs delaktiga under hela utredningsprocessen. Detta 
kan vara ett resultat av den resursbrist som nämndes av respondenterna då det inte ger de 
yrkesverksamma möjligheten att arbeta med delaktighet i alla delar i utredningsprocessen. 	
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7.1.2 Svårigheter att skapa delaktighet 

När det kommer till den andra frågeställningen; Vilka svårigheter upplever 
yrkesverksamma när det gäller barns delaktighet i utredningar? visar resultatet hur det 
finns olika omständigheter som kan försvåra barns delaktighet i utredningar. Svårigheterna 
som nämns kan påverka delaktighet är barnets ålder, föräldrarnas frivilliga deltagande, 
tidsbrist och skyddandet av barnet. Det framkommer dock att socialsekreterarna är 
medvetna om de svårigheter som finns och att de arbetar aktivt för att anpassa arbetet för att 
bemöta de hinder som finns. Att skyddandet av barnet kan minska deras delaktighet 
beskriver även Bijleveld m.fl. (2013) och Heimer m.fl. (2017b). Viljan att skydda barnet kan 
vara att socialsekreterare ser barnen som sårbara och att det är vuxnas roll att skydda dem 
från att ta skada. Det kan leda till att socialarbetare i sin yrkesroll vill skydda barnen från 
skadlig information och måste göra en bedömning om vad som är skadligt för barnet. Utifrån 
socialarbetarens bedömning vad som är skadligt för barnen så görs de mindre delaktiga i 
utredningsprocessen. Föräldrarna beskrivs ha en stor roll i barnutredningar vilket kan verka 
som ett hinder för barns delaktighet och stärks av det som Seim och Slettebø (2017) lyfter i 
sin studie då de menar att det kan försvåra att genomföra enskilda samtal med barnen. 
Utifrån Brante (2009) kan föräldrarnas motsättning till delaktighet leda till att 
socialsekreterarna i sin yrkesroll inte får använda sin kunskapsbas för att bedöma vad som är 
problematiskt och arbeta efter det. Detta då föräldrarna inte ger socialsekreteraren 
möjligheten till att använda sin kunskapsbas. Däremot så är det socialsekreterarens arbete 
att då använda sin kunskapsbas för att bedöma om det finns så hög oro kring barnet att de 
måste ingripa utan föräldrarnas medgivande. Utifrån Brante innebär detta också att 
organisationen har lämnat utrymme till att socialsekreterarna att arbeta självständigt i sitt 
arbete för att kunna göra dessa bedömningar. Det framkommer dock från studiens resultat 
att respondenterna i sitt självständiga arbete har möjlighet till att få handledning kring de 
beslut som tas. 	

En tydlig kommunikation och ett respektfullt förhållningssätt kan underlätta det sociala 
arbetet för att motverka de svårigheter som finns där föräldrarnas motstånd kan utgöra ett 
hinder för barns delaktighet. Utifrån studiens resultat kan det ses som viktigt att 
socialsekreterarna i sin yrkesroll skapar en trygghet för familjerna som de möter för att få ett 
bra samarbete i förändringsarbetet och arbeta efter vad som är det bästa för barnet	

7.1.3 Möjligheter till delaktighet 

Utifrån den tredje frågeställningen; Vilka möjligheter upplever yrkesverksamma när det 
gäller barns delaktighet i utredningar? visar resultatet att det även finns omständigheter 
som möjliggör barns delaktighet. Dessa beskrivs vara kollegialt stöd, relationen mellan 
socialsekreterare och barnet, anpassning av samtal efter barnets behov, utbildning samt 
arbetsmodeller. I studiens resultat framkommer anpassning av arbetet för att uppnå barns 
delaktighet där barnets behov tillgodoses med rätt insatser. Att anpassning av insatser är av 
stor vikt beskrivs även av Heimer m.fl. (2017b) som menar att det är av stor vikt att barnen 
själva får vara med och beskriva sin situation. De beskriver även att insatserna inte formas 
efter barnets behov om de inte själva fått vara med och beskriva sin situation. Det har även 
framkommit skillnader mellan studiens resultat och den tidigare forskningen som studerats. 
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Flertalet av respondenterna belyste nackdelarna med enskilda samtal då det kan starta 
funderingar hos barnet som sedan inte fångas upp vilket skiljer sig från Seim och Slettebø 
(2017) som belyser vikten av att föra enskilda samtal med barn för att de ska våga berätta om 
sin situation. Det kan därför vara av stor vikt att socialsekreteraren gör bedömningar av vad 
som är det bästa för barnet så att de inte hämmar barnet till att uttrycka sig eller utsätter 
barnet för situationer som de kan ta skada av. Det är viktigt att socialsekreteraren gör en 
bedömning kring vad problematiken handlar om för att kunna avgöra om barnet gynnas av 
enskilda samtal eller inte.	

Resultatet visar att socialsekreterare har tillgång till utbildningar och flertalet olika 
arbetsmodeller för att kunna arbeta efter barnets behov. Utifrån Shiers (2001) nivå 
möjligheter så kan det göra att arbetet möjliggör för barnen att göra sig hörda och bli 
lyssnade på, även om det idag finns resursbrist och tidsbrist för att kunna fullfölja detta i alla 
utredningar. Att socialsekreterarna får möjlighet till och vill utbilda sig i olika arbetsmetoder 
och förhållningssätt gör att de är beredda att lyssna på barnen och att de aktivt arbetar för att 
stödja barnen till att uttrycka sig. Det är under nivån öppningar som socialsekreteraren 
måste bedöma möjligheterna till att arbeta med problematiken som finns. Det är även här 
som socialsekreteraren måste vara beredd att lyssna på barnet och möta barnet där det 
befinner sig. Efter det under nivån möjligheter handlar det om vad socialsekreteraren har att 
tillgå för att möjliggöra barns delaktighet, där utbildning kan ha en viktig roll för främjandet 
av barns delaktighet. Utbildning ger även socialsekreterare möjlighet att kunna anpassa olika 
metoder och arbetssätt efter barnen som de möter och deras behov. Att anpassa arbetet efter 
barnets behov framkommer ytterligare när respondenterna belyser vikten i att bekräfta 
barnens upplevelse av situationen och förmedla den vidare till föräldrarna. Respondenterna 
beskriver vidare att det är viktigt att stärka barnets perspektiv och att det får en viktig del i 
utredningarna. 	

7.2 Metoddiskussion 
Urvalet i denna studie är ett litet urval vilket enligt Bryman (2011) gör att resultatet av 
studien inte är överförbart. Det har dock heller inte varit studiens avsikt att få ett överförbart 
resultat. Urvalet i studien är målstyrt då kontakten med just socialtjänsten varit medveten, 
däremot går det att se kritiskt på om respondenterna varit slumpmässiga då enhetscheferna 
har förmedlat kontakten till de respondenter som deltagit. Valet av semistrukturerade 
intervjuer som insamlingsmetod har gjort att intervjuerna blivit olika vilket har försvårat 
sammanställningen av materialet. En av riskerna med att intervjuerna genomfördes på 
intervjupersonernas arbetsplatser kan enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) vara att 
respondenten kan vilja stärka sidor hos sig själva för att framstå som en bra medarbetare och 
på så vis påverkat svaren som angetts. Att endast en av uppsatsförfattarna deltog vid ett av 
tillfällena har enligt vår bedömning inte påverkat resultatet i en större utsträckning då det 
inte går att se några markanta skillnader i materialet. En av respondenterna läste 
intervjuguiden i förväg vilket kan ha påverkat spontaniteten i intervjun. 	

För att öka studiens trovärdighet så har riktlinjer och regler som finns från högskolan följts. 
Vi har, vilket rekommenderas av Bryman (2011) för att uppnå en högre grad av pålitlighet 
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strävat efter att tydligt beskriva hur vi genomfört de olika stegen under studien. För att 
ytterligare öka pålitligheten har intervjuguide och missivbrev även inkluderats som bilagor 
samt att vi rådgjort med handledare vid olika skeden under processen.  När det kommer till 
möjligheten att styrka och konfirmera resultatet så beskriver Bryman att uppsatsförfattarna 
inte ska låta egna värderingar och tidigare förförståelse påverka studien. Vår tidigare 
förförståelse kring svårigheten gällande socialtjänstens arbete med att göra barn delaktiga 
har dock påverkat urvalet på så sätt att det enbart har kontaktats socialsekreterare och 
därmed har vi inte utforskat ett bredare urval. De teoretiska utgångspunkter som har använts 
i studien anses vara användbara som analysverktyg då det kopplas till yrkesrollen som 
socialsekreterarna har samt att det finns olika steg till att göra barn delaktiga. 	

7.3 Etikdiskussion 
Efter den etiska egengranskningen som gjordes i början av studien (se 5.5 Etiska 
ställningstaganden) har det inte uppstått några etiska dilemman som har påverkat arbetet i 
en större utsträckning. Det har uppkommit etiska ställningstagande gällande namn på städer 
och platser som nämnts under intervjuerna som vi valt att inte dokumentera under 
transkriberingen av materialet. För att ytterligare ta hänsyn till eventuella etiska dilemman 
arbetade vi i studien utifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017) (se 5.5 Etiska 
ställningstaganden). Vi valde att i den tidigare forskningen ta med forskning som berör både 
barnens och socialarbetarnas perspektiv, dock så har vi i studien på grund av etiska 
ställningstaganden valt att enbart undersöka yrkesverksammas perspektiv. Detta för att inte 
utsätta barn för skadliga situationer då vi inte har kunskaper att utföra intervjuer med barn.  
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8 SLUTSATSER  

Avslutningsvis så är vårt intryck att socialsekreterarna som medverkade i vår studie aktivt 
arbetar med att främja barns delaktighet och bemöta både barn och familjer med respekt och 
förståelse i situationen. Ett annat intryck är att respondenterna har en stor kunskap kring 
hur arbetssätt kan anpassas för att bemöta barnets behov och få dem att känna sig trygga i 
kontakten med socialtjänsten. Dock är det viktigt att vidareutveckla arbetet och utökandet av 
resurser inom socialtjänsten för att hitta ett balanserat arbetssätt som möter barnens behov. 
Det finns utifrån resultatet både möjligheter och svårigheter med att göra barn delaktiga, där 
socialsekreterarna måste göra bedömningar i varje enskilt fall. En viktig slutsats som kan 
dras utifrån studien är att det läggs ett stort ansvar på socialsekreteraren i att samarbeta med 
föräldrar och familj för att de inte ska verka som ett hinder för barns delaktighet. Det går 
utifrån resultatet även att se hur det finns utrymme för barnen att vara delaktiga samt att de 
arbetsmodeller som barnutredare använder främjar detta genom att socialsekreteraren 
strävar efter att möta barnen där de befinner sig, samt att de kan anpassa arbetssätt efter 
barns behov. Det finns flera olika metoder och arbetssätt som används i arbetet för att kunna 
bemöta varje enskild individ där det inom organisationen ges utbildningar för att 
socialsekreteraren ständigt ska utvecklas i sin yrkesroll. Dock så krävs det att 
utvecklingsarbetet ständigt fortsätter utvecklas efter barnets behov. 	

Utifrån studiens resultat skulle det vara intressant att forska vidare hur barnen själva 
upplever sina möjligheter att vara delaktiga. Det skulle även vara intressant att vidare 
utforska hur möjligheterna till delaktighet och bemötandet ser ut för barn med 
funktionsvariationer då det är någonting som berörts som en svårighet under intervjuerna. 	
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BILAGA A: BBIC TRIANGEL  
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BILAGA B: SHIERS DELAKTIGHETSMODELL  

 
 

(Shier, 2001, s.5)  



3 

BILAGA C: MISSIVBREV  
Hej!	
	
Vi är två studenter från Socionomprogrammet på Mälardalens Högskola som är inne på vår 
sjätte termin och som nu arbetar med att skriva vårt självständiga arbete om Barnutredningar. 	
	
Syftet med vårt arbete är att få en fördjupad förståelse på vilket sätt barn görs delaktiga i 
utredningar och hur det arbetas för att ge dem utrymme till att höras. I arbetet har vi fördjupat 
oss i tidigare forskning, litteratur och teorier och vi har även förhoppningen om att få ta del av 
just er erfarenhet när det kommer till det berörda ämnet. Intervjun kommer ta ungefär 45 
minuter att genomföra. 	
	
Vid intervjun kommer vi att förhålla oss till vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket 
innebär att ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun och ditt 
deltagande. Intervjun önskas spelas in. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt 
och intervjumaterialet kommer enbart i uppsatsform att användas i undervisningssyfte. 	
	
Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss!	
	
Med vänliga hälsningar, 	
	
Erika Nyqvist  	
Shanya Said                	
	
Handledare:	
Anna-Lena Almqvist 	
Universitetslektor i socialt arbete 
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BILAGA D: SAMTYCKESFORMULÄR  

Jag har blivit informerad om studiens syfte och problemområde. Jag har fått tagit del av hur 
studien kommer att genomföras samt att jag har fått information om vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer samtyckeskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och 
informationskravet som berörs i uppsatsen. Jag har givit mitt samtycke till att delta i studien 
samt till att intervjun kommer att spelas in och användas som en del av uppsatsen. Uppsatsen 
kommer att publiceras på Mdh:s Divaportal.  
 
	
Datum                                                                         Ort 
 
 
 
 
Namnteckning	
	

	

	

Namnförtydligande	

	
	

 
Uppsatsförfattare	
 
 
_____________________                                             ______________________	
Erika Nyqvist                                                                 Shanya Said 	
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BILAGA E: INTERVJUGUIDE  

Bakgrund	
Vilka skulle du säga är dina huvudsakliga arbetsuppgifter idag?	
 
Hur länge har du arbetet med dina aktuella arbetsuppgifter? 
	
Hur gamla är de barn som du träffar i ditt arbete? 
	
Har du tidigare erfarenheter av att arbeta med barn?	

- Om ja, vilka?  
 

Vad har du för utbildning som är relevant för ditt arbete idag? 
	
Metoder/Arbetssätt 	
Vilka metoder och arbetssätt använder ni när det kommer till att arbeta med barn?	

- Får ni kontinuerlig utbildning kring de metoderna och arbetssätten? 
- Finns det några för- och nackdelar med de metoder och arbetssätt som ni använder?  

 
Finns det några andra arbetssätt, utöver de metoder ni använder, som just du använder för att 
göra barn delaktiga? 
	
Det finns många olika definitioner av vad begreppet delaktighet gällande barn i utredningar 
innebär. Kan du berätta vad barns delaktighet i utredningar innebär för dig?	

- Får barnet återkoppling från er? Information, feedback.  
	

Upplever du att sättet att göra barn delaktiga har förändrats över den tiden som du har arbetat 
här? 	

- Om ja, på vilket sätt?  
 
Fokus på barn	

Upplever du att barns möjlighet till delaktigheten kan skilja sig åt beroende på deras ålder?	
-       Om ja, på vilket sätt? 
	

Hur många gånger brukar ni träffa de barn som ni utreder?	
-      Vart brukar de besöken ske? 	
-  Brukar några av de samtalen vara enskilt med barnen, och var sker då de enskilda 

samtalen? 
	

Är det viktigt att socialsekreterare bygger en relation till barnet?	
 
Upplever du att ni tar hänsyn till barnets perspektiv, hur de ser på sin situation?	

-  Om ja, på vilket sätt?	
 
Hur arbetar ni, efter vems beskrivning, om barnens beskrivning av problemet skiljer sig från 
föräldrarnas? 	
- Kan det skilja sig beroende på vilken situation det handlar om?	
- Hur arbetar ni för att stärka de beskrivningar av problemet som framkommer under 
utredningen?  
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Ser du några svårigheter eller möjligheter till att göra barn delaktiga i utredningar?	

- I en utredning finns det olika nivåer. Kan det påverka barnets delaktighet i 
utredningen? 
 

Föräldrar, professionella och andra aktörer  	
Utifrån den tidigare forskning som vi har tagit del av, visas det att det sociala arbetet gällande 
barn i Sverige till stor del bygger på föräldrarnas frivilliga deltagande, hur ser du på det?	

-       Svårigheter, fördelar etc. 	
-       Hur arbetar ni om föräldrarna inte vill delta?	
- Hur bemöter ni barn som är processbehöriga? exempelvis om deras vilja skiljer sig 

från föräldrarnas?	
-       Hur ser du på föräldrarnas roll, vikten av att träffa biologiska föräldrar etc.	
-       Hur ser du på bedömningen kring barns rättighet till delaktighet samtidigt som ni 

arbetar med att skydda barnet?	
-   Hur ser du på bedömningen kring barns rättighet till delaktighet samtidigt som ni ska 

väga in föräldrarnas roll? 
	

Avslutande frågor	
Är det någonting mer som du tänker på som kan vara relevant för oss att veta och ta del av till 
uppsatsen?	
 
Finns det möjlighet för oss att återkomma till dig vid eventuella frågor?	
 
Om det är någon information eller fundering som du kommer på i efterhand så får du gärna 
höra av dig till oss.



 

 

 

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 

 


