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Vi vill tacka de socialsekreterare som under sin arbetstid låtit oss intervjua dem. Utan deras 

medverkan hade denna uppsats varit omöjlig att genomföra. Vi vill även tacka vår handledare 

som gett oss feedback på vår text samt agerat bollplank under arbetets gång. Sist men inte 

minst vill vi tacka våra nära anhöriga som visat stort tålamod och förståelse för att vi 

prioriterat studien framför dem under dessa veckor 
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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte är att undersöka hur socialsekreterare på barn- och familjeenheter arbetar för 

att barn ska få komma till tals i deras utredningar samt socialsekreterarnas upplevelse om 

barnen kommer till tals. Studien är kvalitativ där data samlades in genom semistrukturerade 

intervjuer. Det var totalt nio socialsekreterare som intervjuades varav åtta arbetade på barn- 

och ungdomsenheter och en arbetade på en familjeenhet. Resultaten analyserades med hjälp 

av tidigare forskning, tolkningsramen Harts delaktighetsstege samt teorin om 

Gräsrotsbyråkrati. Resultatet visade att socialsekreterarna överlag anser att samtalsmodeller 

är viktiga i samtal med barn. Dessutom belyser de vikten av att samtala med barn minst en 

gång per utredning. Generellt sett anser socialsekreterarna att barnen får komma till tals 

under sina utredningar. Slutsatser som kan dras är att tidspress och arbetsbelastning kan 

påverka utredningarnas utfall samt att socialsekreterarna anser att barnen kommer till tals i 

sina utredningar men att fler samtal skulle behövas. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to look into what social workers who work within the field of 

child and family welfare do in order to make sure that the voices of the children are heard. 

This study also explore whether or not the social workers believe that the children get to 

participate in their own investigations. Nine social workers were interviewed whereof eight of 

them work in the child and family unity and one of them work with family law. The results 

are analyzed with the Convention on the Rights of the Child (CRC), Hart’s Ladder of 

Participation as well as Lipsky’s Street-level bureaucracy. The results show that the social 

workers in general believe that different models are important when speaking to children. 

Furthermore they point out the importance of speaking to the children at least once during 

their investigations. Overall the partaking social workers reckon that the children’s voices are 

heard during their investigations. In conclusion, time pressure and workload can affect the 

outcome of the child investigations. The social workers think that the children's voices are 

heard in their investigations though more dialog with them is needed.   
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1 INLEDNING  

Året är 2013, Yara är åtta år gammal, hennes föräldrar har skickat henne från ett krigshärjat 

Gaza till tryggheten i Sverige där socialtjänsten godkänner Yaras morbror som 

vårdnadshavare åt Yara. Omgivningen börjar reagera på att Yara behandlas som en piga av 

morbror och moster. Hon tvingas ta ett stort ansvar över tvätt och städning samt bär på stora 

matkassar. Det dröjer inte länge innan socialtjänsten får in orosanmälningar gällande Yara. 

Yara blir misshandlad till döds av sin moster och morbror ett år efter att hon flyttat till 

Sverige (Sveriges televisions nyheter, 2015). Detta är en tragisk konsekvens av att 

socialtjänsten försummat de orosanmälningar som inkommit samt underlåtit Yara att 

komma till tals. Inspektionen för vård och omsorg (IVO, 2014) har funnit att barn alldeles för 

sällan är delaktiga i socialtjänstens förhandsbedömningar och utredningar. I ungefär hälften 

av de övervakningar som IVO gjorde 2014 saknades samtal med de barn som förhands 

bedömningarna och utredningarna gällde.  Enligt 2 § 1 kap. i Socialtjänstlagen (2001:453) 

skall barnets bästa särskilt beaktas i ärenden som rör barn samt vid beslut eller andra 

åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska det som är bäst för barnet vara 

avgörande. Det stadgas i 10 § 11 kap. Socialtjänstlagen (2001:453) att när en åtgärd rör ett 

barn ska barnet få relevant information samt ges möjligheter att framföra sina åsikter . Om 

barnet inte framför sina åsikter ska hans eller hennes inställning beskrivas på annat sätt. 

Barnets åsikter och inställningar ska tillerkännas betydelse i förhållande till hans eller hennes 

ålder och mognad. 

Övreeide (1998) menar att i en barnutredning är barnet en viktig informationskälla men 

socialsekreterare kan ha en tendens till att tro att det kan vara svårt för barnet att berätta om 

obehagliga upplevelser.  Socialsekreterare behöver arbeta med att utveckla tolkningsramar 

för att förstå barnet i den situation det befinner sig i samt i de ramar som skapas för dialogen 

med barnet. Barn är mer kontextbundna i sin kommunikation än vuxna och de som ska 

samtala med barnet blir en essentiell del av kontexten. För att barn ska få komma till tals är 

samtal en viktig del av utredningsprocessen. 

1.1 Syfte 

Barnens röster ska enligt Socialtjänstlagen (2001:453) beaktas och tas hänsyn till i alla 

ärenden som rör barn. Dessutom har Sverige skrivit under Förenta nationernas konvention 

om barnets rättigheter (Barnkonventionen) vilken är på väg att bli lag. Syftet är att få en 

inblick i hur socialsekreterare på barn- och familjeenheter arbetar för att barn ska få komma 

till tals i sina utredningar samt ta reda på huruvida socialsekreterarna själva upplever att 

barnen kommer till tals. 
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1.2 Frågeställningar 

1. Hur arbetar socialsekreterare för att barn ska få komma till tals i deras egna 

utredningar? 

2. Upplever socialsekreterarna att barnens röster kommer till tals i deras utredningar? 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Historia 

Den första ursprungliga Barnlagstiftningen kom under åren 1917–1929. Myndighetsåldern 

sänktes till 18 år och barns inflytande över egna angelägenheter utökade samt vikten av att 

tillgodose barns behov stärktes. År 1960 infördes en ny barnavårdslag där bland annat barn 

fick egen talerätt från 15 års ålder. När Socialtjänstlagen (SoL) kom 1982 stadgades det att 

hänsyn ska tas till det som är barnets bästa (Ewerlöf, Sverne & Singer, 2007). 

Förenta nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter antogs av samtliga regeringar i 

FN:s generalförsamling 1989. Detta var första gången barns mänskliga rättigheter stadgades i 

en lagligt bindande skrift. Sverige förband sig 1990 att rätta sig efter barnkonventionen och 

tre år senare utnämndes den första barnombudsmannen. Dennes uppgift är reglerat i lag 

vilket främst går ut på att företräda barns och ungas rättigheter, att tillvarata 

barnkonventionens efterlevnad samt att proponera lagändringar. Trots att Sverige legat i 

framkant internationellt vad gäller arbetet med att stärka barns rättigheter har 

barnombudsmannens granskningar pekat på att det fortfarande finns brister i hur barns 

mänskliga rättigheter tillgodoses. Det rör sig bland annat om rätten till delaktighet samt 

felaktigheter i bedömningar av vad som är barnets bästa. Barnkonventionen blir svensk lag 1 

januari 2020, vilket innebär att barn ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda i 

praktiken. Hur tjänstemän och politiker tolkar denna lag för att tillgodose barns mänskliga 

rättigheter kan komma att bli utslagsgivande för hela samhället (Barnombudsmannen, 2019). 

I Barnkonventionens artikel 2 står skrivet att alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

Innehållet i artikel 3 handlar om att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla 

beslut som rör barn. Artikel 12 innehåller bestämmelsen att varje barn har rätt att uttrycka 

sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska beaktas i förhållande 

till dess ålder och mognad. Att varje barn har rätt till yttrandefrihet står skrivet i artikel 13. I 

artikel 16 stadgas att inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt 

privat- och familjeliv eller sitt hem. Inte heller utsättas för olagliga angrepp på sin heder och 

sitt anseende (United Nations International Children's Emergency Fund [UNICEF], 2018). 
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1.4 Samtalsmetodik och dokumentationsstöd 

1.4.1 Samtalsmetodik   

Barnets ålder och mognad har betydelse för dess förmåga att kunna samtala och vara delaktig 

varpå en bedömning av barnets mognad bör göras inför samtalet som sedan ligger till grund 

för hur samtalet ska utformas (Socialstyrelsen, 2018). Samtalsmetodik kan användas på olika 

sätt för att underlätta samtalen med barn utefter barnens ålder, mognad och behov. I denna 

del presenteras den samtalsmetodik som studiens deltagare främst har lyft upp: Nallekort, 

Signs of Safety och Tejping. Nallekort består av 48 olika papperskort föreställande 

nallebjörnar med olika känslouttryck i varierande åldrar. Korten är tänkta att användas i de 

fall språket begränsar och tanke, känsla och handling behöver kopplas ihop. Nallekorten 

används som hjälpmedel i samtal med barn, för att underlätta för barnet att kunna känna 

igen och att sätta ord på sina känslor. Avsaknaden av text på korten gör att de även kan 

användas till barn som inte kan läsa (SBU, 2019).  

Signs of Safety är ett innovativt trygghetsorienterat tillvägagångssätt som introducerades i 

Sverige år 2000 och skapades i Australien på 1990-talet av Andrew Turnell och Steve 

Edwards där fokus ligger på att säkerställa barns säkerhet och skydd. Metoden syftar även till 

att barn, föräldrar och andra involverade i barnutredningsprocessen ska bli delaktiga och 

engagerade i kommunikationen kring den oro som finns för barnet. Tillsammans ska det 

diskuteras fram en planering med lösningar där barnets behov blir tillgodosedda samt barnet 

blir tryggt och säkert (Signs of Safety, 2019). Metoden innefattar hela ärendeprocessen, från 

det att ärendet inkommer till socialtjänsten tills dess att ärendet avslutas. Ett verktyg inom 

Signs of Safety som främst används för att kartlägga risk och skydd samt vad som behöver 

förbättras i barnens liv benämns som Tre Hus, vilket innebär att barnet skriver eller ritar sin 

situation i “Det ledsna huset”, “Det glada huset” samt “Önskehuset”. Socialsekreteraren 

spaltar sedan upp det som framkommit under följande rubriker; “Oro”, “Vad fungerar”, “Vad 

behöver ske”, “Framtida risker” samt ibland även ”Komplicerade faktorer” för att sedan 

kunna visa exempelvis föräldrarna vad som framkommit i mötet med barnet (Länsstyrelsen 

Stockholm, 2018). 

Tejping är en metod vars målgrupp från början var barn och unga med psykisk ohälsa samt 

deras familjer. Tejping används nu även i utredningar och behandling med syfte att stötta 

barnet i att kommunicera samt även för att förmedla information till denne. Metoden går ut 

på att socialarbetaren låter barnet och familjen med hjälp av målade trädockor gestalta sin 

livssituation, en inre eller yttre konflikt, sitt nätverk eller en psykiskt påfrestande händelse. 

Gestaltandet sker på en “scen” som tejpas upp på ett bord. Detta hjälper socialarbetaren att 

tillsammans med barnet och familjen hitta nya vägar och lösningar i olika lägen som 

uppstått. Det går även att nyttja en sandlåda på ett bord när det gäller utredning eller 

behandling av mindre barn. Syftet med tejping är (Socialstyrelsen, 2019).  
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1.4.2 Barns behov i centrum (BBIC)  

BBIC är ett dokumentationsstöd med startpunkt i socialtjänstlagen (2001:453) samt i 

Barnkonventionen. Syftet med BBIC är att erbjuda ett system för handläggning, 

genomförande och uppföljning av den sociala barn-och ungdomsvården som är nationellt 

homogen vilket innebär att den är rikstäckande liktydig i samtliga kommuner i Sverige. 

Avsikten med BBIC att stärka barns delaktighet och inflytande, förbättra samarbetet med 

barnets familj och nätverk, skapa struktur i handläggnings- och uppföljningsprocessen samt 

medverka till förhöjd kvalitet och rättssäkerhet (Socialstyrelsen, 2018).  

En av grundprinciperna i BBIC är att utgå från barnets rättigheter genom att barnets fysiska 

och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang, barn ska ges förutsättningar att 

uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem samt att barn ska få kunskap om sina rättigheter 

och vad det innebär i praktiken. En annan grundprincip i BBIC är den samma som stadgas i 2 

§ i 1 kap. av Socialtjänstlagen (2001:453); att låta barnets bästa vara avgörande i alla åtgärder 

som rör barn. För att säkerställa vad som är barnets bästa är det nödvändigt att 

socialsekreteraren låter barnets berättelse och inställning visualiseras. Det enskilda barnet 

behöver ge uttryck för vad som är det bästa för just denne, det är ingenting som beprövad 

erfarenhet och forskning kan besvara. I slutänden är barnets bästa en kombination av 

barnets behov och uppfattning, föräldrarnas förmåga och uppfattning, faktorer i familj och 

miljö samt uttalanden från sakkunniga och referenspersoner (Socialstyrelsen, 2018). 

2 TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt framförs tidigare forskning med syftet att jämföras med studiens resultat. 

Artiklar framtogs via databaser på Mälardalens högskola vilka var Social Services Abstracts 

och Sociological Abstracts. Dessa sökord användes för att hitta relevanta artiklar: child 

participation, children, social work, social worker investigations, social workers talking with 

children. Samtliga artiklar som används i detta avsnitt är peer reviewed vilket innebär att de 

är refereegranskade. 

2.1 Hur socialsekreterare arbetar för att barn ska komma till tals 

2.1.1 Samtal med barn, föräldrar och annat nätverk 

För att få den information som behövs för att fatta ett rättssäkert beslut i en utredning krävs 

mestadels att socialarbetare samtalar med de som utredningen berör. I Seim och Slettebo 

(2017) framkommer det från tre forskningsprojekt mellan år 2001 och 2014, att 

socialarbetare i Norge i början av en utredning samtalar med föräldrarna och sedan hela 

familjen tillsammans, ibland samtalar de med barnen separat efteråt. I Avby, Ellström och 
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Nilsen (2015) utfördes en kvalitativ studie i Sverige där socialarbetare på två svenska barn- 

och ungdomsenheter intervjuades och observerades för att identifiera olika kunskapskällor 

som användes i praktiken. I studien framkommer bland annat att det görs många 

ansträngningar för att involvera föräldrar, barn och personer med nära anknytning till 

familjen för att samla kunskap om den familj utredningen gäller. Detta görs för att 

socialsekreteraren ska kunna avgöra vilken typ av åtgärd som behövs. Det betonas att det är 

barnet som alltid är central i utredningen, inte föräldrarna. Föräldrarnas information är inte 

tillräcklig, det är nödvändigt att införskaffa information från nätverket såväl som från barnet 

för att få en heltäckande bild. 

Det framkommer däremot efter en enkätundersökning i Holtan, Thomas och Vis (2012) att 

vissa anser att barns delaktighet är mindre relevant och inte alltid är gagnar barnen. Så 

många som 53 socialarbetare och 33 socialarbetarstudenter i Norge menar att barns 

delaktighet kan påverka barnens mående negativt och därav vara skadligt för barnen då det 

kan medföra bördor för dem. Detta skiljer sig från vad som framkommer i Seim och Slettebo 

(2017) där de fann att barn blir mer mottagliga och insatserna mer effektiva om 

socialarbetare tar hänsyn till barns åsikter och önskemål. Barns delaktighet kan därav få 

positiva effekter för dem genom att deras säkerhet, framgång med vårdhantering och känsla 

av välbefinnande ökar. Vidare visar studien att barns delaktighet hjälper dem att känna sig 

delaktiga och engagerade i beslut som fattas av socialtjänsten och att detta kan leda till en 

ökad självkänsla och en känsla av makt och kontroll. Socialarbetare i Holtan, Thomas och Vis 

(2012) menar att barns deltagande innebär att barnen måste prata om sin situation vilket kan 

vara jobbigt och ångestladdat för dem. Socialarbetarna menar att detta behöver behandlas på 

ett terapeutiskt sätt och kan kräva att barn och socialarbetare har en relation som är 

bestående vilket kan vara svårt att uppfylla inom socialtjänstens system. Även i Seim och 

Slettebo (2017) beskrivs att olika team och specialiserade tjänster innebär att barn ständigt 

tvingas berätta om sina upplevelser och utveckla nya relationer vilket upplevs som jobbigt för 

barnen. Det tar dessutom tid att utveckla varaktiga relationer och skapa förtroende med 

barn, särskilt med de barn som lever i utsatta situationer. Utöver detta upplever 

socialarbetare ofta att det inte finns tillräckligt med tid och resurser för att arbeta 

professionellt när det gäller överföring av ärenden. Ruch (2014) utförde en studie i England 

där sex socialarbetare deltog i reflekterande gruppdiskussioner angående deras erfarenheter 

av att arbeta med barn. Även i denna studie poängterade socialarbetarna vikten av att ha en 

bra relation till barnen för att barnen ska kunna öppna upp och berätta hur de har det och 

mår. Det framkommer likaså i Holtan, Thomas och Vis (2012) att flertalet socialarbetare 

uppfattar att barnen lättare kan berätta vad de verkligen känner om de har en bra relation till 

sina handläggare. Det kan även underlätta för socialarbetarna att ha mycket kunskap om 

varje enskilt barn för att enklare kunna bedöma att det barnen säger verkligen 

överensstämmer med vad barnet känner. 

2.1.2 Att samtala med barn 

Hur samtal med barn förs kan se olika ut och en av dessa tillvägagångssätt beskrivs i Seim 

och Slettebo (2017) där flertalet socialarbetare var utbildade i att samtala med barn. Andra 

socialarbetare utvecklade rutiner där de talade med barnen ensamma två eller tre gånger 
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under utredningsprocessen. Först talade de med barnen för att informera dem om varför de 

var inblandade sedan informerades de om själva processens gång och om vad socialtjänsten 

kan bidra med för insatser. I det andra samtalet lyssnade de på barnet och fokuserade på 

deras upplevelser, behov och önskemål för framtiden. I slutmötet förklarade de för barnet de 

beslut som hade fattats och konsekvenserna för barnets framtid. Nackdelarna med detta sätt 

menar socialarbetarna var att det blev en jobbig omställning för barnen när socialarbetaren 

var tvungen att lämna över arbetet till någon annan när socialarbetaren och barnet hade 

lyckats utveckla en bra relation med varandra. Det är inte enbart vad barnen säger som är av 

betydelse under samtal med barn vilket framkommer i Ruch (2014) där några socialarbetare 

anser att de bättre kan uppfatta hur barn mår och känner genom att observera barnets 

kroppsspråk och hur de kommunicerar. Dessutom anser socialarbetarna att kommunikation 

med barn mest handlar om att lyssna på dem på ett empatiskt sätt men att tidskrav och fokus 

på insamlande av material brukar ta överhanden. Många av socialarbetarna brukar prata 

med barnen för att visa att de förstår vad barnen har berättat och hur de kan känna. Detta 

gjorde de bland annat genom att förklara sin professionella roll och hur de förstår vad barnen 

kan känna i sin situation. 

Ett annat sätt att samtala med barn och få ut mycket av samtalen är att samarbeta med en 

annan kollega. I Ruch (2014) lyfter några socialarbetare fram fördelen med att kunna 

samarbeta med andra kollegor då de kan uppfatta ett samtal med barn på ett annat sätt och 

kan lägga märke till något som de själva missar. Detta är inte alltid enkelt vilket beskrivs i 

Seim och Slettebo (2017) där två utredare för varje ärende ofta nämns som det perfekta sättet 

att arbeta men att detta ofta är enbart prioriteras vid den inledande bedömningen. 

Det finns olika samtalsmetodik för att underlätta och finnas som stöd i samtal med barn. I 

Coman, McGill, McWhirter och O’Sullivan (2018) utfördes en kvalitativ studie i Irland där 48 

socialarbetare som arbetade med barn intervjuades gällande användandet av 

berättarmodellen i samtal med barn. Denna samtalsmetodik innebär att socialarbetaren 

antingen skriftligt eller muntligt berättar om barnets liv och rådande situation. Det berättas 

som en saga på ett sätt som är anpassat för barnets ålder. I berättelsen framförs barnets 

historia med hjälp av information som är inhämtat från barnets nätverk. Samtliga 

socialarbetare som deltog i studien ansåg att det var viktigt för barnen att veta varför de var 

där men majoriteten av socialarbetarna ansåg att det hade varit svårt att prata med barn om 

detta. Därutöver medgav alla utom en av socialarbetarna att berättarmodellen hjälpte barnet 

att förstå sin rådande situation. Samtliga socialarbetare rapporterade att användandet av 

berättarmodellen hade hjälpt dem att känna sig mer bekanta när de pratade med ett barn om 

varför de hade kontakt med socialtjänsten. När det kommer till att presentera den 

färdigställda berättelsen för barnen upplevde hälften av socialarbetarna att detta var svårt. 

Socialarbetarna upplevde det lättare att presentera berättelsen för barnets nätverk än för 

barnet. 

Andra metoder som kan användas vid samtal med barn eller för att få barn delaktiga beskrivs 

i Cousin och Milner (2007) där en studie utfördes om varför artikel 12 i FN:s barnkonvention 

gällande barns rättigheter att uttrycka sina synpunkter på alla frågor som berör dem även bör 

gälla i det sociala arbetet med barn i Storbritannien. Diverse metoder skisserades för att 

erbjuda en utgångspunkt för socialarbetare som ville placera barns röster i centrum. 
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Observationsteknik är en metod som kan vara bra i de fall där syftet är att kartlägga 

exempelvis interaktion och anknytning. En annan metod är självständiga frågeformulär som 

är billig och kostnadsfria men kräver att barnet kan läsa. Ritning och modellering är ett annat 

sätt att kommunicera med barn. En del barn kan uttrycka sig bättre genom bilder än genom 

talet. Nackdelen kan vara att barnens teckningar i sig är för komplicerade och tvetydiga för 

att vara tillförlitliga indikatorer på barns känslomässiga tillstånd. Individuella intervjuer är 

den vanligaste utredningsmetoden som används inom barnutredningar. De flesta forskare 

väljer halvstrukturerade intervjuer, med en uppsättning teman eller huvudsakligen öppna 

frågor som används flexibelt. Gruppdiskussioner är en annan teknik som används för att 

höra barns åsikter. Forskaren uppmuntrar varje individ att svara på en fråga, utbyta 

anekdoter, ställa frågor och kommentera andra deltagares åsikter. Denna metod används 

främst för att framkalla tonåringars synpunkter. 

Samtal med barn kan ske på olika platser såsom i barns hem vilket kan medföra olika för- och 

nackdelar. Ferguson (2016) utförde en kvalitativ studie som belyser och analyserar olika 

metoder som används av socialarbetare i England under hembesök med syftet att undersöka 

hur socialarbetare arbetar med barnärenden. Denna studie följde 24 socialarbetare som 

gjorde hembesök där de samtalade med barn och deras familjer i fall rörande oro kring barns 

säkerhet. Studien använde en etnografisk metod som innehöll deltagande observationer samt 

ljudinspelningar från interaktionerna mellan socialarbetare, barn och dess familjer i 

barnens hem. Socialarbetarna intervjuades samtidigt som de gick eller körde bil till och från 

hembesök. Vissa socialarbetare använde varken lek eller några samtalshjälpmedel i samtal 

med barn vilket medförde att materialet till utredningen samt närheten till barnen och 

information om deras upplevelser blev begränsade, speciellt med de yngre barnen. Studien 

fann att socialarbetarna under hembesök gick runt i hemmet och inspekterade rum såsom 

sovrum och kök för att på så sätt bedöma hemmets vårdnadsstandard och enskilda samtal 

med barnen skedde i barnens egna rum. Samtal med barn kan vara svåra att förutsäga då vad 

som helst kan hända, detta inte minst i hembesök. Det observeras i Ruch (2014) att 

socialarbetare som samtalade med barn i deras hem ofta överrumplades av de förhållanden 

som de behövde arbeta i. Distraherande moment såsom en stor hund fråntogs en 

socialarbetares fokus från samtalet med barnet. Dessutom kan andra parters närvaro 

upplevas av socialarbetarna som störande moment. Frånvaron och närvaron av bland annat 

barnens föräldrar påverkade hur ärliga socialarbetarna kunde vara med barnen angående 

deras förhållanden. En av socialarbetarna berättar att hon inte alls pratade med barn i ett 

hembesök då föräldern i hemmet var väldigt arg och upprörd under mötet och därav tog 

socialarbetarens tid och uppmärksamhet från barnet.  

2.1.3 Svårigheter med att samtala med barn 

Det finns även problem som hindrar samtal med barn och barns delaktighet i sina 

utredningar överlag. Ett av dessa problem beskrivs i Ruch (2014) där socialarbetare berättar 

att de finner svårigheter med att hålla fokus på barnperspektivet på grund av föräldrarnas 

behov. Socialarbetarna upplevde att de drogs mellan att tillgodose föräldrarnas behov som ett 

sätt att hjälpa barnen och att behålla sitt fokus på barnet vilket ofta resulterar i att barnen 

fortsätter att missgynnas. Socialarbetarna beskriver hur svårt det kan vara att vara ärlig och 
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bibehålla tillit hos barnen och att de känner att deras beteende mot barnen kan uppfattas 

som att de ger barnen blandade budskap som konsekvens av föräldrarnas och professionens 

påverkan. Vidare beskrev socialarbetarna samtal med barn angående deras levnadssituation 

som en obekväm situation och att samtalen ofta utvecklas på ett ostrukturerat sätt. Det 

beskrevs även att arbetsprocessen krävde att socialarbetarna kunde se bortom vad barnen 

berättade för att förstå vad barnen verkligen kommunicerade. I Holtan, Thomas och Vis 

(2012) framförs tre andra huvudsakliga faktorer till varför barn inte deltagit i utredningar 

vilka var; bristande kommunikationsförmåga, att barns delaktighet inte ansågs vara 

nödvändig samt att det kan vara skadligt för barn att delta i utredningarna. 

Kommunikationsbrist med barn medförde att socialarbetare upplevde svårigheter med att 

veta om barnen verkligen berättade sanningen om hur de kände. Några socialarbetare anser 

att barns deltagande inte alltid är för barnens bästa då det kan medföra negativa effekter på 

barns mående. Dessa socialarbetare menar att barns deltagande innebär att barnen måste 

återberätta sin situation vilket kan vara jobbigt och ångestladdat för dem. Vissa 

socialarbetare ifrågasätter om barns delaktighet överhuvudtaget är nödvändig. 

Ett problem med barns deltagande som beskrivs i Seim och Slettebo (2017) är att 

socialarbetare ofta upplever att föräldrar är motvilliga till att de ska prata med barnen och att 

det kan vara svårt att prata med barnet utan föräldrarna. Barn ska få möjlighet till ett 

självständigt förhållande med socialarbetaren. En utmaning som uppstod var hur de ska 

hantera information som barnen uppgav i samtal där föräldrarna inte var närvarande. Barn 

avslöjade ibland information som de inte ville att föräldrarna skulle veta antingen för att de 

var rädda för att bli straffade eller för att de ville hålla hemligheter från sina föräldrar. I de 

flesta fall ville barnen däremot ses som en del av familjen och de ville att informationen 

skulle delas med sina föräldrar eller fosterföräldrar. Denna studie lyfter fram att det är viktigt 

för barn att tala med socialarbetaren ensam för att få hjälp. 

2.1.4 Press från organisationer 

Press från organisationer kan upplevas som hinder för barns deltagande och i Ruch (2014) 

observeras att några socialarbetare i vissa fall inte alls pratade med barn utan fokuserade på 

att samla in material från andra källor. En anledning till detta var stress från de krav att 

handlägga ärenden på ett snabbt sätt vilket upptog socialarbetarens tid och uppmärksamhet. 

Ett återkommande tema i denna studie var att socialarbetarna fokuserade på att samla in 

material till utredningar, följa riktlinjer och följa tidsschema på grund av de juridiska krav de 

var tvungna att följa. Dessa krav begränsade socialarbetarnas handlingsutrymme och bidrog 

därav till de problem socialarbetarna hade med att bibehålla ett barnfokus i 

kommunikationen med barnen. Utöver detta förklarade socialarbetarna att för tidigt 

avslutade ärenden styrs av standardiserade byråkratiska krav och inte av deras professionella 

bedömningar. Detta bidrog i sin tur till att de inte hade tid att skapa den relation till barnen 

som skulle behövas. Enligt Ferguson (2016) påverkar press från organisationen hur delaktiga 

barnen är. Dessutom visade det sig i Benton, Clark, Jacquet och Morazes (2010) att 

engagemang för barn och familjer och sociala arbetsvärden inte skiljer sig mellan de som 

väljer att lämna eller fortsätta arbeta inom det sociala arbetet med barn. Det som upplevdes 

som negativt med arbetet var tidsbegränsningar och krävande arbetsbelastning och 
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byråkrati. Många tyckte att dessa negativa aspekter hindrar dem från att ha personlig kontakt 

och hindrade deras förmåga att utföra socialt arbete. Detta framkom från intervjuskrifter 

från 386 socialarbetare i USA där resultaten gällande deltagarnas upplevelser, erfarenheter 

och motivation till arbetet jämfördes med varandra. 

2.2 Socialarbetares tankar om barns delaktighet  

Socialarbetares åsikter och tankar kring barns deltagande kan av olika anledningar variera. I 

Fossum och Vis (2015) utfördes en kvantitativ studie för att undersöka huruvida 

socialarbetare i Norge har skilda åsikter om barns deltagande och servicekvalitet. I denna 

studie mättes socialarbetarnas syn på barns deltagande, socialarbetarnas syn på kvalitet på 

service, samarbete mellan olika verksamheter och deras egna engagemang i arbetet. I denna 

studie deltog 87 socialarbetare genom att besvara en enkät. Resultatet visade att de 

socialarbetare som var äldre hade en mindre vilja att inkludera barn i de beslutsfattande 

processerna men hade en större vilja att samarbeta med andra verksamheter än de yngre 

socialarbetarna. Socialarbetarnas syn på kvalitén på service var starkt kopplade till den egna 

organisatoriska tillhörigheten. Vidare visar resultaten att socialarbetarna från 

institutionsvården upplevde att kvalitén på servicen är bra men såg mer problem med att låta 

barnen delta i utredningarna än de socialarbetare arbetande inom de kommunala enheterna. 

Engagemang och samarbete mellan olika verksamheter bidrar inte till att barn blir mer 

delaktiga i utredningarna när det kommer till socialarbetarnas organisatoriska tillhörande. 

Det framkommer vidare att socialarbetarnas engagemang i arbetet inte är kopplat till den 

organisatoriska kulturen men att engagemanget kan påverka socialarbetarnas syn på kvalitén 

på servicen. 

Vidare kan barns och socialarbetares syn på barnens delaktighet att skilja sig. I McLeod 

(2006) utfördes en studie i England där 75 socialarbetare besvarade enkäter och 11 barn 

intervjuades. Skillnaderna på betydelsen av kommunikation mellan socialarbetare och barn 

undersöktes. Resultaten visade att trots att socialarbetarna hade försökt lyssna på barnen 

upplevde barnen inte att deras röster blivit hörda. Detta var fallet då barnen och 

socialarbetarna uppfattade ordet lyssna på olika sätt. Barnen menade att ordet lyssna innebar 

att socialarbetarna skulle besluta om insatser som stämde överens med vad barnen önskar 

medan socialarbetarna menade att ordet innebar att de enbart skulle lyssna på vad barnen sa 

på ett respektfullt sätt. Barnen kopplade begreppet lyssna till att socialarbetarna agerade 

efter vad barnen fört fram under samtalen men socialarbetarna menade att begreppet var 

kopplat till deras attityd mot barnen, det vill säga hur de pratade med och lyssnade på dem. 

Några socialarbetare hade en organisatorisk synvinkel på vad begreppet lyssna innebar. En 

av dem pratade om att det behövdes mer finkänslighet gällande barns åsikter när det 

kommer till de insatser som fanns tillgängliga. En annan socialarbetare menade att det 

behövdes mer kunskap om barns känslor när det kommer till hur insatserna genomförs i 

form av till exempel mindre skrämmande möten för barnen. Andra socialarbetare tog upp 

behovet av självständiga övervakningar under planeringsprocessen för att på så sätt försäkra 

att barnens åsikter och röster övervägs. För majoriteten av socialarbetarna innebar att lyssna 

på barnen att de var uppmärksamma på vad barnen sa. Större delen av socialarbetarna 
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poängterade att de respektfullt skulle lyssna på barnen men att de inte hade några krav på att 

de skulle agera utefter vad barnen lyft fram under samtalen. 

Många socialarbetare lyfte fram bristen på resurser som en anledning till att de inte kunde 

bemöta barnens önskemål och vilja. De menar att om de fanns tillräckligt med resurser till 

handa hade de kunnat vara mer tillmötesgående med barnens viljor. En socialarbetare lyfte 

upp att även om de lyssnade på vad barnen sa innebar det inte att barnet talade sanning. 

Ytterligare en socialarbetare nämnde att hen hade svårt att tillmötesgå barnets vilja då hen 

kände ett behov av att kontrollera barnets stora uppmärksamhetsbehov. Andra faktorer som 

medförde problem med att agera efter barns viljor var till exempel barnens säkerhet, 

föräldrarnas åsikter, den byråkratiska organisationens krav och riktlinjer samt beslut av 

domstolar. Många gånger uppfattades barnens viljor och önskemål som orealistiska. 

Socialarbetarna menade även att det var en stor skillnad på vad barnen vill och vad de 

egentligen behöver, de prioriterade lagstiftningens bestämmelser om barns välfärd över 

deras viljor. Dessutom uppfattade socialarbetarna och barnen socialarbetarens roll på olika 

sätt. Socialarbetarna menade att en viktig del inom deras uppgift var att finnas där som ett 

känslomässigt stöd och göra terapeutiska ingrepp medan enbart ett fåtal barn höll med om 

det. De flesta barnen uppskattade dessa egenskaper hos sina socialarbetare men värderade 

praktiskt stöd och främjande av självbestämmande mycket högre (McLeod, 2006). 

2.3 Reflektioner kring tidigare forskning 

Något viktigt och återkommande inom dessa artiklar är att socialarbetare i diverse länder 

upplever att det är svårt att samtala med barn. Detta är relevant för hur barn kommer till tals 

i sina utredningar då socialarbetares kunskaper och förmågor att samtala med barn påverkar 

om barn kommer till tals och i så fall på vilket sätt. Många artiklar nämner även varierande 

sätt att samtala med barnen såsom diverse samtalsmetodik. Detta är relevant för hur 

socialarbetare samtalar med barn då samtalsmetodik kan underlätta samtal med barn. 

Vidare förekommer mönster om yrkesmässig och organisatorisk press vilket är relevant för 

denna studie då intervjupersonerna arbetar i organisationer som påverkar hur deras 

handlingsutrymme. Det återkommer dessutom vid flera tillfällen i flertalet artiklar att 

relationen till barnen är av stor vikt för vad barnen kommer att säga och därmed för hela 

utredningsprocessen. Detta är relevant för denna studie då det som studeras är bland 

annat hur socialsekreterare arbetar för att barn ska komma till tals som samt relationen till 

barnen kan ses som en del av att arbeta med barn i de fall där barnet och socialsekreteraren 

möter varandra. Dessa artiklar berör hur socialarbetare i Europa arbetar med barn inom 

socialt arbete vilket är av vikt för denna studie då syftet är att undersöka hur 

socialsekreterare i Sverige arbetar för att barn ska komma till tals i sina utredningar. 

Det saknas artiklar från Sverige inom detta område då det hade varit bra med mer forskning 

från det land som denna studie utförs i. Det hade även varit hedervärt att ha fler artiklar från 

länder med den socialdemokratiska välfärdsregimen då det sociala arbetet i dessa nationer 

kan skilja sig från länder med andra välfärdsregimer och därav vara mer jämförbara i detta 

studieämne. Dessutom saknas artiklar som berör socialarbetares upplevelser kring huruvida 
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barn kommer till tals i sina utredningar eller inte. Det hade varit önskvärt med flera artiklar i 

det ämnet för att bättre kunna jämföra med resultatet från denna studie. Det saknas även 

artiklar om olika samtalsmetoders effekt och betydande för samtal med barn. 

3 TEORI OCH TEORETISKA TOLKNINGSRAMAR 

I detta avsnitt kommer en teori och en teoretisk tolkningsram beskrivas med syftet att styrka 

studiens resultat. Gräsrotsbyråkratin utsågs som en relevant teori då den ansågs kunna bidra 

med att förklara hur olika organisatoriska faktorer kan påverka barns delaktighet. Harts 

delaktighetsstege valdes som teoretisk tolkningsram med syftet att kunna lyfta fram olika 

nivåer på barns deltagande i de utredningar de är involverade i 

3.1 Gräsrotsbyråkrati 

Lipsky (2010) utvecklade en teori där en gräsrotsbyråkrati är en organisation som hanterar 

ett större antal brukare, är tillgänglig för gemene man och erhåller ett antal hjälpmedel som 

gemene man är behov av. En gräsrotsbyråkrati har däremot ett specifikt syfte vilket medför 

avgränsningar för vilka människor som kan vara brukare i en gräsrotsbyråkrati samt vilka 

hjälpmedel som de då kan ta del av. Ett exempel på en gräsrotsbyråkrati är socialtjänsten. De 

som är brukare är inte nödvändigtvis det för att de vill utan för att de måste. Brukare hos 

socialtjänsten till exempel är det för att de har behov som enbart kan bli tillgodosedda med 

hjälp av socialtjänsten. Att brukarna inte kan ansöka 0m bistånd på annat sätt medför att 

gräsrotsbyråkratier inte förlorar något i de fall de inte klarar av att åstadkomma det som 

brukarna kräver. Brukarna kan däremot överklaga beslut men detta är både tidskrävande och 

leder inte alltid till att de får som de önskar. 

3.1.1 Gräsrotsbyråkrat 

En gräsrotsbyråkrat är en individ som arbetar i en gräsrotsbyråkrati såsom till exempel en 

socialsekreterare. Det är svårt att uppskatta inverkan på arbetet som utförs av 

gräsrotsbyråkraterna och det är dessutom nästan alltid enbart gräsrotsbyråkraten som 

bemöter brukaren vilket medför att det är svårt för de ledande organen att kunna granska 

och styra hur denne genomför sina arbetsuppgifter. Däremot eftersträvar de ledande organen 

att granska och styra detta genom att introducera diverse riktlinjer, reglemente och olika 

grundprinciper för hur gräsrotsbyråkraterna ska genomföra sina arbetsuppgifter vilket inte 

alltid är helt enkelt. Det finns dessutom något oberäkneligt inbakat i gräsrotsbyråkratins 

struktur då arbetet som genomförs behandlar människor. Detta blir synligt då det inte är 

möjligt att säga exakt hur alla människor skall behandlas då varje individ är olik den andre. 

Detta medför i sin tur att gräsrotsbyråkraten måste erhålla ett handlingsutrymme som gör att 

hen kan ackommodera sitt arbete efter varje individuell brukare. En gräsrotsbyråkrati har 
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ofta riktlinjer som är otydliga och motsägande vilket medför gräsrotsbyråkraterna har en 

möjlighet till att interpretera dessa på så sätt att de efterföljer diverse organisationsmässiga 

och individuella agendor (Lipsky, 2010). 

Gräsrotsbyråkrater är upplärda att behandla varur enskild individ utefter dess personliga 

förmågor och förhållanden samtidigt som deras profession begär att de bemöter samtliga 

personer på ett sätt som är likvärdigt. Gräsrotsbyråkraten behandlar dessutom enbart den 

del av brukaren som deras arbetsuppgifter skall beröra vilket medför ett dilemma då 

gräsrotsbyråkraten inte kan behandla hela individen utan endast vad som omvandlar denne 

till en brukare. Utöver detta behandlar de ett flertal ärendemål samtidigt och inom en 

tidsperiod som är begränsad. På vilket sätt var gräsrotsbyråkrat nyttjar sitt 

handlingsutrymme samt vilka agendor denne har är av stor vikt för dennes arbete och hur det 

genomförs. Det finns olika skäl för att gräsrotsbyråkrater bemöter brukare på skilda sätt 

såsom att det finns krav på att de är anpassningsbara. En annan anledning till att de bemöter 

brukare på skilda sätt kan vara att det är nödvändigt för att kunna hjälpa brukarna samt att 

det kan underlätta den mentala påtryckning som kan medfölja yrket. Det är därutöver många 

gånger en hög arbetsbelastning för gräsrotsbyråkraterna vilket medför att de vill reducera 

och genomföra arbetet på ett rimligen verksamt sätt. Utöver detta kan gräsrotsbyråkratens 

individuella bias och synpunkter påverka hur de bemöter var brukare då en del brukare till 

exempel genererar mer sympati än andra (Lipsky, 2010).  

Även samhällets syn på de enskilda brukarna kan influera hur gräsrotsbyråkraterna fattar 

beslut. Vissa gräsrotsbyråkrater främjar de brukare som de själva bedömer kommer att 

anamma en åtgärd mest vilket leder till att dessa gräsrotsbyråkrater får fler gynnsamma 

utfall som i sin tur kan innebära att de värdesätts mer av de ledande organen. Detta kan i sin 

tur innebära att de blir mer stimulerade och nöjda med sitt arbete även om deras 

tillvägagångssätt inte efterföljer organisationens riktlinjer. Dessutom kan gräsrotsbyråkrater 

tillämpa sitt handlingsutrymme genom att avvisa att de överhuvudtaget erhåller ett 

handlingsutrymme och enbart referera till diverse lagar. Därav skiljer sig 

gräsrotsbyråkraterna från sitt ansvar för sina beslut vilket får som konsekvens att de brukare 

som behandlas av dessa gräsrotsbyråkrater inte blir bedömda på ett individuellt sätt (Lipsky, 

2010). 

3.2 Harts delaktighetsstege 

Denna tolkningsram skapad av miljöpsykologen Roger Hart valdes då den berör barns 

delaktighet i olika situationer överensstämmer med studiens syfte. Harts delaktighetsstege 

kan vara ett bra verktyg för att särskilja olika former av barns delaktighet i sina utredningar 

hos socialtjänsten. Denna teoretiska tolkningsram är ett hjälpmedel för att särskilja de 

vuxnas och barnens roller i de utredningar som berör barnen. Hart utvecklade denna 

delaktighetsstege då han upplevde att barns delaktighet i många fall inte överensstämmer 

med verkligheten. Stegen består av åtta steg som i sin tur är uppdelad i två mindre grupper. 

De första tre stegen tillhör den första gruppen och innefattar att barns deltagande i någon 

form manipuleras. Det finns en illusion av att barnen är delaktiga men att detta i verkligheten 
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inte är fallet. De första tre stegen är “Manipulation”, “Dekoration” och “Symbolvärde”. De 

andra fem stegen tillhör grupp två som syftar till fall där barn faktiskt är delaktiga. De fem 

sista stegen är “Avvisade men informerade”, “Rådfrågande och informerande”, “Initierade av 

vuxna-delade beslut med barn”, “Initierade beslut och styrda av barn” samt “Initierade av 

barn-gemensamma beslut med vuxna” (Hart, 1997). I slutet av denna del finns en bild på 

Harts delaktighetsstege, se Figur 1. 

3.2.1 Steg där barns deltagande manipuleras 

Första steget kallas för “Manipulation” och syftar till att vuxna använder barn för att 

förmedla åsikter som i själva verket tillhör de vuxna själva. Detta kan innebära att barn 

framför åsikter som de själva kanske inte förstår innebörden av fullt ut. Detta medför i sin tur 

att barnens deltagande i exempelvis beslutningsfattande processer blir manipulerat. Steg två 

kallas för “Dekoration” och handlar om att barn utnyttjas av vuxna för att förmedla deras 

åsikter med syftet att uppväcka känslor hos andra individer. Med andra ord blir barnen ett 

verktyg för att förmedla de vuxnas viljor. Ett exempel på detta kan vara att barn i samtal med 

en socialsekreterare kan säga vad föräldrarna vill att de ska säga istället för vad de själva 

tycker. Steg tre kallas för “Symbolvärde” och syftar till diverse situationer där det finns en 

avsikt att barn ska vara delaktiga men att detta inte är synonymt med verkligheten. I detta 

steg används barn som en symbol av de vuxna utan att själva tillfrågas (Hart, 1997). 

3.2.2 Steg där barn är delaktiga 

Steg fyra kallas för “Avvisande men informerande” och handlar om att barn blir informerade 

om syftet och nödvändig övrig information samt anledningen till att det är av vikt och ska 

utföras men att det är de vuxna som kontrollerar denna information. I detta steg får barn 

information om vad som bestäms men får själva inte påverka informationen. Det femte steget 

kallas för “Rådfrågande och informerande” och medför att det är de vuxna som fattar beslut 

men att barnen blir tillfrågade vid gestaltandet av de uppgifter som berörs samt att barnens 

åsikter och önskningar tas hänsyn till. Med andra ord blir barn i detta steg informerade om 

vad som händer och får även ge sina synpunkter på det. Det sjätte steget kallas för “Initierade 

av vuxna, delade beslut med barn” och är initierat av vuxna vilket innebär att barn får vara 

delaktiga i beslut men att initiativet kommer från de vuxna. I det sjunde steget som kallas för 

“Barn initierar-barn beslutar” ansvarar barnen för initiativen, gestaltandet och även 

utförandet av beslutet vilket innebär att det är barnen som dar initiativen och även fattar 

beslut. I steg åtta som kallas för “Initierade av barn-gemensamma beslut med vuxna” är de 

vuxna delaktiga i beslut men det är barnen som tar initiativet. De vuxna inträder i detta steg 

en roll som är vägledande för att handleda och ge stöd till barnen, de vuxna ansvarar även för 

att visualisera initiativen och göra dem konkreta (Hart, 1997). 
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Figur 1 visar Harts delaktighetsstege utritat för att ge en beskrivande bild på de olika stegen (Hart, 

1997). 

4 METOD 

I denna del beskrivs studiens metod på ett utförligt sätt för att ge en inblick i hur studien har 

utförts. 

4.1 Val av metod 

Denna studie är kvalitativ och bygger på enskilda semistrukturerade intervjuer med nio 

socialsekreterare vid fem olika kommuner i Sverige. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att förstå världen utifrån respondenternas 

perspektiv. Enligt Bryman (2013) handlar semistrukturerade intervjuer om en situation där 

intervjuaren har en samling frågor likt ett frågeschema men med möjlighet till en varierande 

ordningsföljd.  De öppna frågorna i intervjuguiden utgick från en induktiv inriktning vilket 

gav utrymme för intervjupersonerna att berätta vad de ville få fram samt att ställa följdfrågor 

där de behövdes. Frågorna är i regel allmänt utformade och intervjuaren har möjlighet att 

ställa följdfrågor till de svar som anses vara angelägna. Valet av metod kan förbindas med 

syftet med studien där målet är att få en uppfattning om socialsekreterarnas egna upplevelser 

och tankar kring ämnet. Genom att intervjuer användes i studien gavs möjligheten till att 

utforska området ur socialsekreterarnas perspektiv.  

4.2 Urval 

Urvalsmetoden som användes var ett strategiskt urval där åtta intervjupersoner arbetade på 

barn- och familjeenheter vid olika kommuner och en arbetade på familjerätten. Varför 

socialsekreteraren som arbetade på familjerätten valde att tacka ja till att medverka berodde 

enligt hen själv på att hen hade flera års tidigare erfarenhet av att arbeta inom barn-och 

familjeenheten från en annan kommun. Urvalet var även heterogent, då det förekom en stor 
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spridning mellan intervjupersonerna gällande arbetslivserfarenhet och ålder. Johannessen 

och Tufte (2013) menar att strategiskt urval innebär att forskaren medvetet väljer vem som 

ska delta i studien. Förutsättningen för valet av deltagare i kvalitativa undersökningar är 

lämplighet. Vidare uppger Johannessen och Tufte (2013) att det i kvalitativa undersökningar 

är mer angeläget med ett lämpligt urval än att komma fram till ett visst antal urvalspersoner. 

Samtliga socialsekreterare arbetade med barn och ungdomar i åldrarna 0–21 år. En av 

socialsekreterarna som ville delta arbetade mest med familjerättsfrågor, men hade sex års 

erfarenheter inom barn- och familjeenheten från en annan arbetsplats. Intervjuarna fick 

ingen information om detta innan intervjun startade. Någon avgränsning gällande hur lång 

tid varje socialarbetare arbetat inom barn-och familjeenheten gjordes inte då en stor 

variation av erfarenheter var önskvärd för att få ett bredare resultat. Att undersöka enskilda 

utredningar var inte aktuellt, främst utifrån sekretesshinder och etiska principer samt för att 

undvika begränsningar i resultatet. 

4.3 Genomförande  

Ett antal enhetschefer på Individ- och familjeomsorgen vid olika kommuner kontaktades via 

mail med förfrågan om ett godkännande att socialsekreterare vid barn-och familjeenheten 

blev intervjuade inför detta arbete. Ett missivbrev med ingående beskrivning av syftet med 

intervjun bifogades i mailet. Enhetschefen vidarebefordrade missivbrevet samt förfrågan till 

socialsekreterarna på respektive barn-och familjeenhet. Fem kommuner meddelade att de 

ville delta i studien. Tio socialsekreterare svarade på mail att de kunde tänka sig att bli 

intervjuade. I en liten kommun arbetade en av intervjupersonerna mest inom familjerätten 

men hade arbetat sex år inom barn-och familjeenheten vid en annan kommun tidigare. En 

socialsekreterare avbokade den förutbestämda tiden för intervju på grund av sjukdom 

samma dag intervjun skulle äga rum.  

Tid och plats för intervjuerna bestämdes genom mail av de socialsekreterare som valt att 

medverka i studien. Detta resulterade i att var och en valde att bli intervjuade på sin 

arbetsplats. Hälften av dem valde det egna kontoret och den andra halvan valde att bli 

intervjuade i ett mötesrum ämnat för klientmöten. Jacobsen (2007) beskriver två olika 

intervjumiljöer; en för intervjupersonen naturlig miljö och en onaturlig miljö, exempelvis 

intervjuarens kontor. En naturlig miljö har använts i denna studie, vilket enligt Jacobsen 

(2007) medför att intervjupersonerna ger mer naturliga svar än om intervjuerna hade ägt 

rum i en onaturlig miljö. Enligt Jacobsen (2007) är valet av intervjuplats viktig då kontexten 

intervjun genomförs i påverkar innehållet i intervjun. Inför intervjuerna gavs 

intervjupersonerna möjlighet att läsa igenom det missivbrev som bifogats i de mail som 

skickades till förvaltningscheferna där förfrågan om deltagande ställdes. Muntligt och 

skriftligt samtycke till att delta i intervjun, erhölls även inför varje intervju. En genomgång 

gällande de forskningsetiska kraven; informationskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet samt samtyckeskravet erlades. Dessa krav beskrivs på ett mer djupgående 

sätt under rubriken “etiskt ställningstagande”.  
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Den intervjuform som valdes var semistrukturerade intervjuer. Frågorna utgick ifrån en 

intervjuguide som kreerats i förväg utifrån studiens syfte och frågeställningar. Jacobsen 

(2007) menar att den kvalitativa intervjun inte bör vara helt ostrukturerad, utan i regel bör 

en intervjuguide utformas. Detta görs för att säkerställa att man kommer in på de viktiga 

teman som man önskar belysa. I sju av intervjuerna närvarade båda intervjuarna. I de 

intervjuer där båda deltog ställde den ena frågorna medan den andra skötte inspelningen 

samt ställde följdfrågor denne ansåg var relevanta. Vid två intervjuer intervjuades 

socialsekreterarna med enbart en intervjuare på plats. Bryman (2013) menar att det sällan är 

fler än en intervjuare i samhällsvetenskapliga undersökningar, vilket beror på den stora 

kostnad det medför. I ostrukturerade intervjuer kan två eller fler intervjuare dock ses som en 

fördel.  Intervjuerna var mellan 35 och 50 minuter långa och spelades in efter godkännande 

från intervjupersonerna. Samtliga intervjuer transkriberades.  

4.4 Analys av material  

En intervjuguide utformades främst med frågor som kunde besvara studiens frågeställningar 

men även inledande frågor gällande ålder och utbildning samt arbetet generellt. 

Frågeområden strukturerades upp i intervjuguiden efter att frågorna skapades vilket främst 

var menat att fungera som stöd åt oss intervjuare.  Allteftersom transkriberingarna blev klara 

sammanfattades intervjumaterialet till en sammanhängande text vilket sedan färgkodades till 

åtta olika kategorier; “ något som behöver ändras i arbetet med barn”, ”hur socialsekreterare 

arbetar för att barn ska komma till tals”, “upplever socialsekreterarna att barn kommer till 

tals i deras utredningar och i utredningar i Sverige generellt?”, “det svåraste med arbetet med 

barn”, “det bästa med att arbeta med barn”, “Socialsekreterarnas upplevelse av barns 

villighet att prata”, “ärendemängd” samt “samarbete med andra myndigheter”. Dessa 

kategorier var inte bestämda i förväg utan uppkom allteftersom textmaterialet bröts ner och 

jämfördes under kodningen. Enligt Bryman (2013) är kodning en del av analysmetoden 

Grounded theory vilket är det absolut vanligaste bearbetningssättet för analys av kvalitativ 

data. Den kodning som nyttjades var öppen kodning, vilket Bryman menar är en process som 

går ut på att bryta ner, studera, jämföra och kategorisera data som därefter skapar begrepp 

vilka grupperas och omformuleras till kategorier. Samma dag intervjuerna hölls 

transkriberades de. För att i slutänden få fram material med relevans till studiens tema 

valdes de två kategorierna ut som gav direkta svar till studiens frågeställningar; “hur 

socialarbetare arbetar för att barn ska komma till tals?”, samt “upplever socialsekreterarna 

att barn kommer till tals i deras utredningar?“. Dessa två kategorier valdes ut genom ett 

hermeneutiskt perspektiv där Kvale och Brinkmann(2009) menar att tolkning av meningen 

är det centrala temat, med specifikt fokus på de meningar som eftersöks och de frågor som 

ställs till en text. Det slutgiltiga resultatet som insamlats utifrån ett induktivt förhållningssätt 

jämfördes och kopplades sedan till tidigare forskning samt Lipskys teori om 

Gräsrotsbyråkrati och tolkningsramen Harts delaktighetsstege.  
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4.5 Tillförlitlighet och äkthet  

Bryman (2016) framför att begreppen generalisering, reliabilitet och validitet används för att 

mäta en studies kvalitet. Dessa begrepp kan vara svåra att applicera på kvalitativa studier då 

reliabilitet och validitet mäter begrepp vilket ofta inte görs inom kvalitativ forskning. I 

kvalitativ forskning används istället begreppen äkthet och tillförlitlighet för att undersöka en 

kvalitativ studies kvalitet. 

4.5.1 Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet kan enligt Bryman (2016) delas in i fyra olika delar där den första delen är 

trovärdighet och motsvarar en studies interna validitet vilket syftar till att det som 

observerats och de teoretiska tankar som uppkommer korresponderar med varandra. Vidare 

handlar en studies trovärdighet om hur trovärdig en forskares beskrivning av en social 

situation är i andra individers ögon. För att en studie ska vara trovärdig måste de som utför 

studien säkerhetsställa att de regleringar som finns efterföljs samt att de som deltar i studien 

får ta del av studiens resultat för att sen bekräfta att de som utfört studien har uppfattat 

resultatet rätt. Detta bedöms vara fallet i denna studie då de forskningsetiska principerna har 

följts samt att studien kommer att skickas till de som har deltagit. Den andra delen är 

överförbarhet vilket enligt Bryman (2016) motsvarar en studies externa validitet vilket 

handlar om i vilken grad en studies resultat kan generaliseras till andra sociala omgivningar. 

Kvalitativa studier tenderar att undersöka vad som skiljer sig inom en viss social situation 

samt vad det betyder. Överförbarhet handlar således om huruvida resultatet av en studie kan 

överföras på en annan social situation eller på samma sociala situation längre fram i tiden. 

Denna studie skulle kunna överföras till andra miljöer i viss mån då det kan tänkas att 

socialsekreterarnas upplevelser och åsikter i denna studie mer eller mindre kan 

överensstämma med vad socialsekreterare som arbetar med barnutredningar överlag kan 

tänkas tycka. 

Den tredje delen är pålitlighet som enligt Bryman (2016) motsvarar en studies reliabilitet 

vilket i kvalitativa studier syftar till att beskriva hur studien har utförts. En studies pålitlighet 

handlar om hur forskare redogör för hur en studie har utförts för att andra forskare ska 

kunna utföra samma studie och få ett liknande resultat. Denna studie har på ett utförligt sätt 

beskrivits i studiens metodavsnitt och studiens intervjuguide finns tillgänglig som bilaga 

vilket medför att denna studie har en hög pålitlighet. Den fjärde delen handlar om 

möjligheten att styrka och konfirmera en studie vilket enligt Bryman (2016) motsvarar 

objektivitet. Då det inte går att vara helt objektiv inom undersökningar som berör samhället 

måste forskare kunna visa på att de inte med avsikt har blandat in egna åsikter för att 

påverka en studies resultat. Detta har funnits i åtanke under studiens gång och de frågor som 

ställts under intervjuerna har därav varit så öppna som möjligt för att ge intervjupersonerna 

rum att svara fritt. Denna studie anses ha hög pålitlighet då intervjupersonerna har besvarat 

intervjufrågorna fritt efter sina erfarenheter och åsikter utan att anpassa sig till 

intervjupersonerna.  
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4.5.2 Äkthet  

Begreppet äkthet kan enligt Bryman (2016) delas in i fem delar där den första delen är rättvis 

bild vilket syftar till huruvida studien framför en bild av vad deltagarna sagt som är rättvis. 

Detta bedöms vara fallet i denna studie då samtliga intervjuer transkriberades för att få fram 

exakt vad som sagts under intervjuerna och därefter presenteras i studiens resultat. Den 

andra delen är ontologisk autenticitet vilket enligt Bryman (2016) handlar om ifall studien 

bidrar till att deltagarna bättre förstår sin egen kontext. Denna studie belyser hur 

socialarbetare arbetar för att barn ska komma till tals och huruvida de faktiskt gör det i sina 

utredningar, då det var ett flertal socialsekreterare som deltog i studien kan de få tips på hur 

de kan arbeta efter vad de andra socialarbetarna sagt. Den tredje delen är pedagogisk 

autenticitet vilket enligt Bryman (2016) syftar till huruvida studien leder till att deltagarna 

kan förstå hur andra uppfattar kontexten. Detta anses uppnås i denna studie då 

intervjupersonerna kan se vad de andra deltagarna har sagt i studiens resultat. Den fjärde 

delen är katalytisk autenticitet vilket enligt Bryman (2016) handlar om deltagarna i en studie 

med hjälp av studien kan ändra sin egen situation. Detta anses vara möjligt i denna studie då 

intervjupersonerna kan applicera metoder som andra deltagare i studien använder. Den 

femte delen är taktisk autenticitet vilket enligt Bryman (2016) syftar till om studien har lett 

till att de som medverkat kan tillämpa de förändringar som behövs. Detta är svårt att avgöra 

och kan bero på hur olika organisatoriska regleringar möjliggör de förändringar som kan 

tänkas behövas.  

4.6 Etiskt ställningstagande 

De forskningsetiska principerna finns för att kunna försäkra att den forskning som sker äger 

rum på ett etiskt sätt. Informationskravet syftar till att de som medverkar i denna studie ska 

bli informerade om studiens syfte samt att de närsomhelst kan dra sig ur sitt medverkande 

(Bryman, 2016). Intervjupersonerna blev informerade om studiens syfte och frågeställningar 

via ett missivbrev samt muntligt innan intervjuns början. Konfidentialitetskravet syftar till 

att intervjupersonernas personliga uppgifter behandlas på ett konfidentiellt sätt så att ingen 

person och plats kan röjas (Bryman, 2016). De som medverkade i intervjun blev informerade 

om att deras plats och identitet skulle hållas hemlig och att endast de som höll i intervjuerna 

skulle veta vilka de var. Ytterligare ett steg för att uppfylla detta är att namnen på 

respondenterna i studien byttes ut till fiktiva, könsneutrala namn samt att alla 

personpronomen skrevs som hen. Nyttjandekravet innebär att informationen från 

intervjuerna enbart kommer att användas till den specifika studien (Bryman, 2016). 

Nyttjandekravet för denna studie uppfylls då de medverkande informerades om att allt de 

säger enbart kommer att användas till denna studie vilket de blev informerade om skriftligt 

via missivbrevet och muntligt på plats. Samtyckeskravet syftar till att de som medverkar i en 

studie måste samtycka till att medverka för att det ska vara etiskt korrekt att intervjua dem 

och använda vad de har sagt (Bryman, 2016). De som intervjuades blev tillfrågade om de 

samtycker till att medverka i studien vilket spelades in med mobiltelefon. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att informerat samtycke innebär att man informerar 



 

19 

intervjupersonerna om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt samt att de när som helst 

kan dra sig ur medverkan.  

5 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att presenteras och därefter kommer resultatet att 

analyseras. För att tydliggöra vad som är resultat och analys kommer resultatet och analys att 

presenteras var för sig under olika rubriker. Resultatet är uppdelat i två delar och efter att de 

presenterats kommer resultatet att analyseras i två motsvarande delar. Detta görs för att dela 

upp resultat och analys i de delar som motsvarar studiens frågeställningar. Deltagarna i 

studien benämns med könsneutrala fiktiva namn för att presentera resultatet på ett 

personligt sätt samt för att särskilja dem åt och inte avslöja deltagarnas identiteter. 

5.1 Hur socialsekreterare arbetar för att barn ska komma till tals 

5.1.1 Barnperspektivet och samtal med barn 

Barnperspektivet är en viktig del inom det sociala arbetet med barn och det samtliga 

socialsekreterare har gemensamt vad gäller hur de arbetar för att barn ska komma till tals är 

att de vill samtala med barnen. Däremot kan det skilja sig åt till vilken nivå barnets röster ska 

väga i deras utredningar. René och Tintin poängterade vikten av att de är handläggare för 

barnet och inte för föräldern, René menar att: 

Jag är ju barnutredare för barnen, jag är inte det för föräldrarna, så det mesta ska ju gå för 

barnets skull inte för föräldrarnas skull. Så vad barnet uttrycker, det är ju det som jag ska ta in 

i utredningen inte så mycket vad föräldrarna tycker, visst en liten del, asså en del utav det tar 

jag ju in liksom men den viktigaste biten det är ju att se; vad har barnen sagt under dem här 

rubrikerna som jag har i BBIC. Det är ju barnet, du ska representera barnet. (René) 

René poängterar vikten av att utreda barnet och inte föräldern vid flertalet tillfällen och dess 

relevans för arbetet. René förklarar att det är viktigt att det är barnet och dess behov som hen 

koncentrerar sig på. Detta håller Charlie inte med om då det är föräldrarna som äger frågan 

och barnets bästa ska enbart beaktas och inte vara avgörande i utredningarna. Detta då det 

kan vara så att föräldrar och barn tycker olika saker om vad som behöver göras och att vad 

barnet vill är inte alltid barnets bästa. 

Majoriteten av socialsekreterarna anser att det är viktigt att ha ett flertal samtal med barn 

under en utredning. Orsaken till det är att det framkommer mer information efter varje nytt 

samtal. Socialsekreterarna skiljer sig däremot genom hur många gånger per ärenden de anser 

är optimalt att träffa barnen. Tintin menar att hen har fler samtal med barnen i ärenden där 
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större oro för barnen råder och att det i de fallen med mindre oro oftast räcker med ett 

samtal. Samtliga socialsekreterare har dock gemensamt att det är viktigt att prata med barn 

för att deras röster ska komma fram och Charlie säger att: 

…det gäller väl att ha många samtal med barnen, för det går ju inte att förvänta sig att ett barn 

ska kunna uttrycka sig allting på ett enda samtal eller två utan det tänker jag behöver vara en 

lång process, för det tänker jag, då kan man också se om någon ändrar sig och vad barnet 

håller fast vid. (Charlie) 

Dessutom påpekar socialsekreterarna att ärendets och samtalets karaktär avgör hur många 

gånger samtal med barn bör ske. Några socialsekreterare lyfter även fram att de kan ha 

kontakt med vissa barn via telefon. 

Då varje barn är unika menar socialsekreterarna att barns medverkan även sker på olika sätt 

som är anpassad efter varje enskilt ärende. I vissa ärenden är det dessutom nödvändigt att 

andra parter än socialsekreteraren och barnet medverkar i samtalen. Dessa andra parter kan 

vara individer såsom barns föräldrar eller möjligtvis en kollega. Vad som avgör huruvida en 

kollega medverkar eller inte beror enligt socialsekreterarna på ärendets omständigheter. 

Några berättar att de i början av en utredning gör en individuell bedömning för att iaktta hur 

mycket stimuli runt omkring som barnet klarar av. Vissa barn verkar inte ha några problem 

med att ha flera socialsekreterare närvarande i samtalen medan andra barn tappar fokus. 

Förkunskap om barnet uttrycker några socialsekreterare kan vara en avgörande faktor för om 

en kollega ska medverka i samtal med barn då en kollega kan ha bättre kunskap om ett barn 

till exempel har en viss funktionsvariation. Dessutom framkommer det att det kan vara till 

fördel att ha med en kollega som kan observera vad som händer i rummet.  Vissa framför att 

beroende på ärende kan det vara en fördel att föräldrarna medverkar i samtal då de kan vara 

de tryggaste personerna i barnets liv men att samtal med barn ska ske på deras villkor så att 

de känner sig trygga. 

5.1.2 Barns villighet till att tala 

Barn vill gärna prata i de flesta fallen menar intervjupersonerna och René menar att hen 

aldrig har mött ett barn som tycker det är jobbigt att prata. Tvärtom tenderar barnen tycka 

att det är skönt att berätta vad som har hänt, det är snarare föräldrarna som tycker att det är 

jobbigt. En del av intervjupersonerna menar att det kan vara en frizon för barn att kunna 

prata med dem, därav kan det vara bra att föräldrar inte medverkar i samtal då ett barn 

enbart kan prata fritt när de är ensamma med en handläggare. Vissa intervjupersoner belyser 

vikten av att det finns ett förtroende mellan barn och handläggare för att de ska känna sig 

tillräckligt trygga för att öppna upp. Robin berättar att det i sig inte är svårt att få barn att 

prata men att: 

… man måste bygga förtroende och ibland så kan det kräva lite längre tid med barnen innan de 

vill prata om allting och sen så har man ju också dem barnen som är lite gränslösa och berättar 

för allt och alla vad som händer. (Robin) 
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I dessa fall brukar Robin mest fokusera på att bygga en relation till barnen. Detta höll dock 

inte alla socialsekreterare med om då exempelvis Lo tycker att det kan vara svårt att få bara 

att prata då:   

… det är svårt att fråga ett barn kring en situation utifrån mamma och pappa för de är så himla 

lojala”. Man vill ju inte sätta barnet i en sits där de behöver kasta mamma eller pappa under 

bussen, för det kommer de inte göra för det blir jätteförvirrande för dem. (Lo) 

Därav menar Lo att det istället blir mycket lek och att hen inhämtar information från andra 

parter såsom BVC för att pressa barnet så lite som möjligt. I samtal med barn som inte vill 

prata brukar Kim fokuserar på att de ”ska få information om att det här är din rätt att kunna 

uttala dig, om du inte gör det så kan jag bara gissa och då kan det bli en felbedömning”.  

5.1.3 Samtalsmetodik 

Intervjupersonerna framför att det i vissa fall kan vara nödvändigt att tillämpa någon form av 

samtalsmetodik i samtal med barn. Vilken samtalsmetodik och hur ofta intervjupersonerna 

använder sig av dem kan variera men samtliga intervjupersoner använder någon form av 

samtalsmetodik för att underlätta samtal med barn. Några intervjupersoner förklarar att det 

är svårt för barn att berätta hur de känner och diverse samtalsmetodik kan i dessa fall vara 

essentiella verktyg då de kan hjälpa barn att sätta ord på sina känslor och nästan göra det lite 

kul för dem att vara där. Det finns olika samtalsmetodiker att tillämpa och några av dem som 

ofta nämns av intervjupersonerna är Signs of Safety, de tre husen, tejping och nallekort. 

Tintin berättar att hen tycker om samtalsmetodiken Ord- och bildberättelse i samtal med 

äldre barn: 

Ord- och bild berättelse tycker jag är väldigt bra. Då kan man tillsammans med föräldrarna 

och barnet göra den här berättelsen så att det blir väldigt tydligt. Exempelvis om man ska göra 

en placering så kan barnet och föräldrarna ha med sig berättelsen så det blir väldigt tydligt för 

alla vad det är som är skett. (Tintin) 

Tintin upplever att Ord och bild-berättelse är speciellt bra då hen tillsammans med 

föräldrarna och barnen beskriver varför de är på socialtjänsten, vad som sker och vad som 

kommer att ske. Min utredning beskrivs som en bra samtalsmetodik för äldre barn som inte 

vill prata. 

När det är bra att tillämpa en samtalsmetodik är något det råder delade meningar om. En av 

intervjupersonerna anser att samtalsmetodik är specifikt nödvändigt när det har skett 

sexuellt utnyttjande av barnet, misshandel eller med barn vars föräldrar är psykiskt sjuka 

eller missbrukar. Vad som avgör vilken samtalsmetodik intervjupersonerna använder beror 

på vad de känner sig bekväma med och hur barnet är. Intervjupersonerna menar att de väljer 

samtalsmetod efter ålder och mognad men även efter om barnet har en diagnos eller är 

blygsamt efter vad det är för ärende. Vidare förklaras att om barn inte kan uttrycka sig bra 

eller inte vill prata kan samtalsmetodik appliceras för att underlätta samtalen, detta brukar 

oftast vara fallet för yngre barn. René förklarar att hen kan ta med sig två olika 
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samtalsmodeller till samtalet och sen avväga om hen ska använda dem och i så fall vilken 

samtalsmodell hen ska använda sig av. Några av intervjupersonerna lyfter fram att de vid 

behov brukar leka med barn under samtal för att barn lättare kan uttrycka sig genom lek. Att 

måla och rita beskrivs också ge bra resultat för att barn ska kunna uttrycka sig och öppna upp 

av några av intervjupersonerna. 

Några intervjupersoner framför att samtalsmetodik både är nödvändigt och inte då de kan 

underlätta i samtal med barn men kan också hämma dem. Samtalsmetodik är för dem ett 

hjälpmedel för barn att kunna sätta ord på och förmedla känslor men att det inte fungerar för 

alla barn, det är viktigt att vara lyhörd för det. Samtalsmetodik är för dessa intervjupersoner 

verktyg som kan underlätta samtal med barn men det är viktigt att vara försiktig med hur de 

används. De betonar vikten av att inte fast följa att det står A, B, C, D i samtalsmetodikernas 

manual för att sen fastna vid B om B inte fungerar. Robin tycker att det är viktigt att hitta en 

samtalsmetod som samtalsledaren känner sig bekväm i då det kommer att avspeglas för 

barnen om samtalsledaren inte är bekväm med den specifika modellen. Alex berättar att det 

är bra att utbilda sig inom olika samtalsmetodiker men att det i slutänden handlar om sunt 

förnuft vid samtala med barn. Vidare framförs av några av intervjupersonerna att samtal med 

barn generellt sätt brukar fungera bra utan att någon samtalsmetodik tillämpas. I samtal med 

äldre barn använder kan motiverande samtal, skalfrågor samt ja och nej-frågor vara bättre än 

en samtalsmetodik såsom nallekort. Några intervjupersoner förklarar att samtalsmetodik 

istället kan vara distraherande för barn då de kan tappa fokus och börja leka med redskapen 

istället för att fokusera på samtalet. Ytterligare intervjupersoner menar att samtalsmetodik 

kan vara förtydligande. En av intervjupersonerna tycker samtalsmetodik överlag är dåligt att 

använda utan att vara utbildade i det då det inte är tillräckligt rättssäkert vilket blir en fara 

för barnen. Charlie anser att det främst är kemin mellan handläggaren och barnet som leder 

till huruvida barnet öppnar upp sig eller inte. Hens upplevelse är dock att samtalsmetodik 

inte leder till att barns röster blir hörda utan att det snarare beror på om hen själv har haft en 

bra dag eller inte. 

5.1.4 Föräldrar som inte samtycker 

I vissa fall vill föräldrar inte att intervjupersonerna ska samtala med barnen vilket medför 

problem med att barn ska komma till tals. Några av intervjupersonerna berättar att de kan 

prata med barn mot föräldrarnas vilja men att detta inte brukar bli bra. I de situationer där 

föräldrar inte vill att intervjupersonerna ska samtala med barn berättar några av dem att de 

blir mer misstänksamma mot den rådande situationen för barnen samt att de därav kommer 

att dra egna slutsatser. I de fall där intervjupersonerna inte får samtycke till att samtala med 

barn från föräldrarna berättar vissa att de går hårt in och informerar att om de inte får träffa 

barnet kommer de att dra egna slutsatser vilket ofta leder till föräldrar ändra sig. Robin 

reflekterar att det ändå är föräldrarna som känner sina barn bäst och att hen inte ska oroa 

barnen i onödan. I dessa fall berättar intervjupersonerna att de istället försöker kompromissa 

och motivera föräldrarna.  

I de flesta fall där föräldrar inte samtycker till samtal med barn kontaktar vissa 

intervjupersoner barnet ändå med stöd från lagen. Detta görs dock enbart i de fall där det är 



 

23 

essentiellt för att utredningens utfall, barnen kontaktas i dessa fall oftast i skolan. När 

föräldrarna inte vill samverka berättar Leon att: ”men jag försöker att motivera, försöker att 

ringa, försöker skickar brev och så vidare, man får ta andra vägar, mer än det kan man inte 

göra”.  En av intervjupersonerna uppfattar att de föräldrar som inte samtycker till att hen får 

samtala med deras barn tror att barnen kan ta skada av att delta i samtal med socialtjänsten 

samt att det kan vara ångestfyllt för dem. En annan intervjuperson diskuterar med sin chef i 

dessa fall gällande hur stor oron är samt hur jobbigt det eventuellt blir för barnen att delta. 

Däremot berättar samtliga intervjupersoner att det är sällan föräldrar inte samtycker till att 

de inte får samtala med barn utan att föräldrar snarare vill att de ska prata med barnen så de 

kan berätta hur bra det är hemma. Intervjupersonerna berättar att det oftast är de föräldrar 

som har mest att dölja som vägrar låta dem samtala med barnen. 

5.1.5 När socialsekreterare väljer att inte samtala med barn 

Några socialarbetare lyfter att de alltid vill samtala med barn men att det ibland blir svårt att 

samtala med dem i den mån de önskar på grund av tidspress och hög arbetsbelastning vilket 

de menar kan påverka barns delaktighet. Det finns dessutom vissa situationer där samtliga 

socialsekreterare väljer att inte samtala med barn trots föräldrars samtycke. I fall där en 

förälder exempelvis är dödssjuk menar René att det inte är bra att utsätta barnet för mer 

sorg. I de fall där barnen inte kan prata brukar hen träffa barnet och observera det. Ålder är 

en annan anledning till att inte samtala med barn då det inte går att samtala med barn som 

inte kan prata eller är för unga för att förstå vad de säger och vad som har hänt. Barn som 

tydligt visar och säger att de inte vill samtala samt barn med funktionsvariationer som bidrar 

till att samtal inte är möjligt är andra anledningar till att intervjupersonerna väljer att inte 

samtala med barn. Alex berättar också att hen inte samtalar med barn när brott har begåtts 

för att det kan störa polisutredningen. Nino väljer att inte samtala med ett barn i de fall där 

hen redan har samtalat med barnets syskon och anser att den informationen är tillräcklig för 

båda barnen. 

När intervjupersonerna väljer att inte samtala med barn vill samtliga ändå träffa och 

observera barnen. Detta för att kunna se anknytningsmönster mellan barn och föräldrar samt 

hur barn beter sig under mötet. När intervjupersonerna möter dessa barn brukar många av 

dem observera barnens kläder, om de är för varmt klädda eller har för lite kläder på sig. 

Några intervjupersoner berättar att det är särskilt viktigt att observera barnen som inte 

börjat på förskolan än då det enbart är barnets föräldrar och BVC som kan uttala sig om 

barnet. Detta då barn som är väldigt tillbakadragna kan vara ett tecken på försummelse 

menar. Några intervjupersoner berättar att de brukar vilja observera barn i olika miljöer 

såsom skola och barns hem i de fall de inte kan eller vill samtala. I de fall där barnen är för 

unga för att samtala med brukar Alex göra extra besök hos barnen istället och observera dem 

för att se: 

Är barnet gränslöst till exempel, är barnet ett glatt barn, är barnet ett som sitter i ett hörn och 

tjurar, är barnet väldigt tillbakadraget, så att man får en bild av barnets personlighet så att 

barnet på det sättet kan komma till tals, vara delaktig. (Alex) 
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Alex betonar vikten av att träffa de mindre barnen för att få en tydlig bild av dem och deras 

levnadssituation. Majoriteten av socialarbetarna menar att det inte går att enbart lita på vad 

föräldrar säger och brukar därför införskaffa information om barn genom att kontakta 

referenspersoner från skola, BVC och annat nätverk för att barn ska komma till tals och vara 

delaktiga i utredningen. I vissa fall kan det vara så att de inhämtar information från dem 

istället då hen tänker att det kan bli ett trauma för barnen att behöva upprepa händelsen flera 

gånger. Intervjupersonerna samtalar med föräldrarna samtidigt som de iakttar samspelet 

mellan barnet och föräldrarna i de fall barn inte kan eller vill samtala med dem. De menar att 

det är viktigt att vara uppmärksam på barnets signaler samt att inte tvinga barnet till att 

samtala om de inte vill. Robin berättar att hen kan ta hjälp av föräldrar för att nå fram till 

barn i de fall de inte vill prata förutsatt att det inte har skett någon form av våld. I händelse av 

att barn redan har pratat med någon annan, såsom barnets förskolelärare eller pedagog, kan 

den personen vara med i samtalen då det kan vara tryggare för barnen menar några av 

intervjupersonerna.  

5.2 Socialsekreterares upplevelser om barn kommer till tals 

Intervjupersonerna anser att barn till största del kommer till tals i sina utredningar. Hur 

barn kommer till tals och får vara delaktiga kan däremot variera. Några av dem menar att 

barn kommer till tals genom att de får prata . Nino tycker att barns röster kommer till tals 

och säger “ja, det tycker jag, de får prata, i de flesta fall så träffar jag barnet”. Charlie nämner 

dessutom att hen utifrån sunt förnuft tar hänsyn till barns vilja i deras utredningar. 

Bedömningen av vad barnet berättat och dess trovärdighet gör Charlie efter föräldrarnas 

inställning då hen menar att det är omöjligt att arbeta med föräldrar mot sig såvida det inte 

handlar om en tvångsinsats. Charlie säger att “ja, de får tala. Och jag tar hänsyn till deras 

vilja... det beror på hur mycket jag bedömer att de är riktiga och rätta och sen beroende på 

vad vårdnadshavaren har för inställning”. Vissa intervjupersoner menar att barn kommer till 

tals i sina utredningar genom att de samtalar med barnen men att det alltid går att samtala 

och fråga dem mer för att de ska bli ännu mer delaktiga. Några intervjupersoner lyfter upp 

att det händer att de ångrar att inte fler samtal och möten med barn har ägt rum. Lo är av den 

uppfattningen att barn även kan komma till tals genom att hen pratar med personer i dess 

närmaste nätverk och säger att: 

Jag försöker ändå ha som policy att jag alltid ska träffa barnet på ett eller annat sätt, och att jag 

tycker att barn kan komma till tals utan att själv prata.. eh.. att man pratar med personer som 

träffar barnet mycket. (Lo) 

Några intervjupersoner hävdar att huruvida barn kommer till tals eller inte kan bero på 

tidsbrist och hög arbetsbelastning. De tror att barn har större möjlighet att komma till tals i 

kommuner med mindre arbetsbelastning då de har en möjlighet att ta mer kontakt med barn 

fast det kanske inte är nödvändigt. Några upplever att barn kommer till tals men att det 

ibland känns som att de pratar med barn just för pratandet skull. Tintins uppfattning är att 

det inte hinns med att samtala tillräcklig i den utsträckning hen hade önskat och hen säger 

att: 
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Ja, det tycker jag att de gör i mina utredningar men ibland kan det kännas som att man pratar 

med dem bara för pratandets skull… barnet är min klient, det är så centralt, men alltså 

föräldrars åsikter och alla andras åsikter överröstar ju ofta barnets åsikter. (Tintin) 

Vidare berättar några intervjupersoner att de upplever att barn inte kommer till tals i deras 

utredningar i den mån de hade önskat. Detta beror till viss del på tidsbrist vilket bidrar till att 

de väljer att prioritera och samtala med föräldrar i de fall där barn är svåra att prata med och 

att barn därmed bortprioriteras. I så kallade “högriskärenden“ är det en större självklarhet 

för Kim att samtala flera gånger med barn vilket inte alltid är fallet i de ärenden hen kallar för 

“mellanskiktet” där barn ibland inte samtalas med tillräckligt mycket, detta kan bidra till att 

barns röster i dessa fall inte kommer till tals. Kim säger att: 

Det är nog tidsbrist eller att man bara, att man lite glömmer barnen, att det blir som så att 

dem var aktuella på soc., asså att det inte sitter i ryggmärgen, för jag tänker såhär att 

föräldrarna får utredningen till sig, dem får lämna kommentarer. Jag vet att jag har nog 

slarvat, är rätt ord, men att det inte alltid blir så att man sätter sig ner med barnet, att ”vi 

träffades utefter det här, sen har det här och det här och det här hänt sen har vi bestämt att det 

här och det här och det här, nu ska vi sluta träffas...” framför allt om det är barn som är lite 

svåra att prata med, att man inte liksom prioriterar det tillräckligt, asså då pratar man med 

föräldrar och man pratar med andra… (Kim) 

Leon upplever att det främst är i de fall som inte är LVU-bedömda och barn inte vill komma 

till socialtjänsten som barn inte kommer till tals. Leon försöker ändra på detta genom att 

prata med och motivera föräldrar till att motivera sina barn på hemmaplan. Leon säger: 

...oftast är det då när barnet inte vill dyka upp alls, det är just det som är det svåraste, man 

försöker göra allt möjligt men det går inte ibland och vi kan inte tvinga barnet, sen är det så 

liksom, det är de fallen där det inte är LVU-bedömt. Alltid när det är frivilligt så, så vi kör bara 

utifrån frivilligt samtycke. (Leon) 

Vissa intervjupersoner berättar att de med få undantag alltid brukar ge barn möjlighet att 

komma till tals i sina utredningar men om barn inte vill så kan de heller inte tvinga dem att 

delta. Robin säger att: 

Ja, asså jag brukar alltid, med få undantag, ge i alla fall möjlighet för det. Sen tänker jag såhär 

att om barn inte vill då kan jag heller inte tvinga dem. Ehm, jag kan försöka förklara för dem 

så gott det går vad syftet med det är och jag gör ju såklart en förenklad version av det. (Robin) 

Några intervjupersoner tror att professionella inom socialt arbete har blivit mer medveten 

om barnperspektivet nu än tidigare då det nuförtiden pratas mer om barns delaktighet. Alex 

säger: 

...det är klart att man vill att barn ska komma till tals, det tror jag ändå är en central tanke att 

man vill, men som jag säger, barn kan komma till tals på så många olika sätt. Och som jag 

säger, man pratar mycket om att man ska träffa och samtala med barn men, som jag säger, det 

är inte alla gånger det som är fallet… (Alex) 
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Det Alex menar är att även om det ofta talas om relevansen av att träffa barnen under 

utredningsprocessen, kan verkligheten se ut på ett helt annat sätt. 

5.3 Analys  

5.3.1 Hur socialsekreterare arbetar för att barn ska komma till tals 

Resultatet visar att några socialsekreterare betonar vikten av att ha ett barnperspektiv och att 

de är handläggare för barnen och inte för föräldrarna vilket är orsaken till varför de vill 

samtala med barnen. Detta styrks av vad som beskrivs i Avby, Ellström och Nilsen (2015) om 

att det är barnet som alltid ska vara central i utredningen, inte föräldrarna, att föräldrarnas 

information inte är tillräcklig samt att det behövs samlas in information även från barnet. 

Socialsekreterarnas syn på sitt arbete och barnperspektivet kan vara av vikt för hur de 

använder sitt handlingsutrymme och utförande av arbetsuppgifter. Lipsky (2010) menar att 

hur gräsrotsbyråkraten använder sitt handlingsutrymme samt dess personliga agendor är av 

stor betydelse för arbetets genomförande. Resultatet visar att en viktig del av att barn 

kommer till tals i utredningar är att socialsekreteraren träffar barnet minst en gång under 

utredningens gång och samtalar med dem. Detta överensstämmer med Fossum och Vis 

(2015) där det framgår att socialsekreterare arbetandes inom kommunen ser till att barn blir 

delaktiga i utredningen. Kopplingar kan även göras till steg fem i Harts delaktighetsstege där 

Hart (1997) framhåller att det är de vuxna som fattar besluten men att barn blir tillfrågade 

samt att deras åsikter och önskningar tas hänsyn till. Detta kan även jämställas med artikel 

tre i Barnkonventionen gällande att barns bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut 

som rör dem, samt artikel 12 i samma konvention, där det stadgas att varje barn har rätt att 

uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör det (UNICEF, 2018). 

I resultatet framkommer det att vissa socialsekreterare anser att barns röster enbart ska 

beaktas och inte vara avgörande då barn och föräldrar kan tycka olika samt att det barnen 

tycker inte alltid är för deras eget bästa. Det redovisas även i Holtan, Thomas och Vis (2012) 

att vissa socialarbetare ifrågasätter nödvändigheten av barns delaktighet då det inte alltid är 

likställt med barnets bästa att vara deltagande i en utredning. Samtliga socialsekreterare 

framför att de har som avsikt att samtala med barnen i sina utredningar. Detta kan kopplas 

till innehållet i Barnkonventionens 12:de artikel gällande barnets rätt att höras i alla frågor 

som angår det (UNICEF, 2018). Detta kan dessutom kopplas till Harts delaktighetsstege där 

steg fyra innebär att barn samtalas med men de vuxna styr informationen och steg fem där 

barn får uttrycka sina tankar (Harts, 1997). 

Några socialsekreterare förmedlar att de ibland håller samtal tillsammans med en kollega och 

en av dem uttrycker att samtalen blir mer givande om hen samtalar med barnen själv då det 

utsätter barnen för mindre press. Detta till skillnad från vad som framkommer i Ruch (2014) 

där några socialarbetare belyser fördelen med att samarbeta med andra kollegor då de kan 

uppfatta ett samtal med barn på ett annat sätt och lägga märke till något som de själva 

missar. Detta kan kopplas till steg fem i Harts delaktighetsstege då barn samtalas med och får 

uttrycka sina tankar och åsikter (Harts, 1997). Artikel två beskriver alla barns lika värde samt 
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att alla barn har samma rättigheter och att ingen får diskrimineras. Artikel 12 innehåller 

bestämmelsen att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 

barnet. Barnets åsikter ska beaktas i förhållande till dess ålder och mognad. Att varje barn 

har rätt till yttrandefrihet står skrivet i artikel 13. Något mer som framkommer i resultatet är 

att socialsekreterare anser att det är av viktigt för barn att det finns ett förtroende mellan 

barn och handläggare för att det ska känna sig trygga och våga prata. En socialsekreterare 

berättar att hen i de fall där barnen inte vill prata brukar fokusera på att skapa en relation till 

barnen för att göra det lättare för dem att prata. Detta styrks av vad som visas i Ruch (2014) 

där socialarbetarna poängterade vikten av att ha en bra relation till barnen så barnen 

känner att de kan öppna upp och berätta hur de har det samt hur de mår. Vidare beskrivs i 

Holtan, Thomas och Vis (2012) att några socialarbetare anser att en bra relation till barnen 

underlättar förståelsen för vad barnen känner och att de upplever att barn inte brukar vilja 

samtala med dem. Det sistnämnda skiljer sig från vad som framförs i denna studies resultat. 

Olika samtalsmodeller är något de flesta socialsekreterare anser är viktigt i samtal med barn 

då det kan underlätta samtalen och ge mer nödvändig information. Detta framkommer 

även  i Coman, McGill, McWhirter och O’Sullivan (2018) där berättarmodellen i samtal med 

barn upplevs underlätta förmedlandet om barnets situation för barnet då detta sker på ett 

sätt som är anpassat till barnets ålder. Detta medför att barnens röster lättare kan tänkas 

komma till tals vilket ligger i linje med innehållet i artikel 12 i Barnkonventionen om barns 

rätt till att uttrycka sin mening (UNICEF, 2018). 

Resultaten visar att många av socialarbetarna observerar barnen för att läsa av vad som inte 

sägs då det ibland kan vara mer givande, särskilt i de fall där barnen inte kan prata. Ruch 

(2014) menar att uppfattningar om barnets mående och känslor kan observeras på ett 

bredare plan genom att iaktta barnets kroppsspråk samt sättet det kommunicerar än att 

lägga all vikt vid vad barnet säger. Detta är även synonymt med vad som beskrivs i Cousin 

och Milner (2007) gällande att observationsteknik är en bra metod att tillämpa för att 

kartlägga exempelvis interaktion och anknytning. Detta kan i sin tur medföra en viss 

delaktighet för de barn som inte kan prata men att informationen kontrolleras av 

socialsekreterarna. Detta kan vara synonymt med steg fyra i harts delaktighetsstege där barn 

får ta del av information om ärendet men de vuxna kontrollerar den (Harts, 1997).  Det lyfts 

även fram i intervjuerna att vid utredning av barn som är för små för att samtala med 

prioriterar socialsekreterarna att samtala med barnets närmaste nätverk för att på så sätt 

indirekt låta barnets vilja och perspektiv träda fram. Här kan en jämförelse göras med steg 

fyra i delaktighetsstegen, där Hart (1997) lyfter fram att barn blir informerade om syftet samt 

nödvändig övrig information men att det är de vuxna som kontrollerar denna information.  

Vidare framkommer det i intervjuerna att de allra flesta socialsekreterare väljer att även 

träffa de minsta barnen för att bilda sig en uppfattning om samspelet och anknytningen 

mellan dem och vårdnadshavaren. Hart (1997) påtalar i steg sex att barn får vara delaktiga i 

beslutet men att initiativet kommer från de vuxna. I resultatet skildras att föräldrar ibland 

inte samtycker till att barn samtalar med socialsekreterarna, det handlar då om att motivera 

dem till samtycke. Enligt resultatet är detta fenomen inte det vanligaste. Det framkommer 

däremot i Seim och Slettebo (2017) att socialarbetare i Norge ofta upplever föräldrarna som 

motvilliga till att socialarbetarna ska få samtala med barnen vilket medför svårigheter att 
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samtala med barnen. Att vissa föräldrar inte samtycker till att barn ska samtalas med av 

socialsekreterarna går emot vad som står i artikel 12 i barnkonventionen (UNICEF, 2018). 

Det framställs i resultatet att faktorer såsom barns ringa ålder och vissa funktionshinder kan 

påverka huruvida socialsekreterarna väljer att samtala med barnen överhuvudtaget eller inte. 

Det framkommer i Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrati att gräsrotsbyråkrater är 

upplärda att bemöta brukare efter dess egna förmågor och förhållanden samtidigt som deras 

yrke begär att de bemöter samtliga individer lika.  

Resultatet visar att några socialsekreterare lyfter fram organisatoriska krav såsom tidspress 

och hög arbetsbelastning vara anledningar till att barn inte kommer till tals. Detta styrks av 

vad som beskrivs i Ruch (2014) där socialarbetare förklarar att standardiserade byråkratiska 

krav såsom tidsbrist bidrar till för tidigt avslutade ärenden. Detta kan kopplas till det som 

framkommer i Benton, Clark, Jacquet och Morazes (2010) där negativa aspekter som 

tidsbegränsningar och krävande arbetsbelastning belyses vilket negativt påverkar samtalen 

med barnen. Vidare går det att relatera till innebörden av att vara en gräsrotsbyråkrat i en 

gräsrotsbyråkrati då grästotsyråkrater arbetar efter särskilda riktlinjer och inom bestämda 

tidsramar med en hög arbetsbelastning (Lipsky, 2010).  

5.3.2 Socialsekreterares upplever om barn kommer till tals 

De allra flesta socialsekreterare upplever att barn kommer till tals i deras utredningar, en av 

dem menar att hen tar hänsyn till barns vilja utefter eget sunt förnuft samt beroende på 

föräldrarnas inställning. Detta ligger i linje med vad McLeod (2006) tar upp, då han 

poängterar att socialarbetare respektfullt lyssnar på barnen men att de inte hade krav på sig 

att agera efter det barnen lyft fram under samtalen.  

Resultatet visar att socialsekreteraren upplever att det är svårt att komma framåt i 

utredningen med föräldrarna emot sig, vilket kan relateras till en studie av Ferguson (2016) 

där det framkommer att socialsekreterare som har föräldrar emot sig känner stress samt får 

en nedsatt sinnesstämning överlag. Även McLeod (2006) belyser att föräldrarnas inställning 

och åsikter till situationen är en avgörande faktor till hur utgången i utredningsprocessen 

blir. Det framställs i resultatet att en del av socialsekreterarna upplever att barnen kommer 

till tals men att de hade velat träffa barnen fler gånger. Orsaken till att fler samtal med 

barnen inte hölls menar socialsekreterarna beror på hög arbetsbelastning och tidsbrist. 

Lipsky (2010) beskriver att anledningar till att gräsrotsbyråkrater vill reducera arbetet och 

utföra det på ett så effektivt sätt som möjligt är den höga arbetsbelastningen och tidsbristen 

som ofta råder i en gräsrotsbyråkrati.   

Resultatet visar vidare att det finns ärenden där barn ges möjlighet att föra fram sin talan 

samt ges information på dess individuella nivå utefter mognad men väljer att inte medverka. 

Hart (1997) menar att steg tre i delaktighetsstegen innebär att det finns en avsikt att barn ska 

få vara delaktiga men att det inte alltid stämmer överens med verkligheten. 

Socialsekreteraren känner att det inte går att tvinga barnen att komma till tals. I resultatet 

tydliggör en del socialsekreterare att de inte upplever att barn kommer till tals i alla 

utredningar vilket kan bero på att samtal hålls med barnen enskilt men det är föräldrarnas 

ord som i slutändan överröstar barnets. Vidare visar resultatet att de socialsekreterare som 
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upplever att barnen kom till tals i bristfällig utsträckning samtalar hellre med föräldrarna i 

det fall barnen var svåra att prata med. Även här kan kopplingar göras till steg tre där Hart 

(1997) menar att avsikten är att barn ska vara delaktiga men att de inte blir det i slutänden.  

Resultatet visar att desto större risk ett ärende har ges barn i högre utsträckning bredare 

utrymme att få sin röst hörd. Socialsekreterare tenderar att samtala mindre med barn i de 

ärenden med lägre risk. Lipsky (2010) påtalar att en gräsrotsbyråkrats individuella bias och 

åsikt kan påverka hur de bemöter olika barn då en del barn frambringar mer sympati än 

andra. Det framkommer att socialsekreterare upplever att barn inte kommer till tals i de 

ärenden som inte innehåller skäl för tvångsomhändertagning och där barnet inte har lust att 

medverka i utredningen. I Barnkonventionens artikel 16 fastställs barns rätt att få slippa 

utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privatliv och sitt hem (UNICEF, 

2018). I resultatet tydliggörs att socialsekreterare är väl medvetna om barnperspektivet samt 

relevansen av barns delaktighet men trots att vetskapen om vikten av att träffa barnet för 

samtal är stor bortprioriteras detta i vissa fall. Återigen påvisas det att detta resultat har 

samband med Harts (1997) steg tre där syftet är att barn ska vara delaktiga men verkligheten 

blir en annan. 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer en diskussion gällande studien att framföras där studiens resultat, 

etiska aspekter och metod kommer att diskuteras i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. Vidare kommer studiens begränsningar och förslag till vidare forskning att 

framföras. Studiens syfte är att undersöka hur socialsekreterare på barn- och familjeenheter 

arbetar för att barn ska få komma till tals i deras utredningar. Studiens frågeställningar är; 

hur arbetar socialsekreterare för att barn ska få komma till tals i deras egna utredningar? 

samt; upplever socialsekreterarna att barnens röster kommer till tals i deras 

utredningar?  Studiens syfte och frågeställningar upplevs ha blivit besvarade genom 

intervjupersonernas svar och tidigare forskning.    

6.1 Resultatdiskussion  

I resultatet synliggörs att socialsekreterarna har som avsikt att samtala med barnen i sina 

utredningar vilket kan härledas till innehållet i Barnkonventionens 12:e artikel (UNICEF, 

2018)där det stadgas att barn har rätt att höras i alla frågor som angår dem samt även Harts 

delaktighetsstege, steg 4 och 5 där det framkommer att barn samtalas med men att det är de 

vuxna som styr, respektive att barn får uttrycka sina tankar (Hart,1997). Vi antar att trots det 

faktum att flertalet socialsekreterare har för avsikt att samtala med barn, innebär det inte att 

alla barn kommer till tals i sina utredningar.  

I resultatet går att utläsa att vissa socialsekreterare är av den åsikten att barns röster enbart 

ska beaktas därför att det barnen uttrycker inte alltid är vad som är det rätta för barnet. Detta 
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resonemang stöds av Holtan, Thomas och Vis (2012) som ifrågasätter huruvida barns 

delaktighet i utredningarna ligger dem till gagn. Vi menar att det kan ligga en viss relevans i 

detta, då barn är individuella individer som inte alltid vet deras eget bästa dock menar vi att 

det är av stor vikt att barnens tankar och meningar kommer fram på något sätt i utredningen, 

exempelvis genom samtal med barnets närmaste nätverk.  

I resultatet framkommer det att barns delaktighet kan stärkas med hjälp av olika 

samtalsmetoder, observationer av barnet tillsammans med föräldrarna samt information 

från barnets innersta nätverk. Coman, McGill, McWhirter och O Sullivan (2008) antyder att 

samtalsmodeller i möte med barn upplevs kunna underlätta förmedlandet om barnets 

situation ifall detta sker på ett anpassat sätt relaterat till barnets ålder och mognad. Vi är av 

förhoppningen att samtliga barn kommer till tals på något sätt genom socialsekreterarnas 

bedömning av hur varje enskilt barn ska kunna få komma till tals. Förutsättningarna för att 

metoderna ska vara behjälpliga menar vi är beroende på hur socialsekreterarna applicerar 

metoderna i samtalen. Enbart metoderna i sig ger ingen garanti för att barnen automatiskt 

kommer till tals menar vi. 

Ett återkommande tema i resultatet var det organiserade krav socialsekreterarna hade, i form 

av tidspress och hög arbetsbelastning. Dessa faktorer hade en inverkan på huruvida barn 

kom till tals i utredningsprocessen. Detta stöds av Ruch(2014) som beskriver att tidsbrist kan 

orsaka för tidigt avslutade ärenden. Även Benton, Clark, Jacquet och Morazes (2010) tar upp 

att hög arbetsbelastning och tidspress har en negativ inverkan på samtalen med barn. Lipsky 

(2010) menar att en gräsrotsbyråkrat arbetar efter särskilda riktlinjer inom bestämda 

tidsramar med hög arbetsbelastning. Vi funderar på om en förlängning av utredningstiden 

skulle kunna leda till att arbetsbelastningen och stressen skulle minska utan att det för den 

sakens skull leder till att barn blir påverkade på ett negativt sätt. Vidare väcks det tankar hos 

oss på hur tidspress och arbetsbelastning påverkar barnets säkerhet gällande det faktum att 

kommunen har det övergripande ansvaret över barnet i de fall där det egna nätverket inte 

fungerar. Vi tänker även att arbetsbelastningen kan sänkas genom att det anställs fler 

socialsekreterare samt att lönerna kan höjas vilket således kan leda till att det sociala arbetet 

blir mer eftertraktat.  

I resultatet upplever de allra flesta socialsekreterare att barn kommer till tals i deras 

utredningar, en av dem menar att hen tar hänsyn till barns vilja efter eget sunt förnuft, 

barnets ålder och mognad samt beroende på föräldrarnas inställning. Detta ligger i linje med 

vad McLeod (2006) tar upp, då han poängterar att socialarbetare respektfullt lyssnar på 

barnen men att de inte har krav på sig att agera efter det barnen lyft fram under samtalen. 

Detta menar vi tyder på att huruvida barn kommer till tals är beroende av socialsekreterarens 

subjektiva bedömning om det enskilda barnets ålder och mognad samt föräldrarnas 

ståndpunkt vilket leder oss till funderingar kring vems röster det är som i slutänden 

egentligen kommer till tals. Vidare tänker vi att det kräver att socialsekreterarna har bra 

omdöme, är klarsynta samt intuitiva för att de ska kunna göra rätt bedömningar gällande i 

vilken grad de ska ta hänsyn till barnens röster.  

 Det framställs i resultatet att uppfattningen bland socialsekreterarna är att barn kommer till 

tals men att det finns en vilja om att träffa barnen fler gånger under varje utredning vilket 
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hindras av arbetsbelastning och tidsbrist. Lipsky (2010) beskriver att anledningar till att 

gräsrotsbyråkrater vill reducera arbetet och utföra det på ett så effektivt sätt som möjligt är 

den höga arbetsbelastningen och tidsbristen som ofta råder i en gräsrotsbyråkrati.   

Resultatet visar vidare att det finns ärenden där barn ges möjlighet att föra fram sin talan 

samt ges information på dess individuella nivå utefter mognad men väljer att inte medverka. 

Hart (1997) menar att steg tre i delaktighetsstegen innebär att det finns en avsikt att barn ska 

få vara delaktiga men att det inte alltid stämmer överens med verkligheten. Här tänker vi att 

det är socialsekreterarna uppgift att använda sig av de kunskaper hen besitter samt de 

metoder hen känner sig bekväm med att ta till handa för att motivera barnet och väcka 

förtroende till att vilja samtala med sin handläggare.  

Det som framkommit i denna utredning är främst att de flesta socialarbetare är medvetna om 

att barn ska vara i fokus samt få sina röster hörda. Vidare har det visat sig att det som kan 

underlätta för samtal är diverse samtalsmetoder och de faktorer som begränsar barnens 

röster att höras är socialarbetarens arbetsbörda och tidsbrist. På individnivå kan detta 

resultat leda till att socialsekreterarna behöver gå utbildningar i samtalsmetodik. Vad som 

skulle kunna göras på organisationsnivå är att socialsekreterarna skulle kunna erbjudas 

medhandläggare i de tyngsta ärendena vilket kan leda till att mer tid ges till det enskilda 

ärendet. Ur samhällssynpunkt skulle enskilda lagar behöva omformuleras, socionomyrkets 

standard höjas vilket kunde leda till ett bredare intresse för ämnet, fler som ansöker till 

socionomprogrammet och ett större antal personal inom socialtjänsten.    

6.2 Etikdiskussion 

I denna studie har det inte förekommit några anmärkningsvärda etiska problem. Studien har 

utförts på ett etiskt sätt då socialsekreterarna som deltog i intervjuerna informeras om de 

forskningsetiska kraven både muntligt och skriftligt. De informerades om att deltagandet var 

frivilligt, att de närsomhelst kunde dra sig ur sitt medverkande, att deras plats och identitet 

inte skulle röjas samt att allt de sa enbart skulle användas till denna studie. Detta har även 

efterföljts då namn och kön har bytts ut och skrivits på ett könsneutralt sätt och varken deras 

plats eller identitet har röjts vilket vi anser efterföljer de forskningsetiska kraven. Då 

deltagarna informerades om att de kunde dra sig ur sitt medverkande medför detta att de 

själva erhåller makten om de fortfarande vill delta eller inte.  

6.3 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod användes i denna studie vilket upplevdes vara den mest relevanta 

metod då syftet var att undersöka socialsekreterares upplevelser och erfarenheter. En 

kvantitativ enkätstudie hade troligtvis inte kunnat ge oss ett mer tillfredsställande svar. En 

styrka med semistrukturerade intervjuer i detta fall är att intervjusituationen upplevdes vara 

trygg och avspänd vilket fick intervjupersonerna att tala fritt och svara på följdfrågor likt ett 

samtal. En svaghet kan vara att det som sagts inte alltid behöver vara sant, försköningar av 
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verkligheten kan ha förekommit samt kemin mellan intervjuare och intervjuperson kan ha 

påverka resultatet. Vi upplevde att vi fick en större mängd material som inte var relevant 

utifrån studiens syfte och frågeställningar vilket kan bero på den intervjuguide som skapats 

inför intervjuerna samt att vi tillsammans med intervjupersonerna svävat ut från ämnet. 

Något som skulle kunna gjorts bättre för att få ett tydligare resultat är att fler 

socialsekreterare kunde ha intervjuats. Dessutom upplever vi båda att det var lättare att 

komma in i rollen som intervjuare efter varje intervju som genomfördes vilket pekar på att de 

första intervjuerna hade kunnat genomföras på ett bättre sätt. 

Intervjupersonerna var övervägande kvinnor men vårt syfte var inte att undersöka manliga 

och kvinnliga skillnader i det sociala arbetet, dock menar vi att resultatet hade kunnat se 

annorlunda ut om intervjupersonerna varit fler. Generaliserbarheten är inte 100 procentig då 

frågorna som ställts inte varit identiska i någon av intervjuerna, därav kan en liknande studie 

vid en annan del av Sverige komma att få ett annorlunda resultat. Pålitligheten i denna studie 

är hög då studiens metodavsnitt beskriver utförligt hur författarna gått tillväga samt så kan 

syfte och frågeställningar och intervjuguide nyttjas i en liknande studie. Studien upplevs ha 

en stark överförbarhet då intervjupersonernas upplevelser och åsikter troligtvis inte skiljer 

sig markant från Sveriges övriga socialsekreterare. Möjligheten att styrka och konfirmera 

studien bedöms vara hög då intervjupersonerna under intervjuernas gång upplevs svara på 

intervjuguidens frågor fritt efter sina egna tankar och åsikter utan att vi medvetet har försökt 

leda dem. Detta kan ses då intervjupersonerna inte sagt exakt samma saker och därefter 

själva kunna förmedla vad de tycker och varför de tycker som te gör. Det har upplevts att 

intervjupersonerna överlag har kunnat säga vad de tycker utan att försöka rätta sig efter vad 

de tror vi vill höra på grund av studiens öppna frågor. 

Antalet medverkande i studien var inte så högt vilket innebar att vi hade ett begränsat 

resultat att arbeta med. Ytterligare en begränsning med arbetet kan vara att vissa 

socialsekreterare berättade mer än andra under intervjuerna vilket ledde till att de nio 

socialsekreterarna gavs varierad mängd plats i studien. 

Avslutningsvis upplever vi att den valda metoden har fungerat tillfredsställande samt att det 

som avsågs undersökas även blev undersökt. Studiens syfte och frågeställningar upplevs ha 

blivit besvarade genom intervjupersonernas svar och tidigare forskning. Om denna studie 

skulle genomföras på nytt hade vi fokuserat på att utforma intervjuguiden mer specifikt kring 

studiens frågeställningar och uteslutit allmänna frågor vilket i efterhand har visat sig vara 

överflödiga utifrån den mängd råmaterial som samlades in men inte användes. 

7 SLUTSATSER 

Resultatet visar att samtliga socialsekreterare var medvetna om att barn har en central 

ställning i utredningsprocessen och målet är att barn ska få sina röster hörda. För att 

realisera detta togs olika metoder och förhållningssätt i bruk utifrån det specifika barnets 
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förutsättningar, ålder och mognad. Tidigare forskning visar att barnet oftast är central i 

utredningarna, att föräldrarnas information inte är tillräcklig utan det är nödvändigt att 

hämta information från barnet eller i de fall barnet inte har möjlighet att föra fram sin talan 

hörs barnets närmaste nätverk. Vidare framkommer det i tidigare forskning att barn kan bli 

mer mottagliga och insatserna mer effektiva om barns åsikter och önskemål tas hänsyn till. 

Forskning visar dock att vissa anser att barns delaktighet inte gagnar barnen och är mindre 

relevant vilket leder till en komplexitet i hur samtal ska genomföras då det i 

Barnkonventionens Artikel 12 tydligt framkommer att alla barn har rätt att uttrycka sin 

mening och höras i alla frågor som rör dem. Slutsatser som kan dras från denna studie är 

vidare att tidspress och hög arbetsbelastning kan påverka kvalitén på utredningarna och 

därav utfallet av dem. Socialsekreterarna upplevde själva till stor del att barnen kommer till 

tals i deras utredningar, de hade däremot en önskan om att samtala med barnen i en högre 

utsträckning.  

7.1 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att på ett etiskt sätt intervjua barn för att undersöka deras 

perspektiv på delaktighet i utredningarna. Det hade varit intressant att se hur barnen såg på 

sin situation och huruvida de känner att deras röster blir hörda. Med tanke på hur lång tid 

historiskt det har tagit innan barn fick den ställning de har i dagens samhälle, hade det varit 

intressant att om ett par år undersöka hur Barnkonventionens inträde i den svenska lagen 

påverkat det sociala arbetet utifrån socialsekreterarnas perspektiv men framförallt även 

utifrån barnets perspektiv. 
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BILAGA A MISSIVBREV 

 
Hej! 
 
Vi är två socionomstudenter som heter Isabelle och Ingeborg. Vi studerar termin 6 vid 
Mälardalens högskola. Vi ska i denna kurs skriva vår C-uppsats. Den metod som kommer 
användas är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Därav skulle vi vara väldigt 
intresserade och tacksamma att få komma i kontakt med socialsekreterare som arbetar på 
barn-och familjeenheten för en intervju som uppskattningsvis tar max en timme.  
 
Vi har valt ämnesområdet barn-och familj. Syftet är att undersöka hur socialsekreterare på 
barn- och familjeenheter arbetar för att barn ska få komma till tals. Frågeställningarna är: 
upplever socialsekreterarna att barnens röster kommer till tals i deras utredningar? samt; 
hur arbetar socialsekreterare för att barn ska få komma till tals i deras egna utredningar?  
 
Vi vill informera er om de forskningsetiska kraven som innebär att det är frivilligt att delta, ni 
kommer att vara anonyma och att ni när som helst kan avbryta er medverkan. Det material 
som samlas in kommer enbart att användas till vår C-uppsats och kommer även att 
behandlas med sådan sekretess att ingen plats eller person kan röjas. 
 
Hör gärna av er om ni kan och vill medverka. Intervjuerna är tänkta att genomföras veckorna 
3, 4 och 5. Vi är väldigt flexibla och kan anpassa oss efter era tider.  

 

 

Med vänlig hälsning! 
Isabelle Garpås  
Ingeborg Nordh 
 
 
 
 
 

 

Handledare:  
Gunnel Östlund  
 

 

 

Jag samtycker till att medverka i denna studie. 
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BILAGA B INTERVJUGUIDE 

Inledande frågor 

• Hur gammal är du? 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du arbetat som socialsekreterare på barn- och familjeenheten? 

• Hur länge har du arbetat på just denna enhet? 

 

Arbetet generellt 

• Vad upplever du är det svåraste med ditt jobb? 

• Vad upplever du är det bästa med ditt jobb? 

• Finns det något du tycker behöver förändras inom arbetet med barn? 

 

Hur socialsekreterarna arbetar 

• Hur arbetar du för att barn ska komma till tals i dina utredningar? 

• Behövs samtalsmodeller i samtal med barn?  

• I så fall i vilka situationer? 

• Använder du dig av några samtalsmodeller under dina samtal med barn för att få in 

det material du behöver till din utredning? 

• Exempelfrågor ifall det behövs 

• Om du använder samtalsmodeller i så fall vilka?  

• Varför använder du just dessa samtalsmodeller?  

• Har du någon utbildning inom dessa?  

• Skulle du vilja gå någon utbildning om någon samtalsmodell?  

• Erbjuder arbetsplatsen utbildning inom barnsamtal? 

• Finns det situationer där du inte samtalar med barn? 

 

Syn på sitt eget arbete 

• När känner du dej säker på att du gjort ett bra jobb?  

• Hur samarbetar du med andra myndigheter och verksamheter? 

 

Upplevelser om barn kommer till tals 

• Tycker du att barn kommer till tals i dina utredningar? På vilket sätt?  

• Tror du att barn kommer till tals i utredningar i Sverige generellt? 
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