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SAMMANFATTNING 

Enligt barnkonventionen har barn rätt att göra sin röst hörd samt att uttrycka sin åsikt i 

situationer som rör barnet (Hammarström, 2006). I och med detta har uppsatsförfattarna 

valt att undersöka hur socialarbetare ser på barnens delaktighet och inflytande, samt hur 

detta yttrar sig genom hela ärendeprocessen. Även de positiva och negativa effekter som 

barnens inflytande kan få har varit ett fokus genom denna studie.  

     För att undersöka detta har en kvalitativ studie med semi-strukturerade intervjuer gjorts. 

Intervjuerna av socialarbetare har visat att barnen har inflytande, men att mängden kan 

variera på grund av diverse faktorer. Det kan även råda delade meningar angående vad 

delaktighet och inflytande innebär, någonting som både de intervjuade socialarbetarna och 

tidigare forskning har poängterat. I och med detta kan det vara av stor vikt att socialarbetare 

fortsätter att prata kring barnens inflytande, samt utarbetar nya och effektivare metoder för 

att göra barnen mer delaktiga samt ge dem mer inflytande. Detta är framförallt viktigt på 

grund av de förödande konsekvenserna som kan uppstå när barnen utesluts från 

beslutsfattandet. 

Nyckelord: delaktighetsmodeller, socialtjänsten, insatser, handlingsutrymme 
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ABSTRACT 

According to the Conventions on the Rights of the Child, children have the right to make their 

voices heard and express their opinion in situations concerning them. With this paper the 

authors have chosen to explore social worker’s view’s on children’s participation and 

influence, and how these are manifested through the entire case process. The focus in this 

study has also been the positive and negative effects the children’s influence may have.  

     To investigate this, a qualitative study using semi-structured interviews has been 

conducted. The interviews of social workers has shown that children have influence, but the 

extent may vary due to various factors. There are different perceptions of what participation 

and influence really relate, something that both the interviewed social workers and previous 

research has pointed out. In doing so, it may be of great importance that social workers 

continue to talk about children's influence, as well as developing new and more effective 

methods to make children more involved and give them more influence. This is especially 

important because of the devastating effects it can have when children are excluded from the 

decision-making. 

 

Keywords: participation models, social services, actions, space of action
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1 INTRODUKTION 

Barn som kommer i kontakt med socialtjänsten befinner sig ofta i en väldigt utsatt situation. 

De kan uppleva våld både psykiskt och fysiskt, försummelse i hemmet, eller annat som är 

nedbrytande för barnet. Kontakten med socialtjänsten kan vara mycket påfrestande för ett 

barn. Tanken med att socialtjänsten ingriper vid oro om att ett barn far illa är att situationen 

ska förändras till det bättre för alla inblandade parter. I denna process ska utredarna alltid 

beakta barnperspektivet och barnets bästa. I Konventionen om barnets rättigheter går det att 

läsa i Artikel 12 om att barn har rätt att uttrycka sina åsikter vad gäller barnets egna 

angelägenheter. I Konventionen görs dock en reservation när det gäller barnets ålder och 

mognad (Hammarström, 2006). 

      Med detta i åtanke är det ytterst viktigt att, i förhållande till barnets ålder och mognad, 

låta den unga komma till tals vad gäller det egna ärendet. Detta både i utredningsprocessen 

och i utformningen av insatserna. I samma konvention går det även att utläsa att barnets 

bästa alltid bör ligga till grund för de beslut som fattas kring barnet. Utgår socialarbetaren 

från detta så behöver det inte nödvändigtvis vara barnet till gagn att få komma till tals då det 

finns omständigheter som gör att barnets bästa är att inte vara delaktig i ärendeprocessen.  

     Det kan förutsättas att den enskilda socialarbetaren gör sitt bästa för att barnet ska må 

bra. Detta inte enbart under ärendeprocessen, utan även med tanke på att besluten blir en 

konsekvens för barnets välfärd och välmående i framtiden. Hur socialarbetaren värderar 

barnets inflytande och delaktighet blir därför relevant i sammanhanget.  

     Som hjälpmedel för socialarbetare finns barns behov i centrum [BBIC], ett system som 

används i barn- och ungdomsutredningar i de flesta av Sveriges kommuner för att säkerställa 

kvaliteten i utredningarna samt säkra likheten i arbetssätt mellan de olika kommunerna. 

Syftet med implementeringen av BBIC i Sveriges kommuner är även att öka barnets 

delaktighet i ärendeprocessen (Socialstyrelsen, 2013). 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka socialarbetares syn på barns delaktighet i utformningen 

av insatser som rör dem, direkt eller indirekt. Studien undersöker även på vilket sätt barnen 

tillåts vara delaktiga, samt vilka eventuella för- och nackdelar detta kan få båda för 

insatsernas effektivitet men även för barnen själva.  

• Anser socialarbetare att barn är med och utformar insatser som rör dem i kontakten 

med socialtjänsten, och i så fall i vilken utsträckning?  

• Behöver barn enligt socialarbetare ha ett ökat inflytande i utformningen av 

insatserna, och hur ska detta i så fall uppnås? 

• Vilka eventuella effekter anser socialarbetare att det kan få när barn själva är med och 

utformar insatserna?  
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1.2 Centrala begrepp 
Barn är ett begrepp som används i detta arbete. Alla människor i Sverige under 18 års ålder 

anses vara barn, detta enligt socialtjänstlagen (2001:453) [SoL] samt föräldrabalken §6:11. 

Även enligt barnkonventionen är barn alla de under 18 år (Hammarström, 2006). Begreppet 

barn används således i detta arbete för att beteckna alla de människor som är yngre än 18 år.   

     Inflytande är ytterligare ett centralt begrepp för denna studie. I socialtjänstsammanhang 

används ordet i relation till brukare då de ska ges möjlighet att vara med att påverka i det 

egna ärendet. Socialarbetaren ska i samråd med klienten identifiera behov, utarbeta mål 

samt reflektera över klientens olika möjligheter. När klienten har inflytande i sitt ärende 

innebär det att denne bjuds in att gemensamt med socialarbetaren utforma det som sker i 

ärendet. När klienten bjuds in till delaktighet görs det för att förbättra klientens situation i 

största möjliga mån (Socialstyrelsen, 2012). 

     Ett annat begrepp som kommer att användas i detta arbete är delaktighet. Payne (2008) 

menar att sociala myndigheter ska vara öppna för delaktighet i kontakten med klienten. 

Klienten ska vara delaktig i planeringen av insatser och socialarbetaren ska uppmuntra 

klienten att ta kontroll över sitt eget liv. Delaktigheten kan bland annat ökas genom att ge 

klienten olika handlingsalternativ i ärendeprocessen. Eriksson & Näsman (2011) väljer att 

definiera begreppet genom att berätta vad delaktighet inte innebär. Enligt dem innebär det 

inte att klienten, i detta fall barnet, endast närvarar. För att uppnå delaktighet krävs mer än 

så, till exempel att barnet blir informerat samt ses som en aktör genom hela 

ärendeprocessen. 

     En annan tolkning av begreppet är att delaktighet innebär valmöjligheter och 

medinflytande. Vidare kan det innebära att klienten har kontroll samt förstår sin egen 

situation (Socialstyrelsen, 2012).  

2 TIDIGARE FORSKNING 

Fem vetenskapliga artiklar har använts i denna studie för att koppla relevant forskning till 
resultatet som framkommit under intervjuerna. Alla fem artiklar behandlar på något sätt 
barns inflytande i kontakten med sociala myndigheter. 
     Atwool (2006) har undersökt hur placerade barns delaktighet ser ut i 
myndighetskontakten i Nya Zeeland. Artikelförfattaren har gjort detta genom en systematisk 
litteraturstudie. Sinclair (1998) har gjort en litteraturstudie där hon även beskriver hur 
forskningen gick till. Materialet hon använt sig av kommer från Irland. Thomas & O’Kane 
(1998) har intervjuat barn och vuxna om deras syn på barns delaktighet vid 
myndighetsutövning. Forskningen bedrevs i totalt sju kommuner i både England och i Wales. 
I undersökningen var det 225 barn som deltog. Barnen var vid tidpunkten för studiens 
utförande omhändertagna av de sociala myndigheterna. Av de 225 barnen som deltog i 
studien var det 47 som dessutom medverkade i en detaljstudie. Alla barn intervjuades enskilt 
och de flesta deltog i gruppdiskussioner. Dessutom har socialarbetare, deras 
familjehem/behandlingshem samt deras föräldrar intervjuats separat. 
     Warming (2011) diskuterar barns delaktighet och barns medborgarskap i relation till 
socialpolitik och praktik med fokus på diskrimineringen av barn i samhället. Artikeln 
grundar sig på tre tidigare forskningsprojekt som involverar barn som informanter vid 
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intervjuer. De forskningsprojekt som artikeln baseras på har använt sig av kvalitativ metod 
med öppna frågor. I ett av forskningsprojekten kompletterades barnens intervjuer med 
socialarbetarnas arbetsanteckningar. I ett annat av projekten kompletterades intervjuerna 
med ett tio veckor långt internetbaserat forum för barnen. I forumet kunde forskarna ta del 
av barnens åsikter kring det sociala arbetet de varit i kontakt med.  
     McLeod (2006) skriver i sin artikel om adoption och familjehem i relation empowerment. 
Artikelförfattaren diskuterar även barns och socialarbetares syn på lyssnande. Hundra 
socialarbetare i norra England har tillfrågats om att delta i en enkätundersökning, med en 
svarsfrekvens på 75. Artikelförfattarna vad socialarbetarna att kontakta barn som kunde 
medverka i studien. Det var totalt 14 barn som tackade ja till att medverka i studien, dock var 
det endast 11 barn som slutligen deltog. Majoriteten av barnen var pojkar.  
     Uppsatsförfattarna har valt att tematisera den tidigare forskningen i arbetet. Den tidigare 
forskningen tematiseras därför utifrån tre kategorier, barns delaktighet och inflytande i 
processen, barns ökade inflytande samt effekter av barns inflytande. 

2.1 Barns delaktighet och inflytande i processen 

 
Sinclair (1998) menar att det generellt finns en positiv attityd bland socialarbetare vad gäller 
barns delaktighet i beslutsprocesser i det egna ärendet. Det förekommer dock ett antal olika 
uppfattningar angående vad delaktighet är. En utav dessa uppfattningar är att delaktighet 
innebär att socialarbetaren ska ha en öppen dialog kring beslutsfattandet med barnet. En 
annan uppfattning är att socialarbetaren ska vara rak och tydlig i kommunikationen med 
barnet, både muntligt såväl som i den skriftliga utredningen. Att arbeta genom att involvera 
föräldrarna var också en förutsättning för att göra barnet delaktigt i processen.   
     Många barn upplevde att de inte blev lyssnade på, vilket McLeod (2006) menar beror på 
att barn och vuxna har olika uppfattningar om vad lyssnandet innebär. Socialarbetarna 
definierande lyssnandet som att uppmärksamma barnen på ett respektfullt sätt, detta genom 
att höra barnet, delge beslut samt genom att informera barnet under processen. Barnen 
menade att lyssnandet innebar att beslut skulle fattas i enlighet med deras önskemål. För 
barnen innebar således lyssnandet inte enbart att bli uppmärksammade och informerade, 
utan det hade en större innebörd. Trots att barnen och socialarbetarna har olika 
uppfattningar av vad lyssnandet innebär så anses lyssnandet vara en kärnkomponent inom 
det sociala arbetet. Även Warming (2011) menar att barn och vuxna kan ha olika 
uppfattningar om vad lyssnande och delaktighet innebär. Barn inom socialtjänsten är 
dessutom en extra utsatt grupp då de behöver omsorg, inte enbart för att de är barn utan 
även för att de inom socialtjänstens verksamhet är klienter. 
     Tidigare forskning visar att den generella uppfattningen är att de professionella tror sig 
veta bättre än barnen. Barn och vuxna definierade lyssnandet och delaktigheten olika vilket 
kan anses vara problematiskt då det blir svårt att mäta barnets delaktighet. Socialarbetarna 
tycks främst fokusera på kommunikation samt att barnet ska känna förtroende för dem, 
medan barnen själva kan uppleva detta som intrång i privatlivet. Trots att socialarbetarna 
främst fokuserar på kommunikation upplever inte barnen att de får tillgång till nödvändig 
information. Tidigare forskning visar således en komplicerad bild av barns delaktighet i 
beslutsprocessen samt vid beslut som rör dem. Ur tidigare forskning är det även möjligt att 
dra slutsatsen att barn och vuxna kommunicerar på olika sätt. 
     Thomas & O’Kane (1998) menar att det är möjligt att diskutera vad som egentligen är för 
barnets bästa. De menar även att barnets bästa ofta är spekulationer från de vuxnas sida. 
Vidare hävdar de att barnens åsikter kan vara avgörande i de fall där barnen är kompetenta 
nog att förstå vad det är som föreslås. Vidare vill barnen bli stöttade, lyssnade på och få ha en 
åsikt. Att barnen ville ha sin egen åsikt och bli lyssnade på innebar inte att de enbart vill driva 
igenom sin egen vilja, vilket socialarbetarna i studien antog.  
     Den forskning som Atwool (2006) bedrivit menar att barn har lagstadgade rättigheter vad 
gäller skydd. Studien visar att barn i myndighetsutövning utesluts i processen när viktiga 
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beslut fattas. Många vuxna fattar beslut utan att prata med barnen, detta trots att barnen 
uttryckt en önskan om att de vuxna ska lyssna samt ta deras rädslor och åsikter på allvar. 
Vidare visar den tidigare forskning Atwool (2006) bedrivit att barn sällan deltar i de 
beslutsprocesser som de vuxna anser vara komplicerade. Barnens icke-deltagande grundar 
sig på en föreställning om att de ibland anses vara omogna, irrationella, inkompetenta samt 
passiva. På grund av detta blir barnen inte tillräckligt socialiserade, vilket i förlängningen kan 
leda till en upplevelse av ett misslyckande som människa.  
     Atwool (2006) nämner också att det förekommer ett antagande om att både 
vårdnadshavare och yrkesverksamma agerar utifrån barnets bästa. Vad som är barnets bästa 
är dock en subjektiv bedömning. 
     Enligt McLeod (2006) upplever barnen dels att de inte erhåller nödvändig information och 
dels en känsla av maktlöshet. Upplevelserna grundar sig på att barnen inte ser sig själva som 
delaktiga och därmed inte kan påverka beslut som har stor inverkan på deras liv. McLeod 
(2006) framhåller även att barnen anser att socialarbetaren inte alltid vet bäst, utan att 
barnen själva hade mycket att bidra med vad gäller den egna situationen. Socialarbetarna 
menade däremot att en av deras främsta arbetsuppgifter är att hjälpa barnen att uttrycka sina 
känslor. Barnen kan dock uppleva socialarbetarnas försök att hjälpa dem som intrång i den 
privata sfären. 
     Ytterligare forskning visar att barn bör ha möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter 
om beslut som rör dem (Thomas & O’Kane, 1998). Tyngden av barnets åsikter varierar i och 
med barnets ålder. Det finns dock inga riktlinjer i lagen som hjälper socialarbetarna att göra 
den bedömningen. Socialarbetare anses dock vara kompetenta nog att värdera barnets 
delaktighet i förhållande till ålder och mognad. 

2.2 Barnens ökade inflytande 
Atwool (2006) menar att bättre beslut kan fattas om barnens åsikter uppmärksammas i 
utredningen. Det blir även lättare för barnen att leva med eventuella myndighetsbeslut om de 
själva varit delaktiga i processen, detta därför att det inte finns något mer skadligt än den 
maktlöshet som uppstår när barnet inte har någon egen röst. 
     Sinclair (1998) menar att det är viktigt att se barnets delaktighet i processen som 
någonting som socialarbetaren ständigt måste arbeta med. Hon menar att deltagande kan 
främjas genom att barnen konsulteras, informeras, medverkar vid möten samt att de får en 
sammanställning av de beslut som fattats.  
     För att minska barns maktlöshet och öka deras möjligheter till delaktighet kan det därför 
vara nödvändigt att utarbeta nya metoder för att samtala med barn samt att anpassa språket 
till deras nivå. Av tidigare forskning som denna studie grundar sig på är det endast en artikel 
som tar upp ålder och mognad som två faktorer för delaktighet för barn i ärendeprocessen. 
Warming (2011) menar att barnen enligt Konventionen om barnets rättigheter har rätt att bli 
lyssnade på och ska göras delaktiga i ärendeprocessen utifrån barnets ålder och mognad. 
Atwool (2006) berör ämnet utan att använda ålder och mognad som begrepp då hon menar 
att det bör göras skillnad på yngre och äldre barn i handläggningsprocessen utifrån hur de 
uttrycker sig, detta eftersom yngre barn har svårare att uttrycka sig i tal. Om socialarbetarna 
anstränger sig för att förstå de mindre barnen så hade de inte varit lika snabba med att fatta 
beslut som till exempel att placera barnen utanför det egna nätverket. 
     Thomas & O´Kanes (1998) beskriver socialarbetarnas upplevelse av sin roll som ansvarig 
för att väga samman barnets önskemål med socialarbetarens egen önskan om att det ska gå 
bra för barnet. Den enskilda socialarbetaren blev därför tvungen att fatta beslut i hur han 
eller hon på bästa sätt kunde skräddarsy en lösning där det tas hänsyn till barnets önskemål 
samt vad den vuxne anser vara barnets bästa. Ansvaret faller då på socialarbetaren som ska 
finnas till för barnet samt uppmärksamma dennes behov. Ett sätt enligt Atwool (2006) för att 
dels uppmärksamma barnet mer och dels för att öka barnets delaktighet är genom att 
”Stanna”, ”Titta” och ”Lyssna”. Socialarbetaren måste alltså ”Stanna – och tänka ur barnets 
synvinkel”, ”Titta – efter barnets känslor”, ”Lyssna – till vad barnet har att säga”. 
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     Warming (2011) tar upp begreppet empowerment då hon hävdar att socialarbetaren 
genom detta kan minska risken för att barnet diskrimineras och istället stärka barnets 
deltagande i processen. 
     Sinclair (1998) beskriver att barns delaktighet i utrednings- och planeringsprocessen har 
ökat. Ökningen har skett i samband med att samhällets och socialarbetarnas förväntningar 
på vad delaktighet innebär har ändrats. Även McLeod (2006) beskriver ökandet av barns 
delaktighet som nödvändig då hon hävdar att barn kan ta bra beslut själva, de kan även ge 
användbar och adekvat information samt att barn ibland vet bättre än de vuxna.  
     Det beskrivs att barnen diskrimineras i utredningsprocessen samt att det är viktigt att 
barn involveras mer i utredningarna och i besluten. Dock är det svårt att hitta konkreta 
förslag i artiklarna på hur barnet ska bli mer delaktigt i utredningsprocessen. Det är enbart 
Sinclair (1998) som hävdar att mycket redan gjorts kring barns delaktighet. Det är dessutom 
viktigt för utredningen att involvera barnen. Genom en jämförelse mellan de olika artiklarna i 
den tidigare forskningen står det även klart att det är socialarbetarens ansvar och skyldighet 
att se till så att barns delaktighet ökas i processen. Samtidigt är det barnets rättighet att 
socialarbetaren lyssnar på och beaktar barnet genom hela utredningen. 

2.3 Effekter av barnens inflytande 

 
Sinclair (1998) belyser en effekt av barns inflytande om delaktighet då hon talar om att de 
barn som varit delaktiga i beslutprocessen har lättare att fatta svåra beslut senare i livet. 
Trots att delaktiga barn har lättare att fatta svåra beslut senare i livet så är det sällsynt att 
små barn är delaktiga i beslutsfattandet.  
     McLeod (2006) menar att barn som är delaktiga i beslutsprocessen utvecklas och blir både 
mer ansvarsfulla och mogna. Delaktigheten införlivar även en känsla av att ha blivit hörd. 
Även Atwool (2006) betonar vikten av att barnen uppmärksammas, detta då maktlösheten av 
att inte vara delaktig kan skada barnet. Att involvera barnet och uppmärksamma henne eller 
honom under ärendeprocessen leder därför inte till negativa konsekvenser. Tvärtom så kan 
ett synliggörande av barnet minska dennes upplevelse av maktlöshet och därmed påverka 
barnet positivt. 
     Warming (2011) tar upp att de artiklar hennes studie grundar sig på hävdar att en del 
socialarbetare kan ha en ”vet allt-attityd”. Barnen kan därför uppleva misstro från 
socialarbetarna, vilket kan medföra en minskad delaktighet såväl som en negativ självbild. 
Vidare nämner Warming (2011) att det finns olika nivåer av delaktighet, och att inte alla 
innebär att vara delaktig i beslutsprocessen. Nivåerna av delaktighet utgår från Harts 
delaktighetstrappa som beskrivs under teoriavsnittet i denna studie.  

3 TEORI 

”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 

fritt uttrycka dessa i alla frågor som berör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse 

i förhållande till barnets ålder och mognad” (Hammarström, 2006, s.12). 

Citatet är hämtat från artikel 12 i konventionen om barnets rättigheter, vilken är ratificerad 

av Sverige. Ratificeringen innebär att Sverige ska garantera att barn får formulera och 

uttrycka sina egna åsikter, detta utifrån barnets stigande ålder och mognad. En tolkning här 
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är att barn inom socialtjänstens verksamhet ska involveras mer i ärendeprocessen med 

stigande ålder och mognad. 

     Eriksson & Näsman (2011) hävdar att när det gäller barn som till exempel har upplevt våld 

i hemmet så kan delaktigheten i processer som rör barnets egna liv vara ett giltiggörande och 

ett sätt för barnet att kunna påbörja en bearbetningsprocess. Delaktigheten blir ett 

bekräftade av barnet som människa och han eller hon ges ett värde som de inte hade fått ifall 

de inte kunnat vara med och påverka den egna situationen. Barn kan dock vara delaktiga i 

processen på olika vis, vilket även Harts delaktighetstrappa belyser (Shier, 2001b).  

3.1 Delaktighetsmodeller 
I diskussionen kring socialarbetarens sätt att göra barnet delaktigt i ärendeprocessen kan 

Harts delaktighetsmodell hjälpa till att förklara på vilka vis ett barn kan göras delaktigt. Hart 

förklarar att delaktighet kan ske på flera olika plan. Det första steget, manipulation, innebär 

att ett barn är delaktigt utan att för den delen förstå varför han eller hon är i kontakt med en 

socialarbetare eller varför familjen är under utredning. Barnets delaktighet under första 

trappsteget innebär således att barnet har väldigt lite inflytande i den egna processen. När 

barnet befinner sig på manipulationsnivå i trappan informeras sällan barnet om den egna 

processen och delaktigheten. I vissa fall kan detta till och med innebära att barnet endast är 

med för att lagen kräver det, inte på grund av socialarbetarens vilja att involvera barnet i 

utredningen. Nästa steg, dekoration, innebär att barnet deltar men utan att förstå varför de 

deltar i processen eller mötet. Tokenism, som är det tredje steget i delaktighetstrappan 

innebär att barnet blir tillfrågat vad de tycker i olika frågor men har inget eller nästan inget 

inflytande över vad svaret blir på de olika frågorna. Tokenism är det sista steget på Harts 

delaktighetstrappa som innebär icke-delaktighet (Eriksson & Näsman, 2011; Shier, 2001b).  

     Följande fem steg i delaktighetstrappan ger barnet möjlighet att vara delaktig i 

ärendeprocessen. De fem delaktiggörande stegen i trappan innebär dock delaktighet av olika 

grad i processen. Det fjärde steget, information, innebär för barnet att han eller hon är 

informerad om vad som pågår samt att socialarbetaren respekterar barnets åsikter genom att 

lyssna. Dock ger detta trappsteg inte barnet något handlingsutrymme att påverka sin egen 

situation nämnvärt. Med det femte trappsteget, konsultation, menar Hart att barnet blir 

informerat om situationen och varför de är i kontakt med socialtjänsten. Dessutom ses barnet 

mer som en egen aktör i sammanhanget jämfört med föregående steg i modellen. Det är dock 

fortfarande socialarbetaren som är den handlingskraftiga i situationen, vilket även innebär 

att det är socialarbetaren som är initiativtagaren och beslutsfattaren genom hela processen. 

Under det sjätte steget, beslutsfattande på vuxnas initiativ, ges barnet större möjlighet till 

handlingsutrymme. Det är dock fortfarande socialarbetaren som fattar beslut, trots att barnet 

är med i processens alla steg.  Det sjunde steget, barns initiativ och styrning, innebär att 

barnet är väldigt involverat i sitt eget ärende. Socialarbetaren finns med som en guide och 

barnet får uttrycka sina åsikter och är delaktiga som medbestämmare i processen. Hart 

menar att vid åttonde trappsteget, beslutsfattande på barns initiativ, så har barnet idéer och 

kommer med förslag i den egna ärendeprocessen och bjuder in socialarbetaren att delta i 

beslutsfattandet (Eriksson & Näsman, 2011; Shier, 2001b). 

     För att få ytterligare perspektiv på barns delaktighet i ärendeprocessen kan Shiers modell 
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användas som komplement till Hars delaktighetstrappa. Shiers modell skiljer sig från Harts 

delaktighetstrappa på så sätt att denna modell inte tar upp de tre understa stegen om icke-

delaktighet. Istället behandlar Shiers modell endast fem steg till delaktighet. Alla steg 

förutsätter att barnet är delaktigt i ärendeprocessen, om än på olika nivåer (Shier, 2001). 

     Det första steget handlar om att socialarbetaren lyssnar på barnet. En förutsättning i detta 

steg är att barnet själv tar initiativ till att berätta om sin situation och om sina egna åsikter i 

ärendet. Det första steget i modellen innebär också en ansträngning från socialarbetarens 

sida, att han eller hon anstränger sig att förstå och lyssna på barnet på ett sätt som får barnet 

att känna sig sedd. Det andra steget innebär att den professionelle lyssnar på barnet och 

samtidigt hjälper barnet att formulera och beskriva sina åsikter. Skillnaden mellan första och 

andra steget grundar sig därför i socialarbetarens kompetens och engagemang i att få barnet 

att formulera sina ståndpunkter. De två första stegen i modellen innebär inte att 

socialarbetaren nödvändigtvis beaktar barnets ståndpunkter. Socialarbetarens beaktande av 

barnets ståndpunkter görs inte förrän i det tredje steget, vilket innefattar till vilken grad 

socialarbetaren tar hänsyn till barnets ståndpunkter i ärendeprocessen. I nivå fyra involverar 

socialarbetaren barnet i ärendeprocessens beslutsfattande. Involverandet innebär att barnet 

berättar om sina ståndpunkter för socialarbetaren och att dessa har betydelse i 

beslutsprocessen. Det innebär dock inte att barn själva har en direkt påverkan i själva 

beslutsfattandet. Nivå fem i modellen innebär att barnet och socialarbetaren delar ansvar 

över att inverka på beslutsfattandet i ärendeprocessen. Beslutsfattandet sker därför på 

betydligt mer lika villkor än i de övriga fyra nivåerna (Shier, 2001b).  

     I figur 1 (se nedan) finns även rubrikerna Öppningar, möjligheter och skyldigheter. De 

delar in de fem stegen i olika sätt att se på barnets delaktighet. Öppningar innebär det som 

krävs av socialarbetaren för delaktigheten, alltså det socialarbetaren är beredd att göra för 

barnets delaktighet. Möjligheter innebär de möjligheter som socialarbetaren har för att göra 

barnet delaktigt, hit kan även handlingsutrymmet räknas. Skyldigheter innebär de 

skyldigheter som finns inom ramen för verksamheten där barnet ska göras delaktigt. Det kan 

även innebära de lagar, regler och riktlinjer som finns inom kommun och stat (Shier, 2011a). 
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Figur 1: Shiers modell ”Pathway to participation” om barn och ungas väg till delaktighet. 

3.2 Barns delaktighet utifrån socialarbetarens bemötande 
Barns positioner i mötet med socialtjänsten är beroende av hur de blir bemötta av 

socialarbetaren. Positioner kan delas upp som två kontinuum, antingen kan socialarbetaren 

välja att involvera barnet genom att informera samt konsultera denne eller så kan 

socialarbetaren välja att barnet varken informeras eller konsulteras i sitt ärende. Att 

socialarbetaren varken informerar eller konsulterar barnet innebär att barnet utesluts från 

att vara delaktig samt att ha inflytande i processen. Enligt Eriksson & Näsman (2011) kan ett 

uteslutande av barnet i processen generellt vara av hänsynstagande skäl då socialarbetaren 

kan anse att exkluderandet av barnet innebär att beskydda denne. Uteslutandet av barnet 

kan ske i ärendeprocessen då det finns en generell syn hos utredare att det är en belastning 

för barn i det egna ärendet att involveras i familjerättsliga tvister. 

     Enligt Eriksson & Näsman (2011) är positionerna i mötet med socialtjänsten även 

beroende på i vilken utsträckning socialarbetaren haft barnfokus i ärendet samt om 

ärendeprocessen har varit barnanpassad. Det ena kontinuumet utgörs av att socialarbetaren 
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haft en barnfokuserad inställning i ärendet, den andra utgörs av om det i ärendet funnits en 

vuxenfokuserad attityd. När dessa olika positioner kombineras i mötet mellan barn och 

socialtjänst uppstår olika barnpositioner. 

     Barnens delaktighet kan även kopplas samman med empowerment, vilket idag är ett ideal 

i samhället. Empowerment förutsätter att klienten görs delaktig och deltar aktivt i processen 

och bygger således på att socialarbetaren sätter klienten i centrum (Payne, 2008).  

     Enligt figur 2 kan socialarbetaren ha ett barnorienterat fokus i ärendet samt göra barnet 

delaktigt i den egna utredningen. Om detta sker blir det berörda barnet ett Delaktigt barn. 

Delaktiga barn i kontakt med socialtjänsten är det den svenska lagstiftningen eftersträvar, 

det är även ett slags ideal som finns inom dagens socialtjänst. Skulle socialarbetaren ha ett 

barnorienterat fokus och samtidigt inte göra barnet delaktigt i utredningen innebär det att 

barnet befinner sig i positionen Beskyddat barn. Om socialarbetaren har en vuxenorienterad 

syn i utredningen och barnet samtidigt är delaktigt genom att bli informerad och konsulterad 

i ärendet innebär det att barnet har positionen Delaktig vuxen. Skulle socialarbetaren istället 

inte involvera barnet och göra denne delaktig samtidigt som socialarbetaren har en 

vuxenorienterad syn har barnet en position som Diskvalificerad vuxen (Eriksson & Eriksson, 

2011). 

 

 

Figur 2: Modell barnets delaktighet utifrån socialarbetarens bemötande. 

Beroende på vilken position barnet har i ärendet kan handlingsutrymmet ökas eller minskas. 

Negativt i sammanhanget blir det inte förrän socialarbetaren har ett vuxenorienterat fokus. 

Om socialarbetaren kombinerar ett vuxenorienterat fokus med att inte göra barnet delaktigt 

kan få ödesdigra konsekvenser för barnet. Att enbart fokusera på vad föräldrarna tänker och 

vill i utredningen innebär att utredningen får ett snedvridet fokus utan barnperspektiv. Att 

fokus istället hamnar på något helt annat än själva utredningen kan också medföra risker i 
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utredningen, till exempel då socialarbetaren talar om annat än själva utredningen med 

familjen och med barnet för att i god tro försöka skapa en relation till dessa (Eriksson & 

Näsman, 2011).  

     Ett delaktigt barn innebär att barnet får förklarat vad som händer under 

utredningsprocessens gång, det sker uppföljning av ärendet tillsammans med barnet och 

utredaren försöker hela tiden öka barnets delaktighet och möjlighet att påverka ärendet. En 

socialarbetare som utreder ett beskyddat barn har fortfarande barnfokus i ärendet. Att barnet 

istället har positionen delaktig vuxen innebär istället att barnet inte är ett barn i den 

bemärkelsen att han eller hon inte får det som sker i utredningsprocessen förklarat på ett 

barnanpassat sätt. Istället är det barnet som förväntas anpassa sig i utredningen till 

socialarbetaren, de förväntas inte heller leka eller ha ett behov av att ha få knyta band till 

socialsekreteraren (Eriksson & Näsman, 2011). 

     I sammanhanget blir diskussionen kring barnperspektiv och barns perspektiv, samt 

skillnaden däremellan, relevant. Barnperspektivet består av hur barnen ser på sig själva och 

den egna situationen. Det vuxna barnperspektivet innebär vuxna sätter sig in i hur barn 

känner samt de berättelser som barnen ger. De vuxnas perspektiv på detta är till större del 

egna tolkningar av hur barnet kan uppleva en situation. Ofta gör vuxna sina tolkningar 

genom att de refererar till sin egen barndom. De vuxnas barnperspektiv kan ge en bild av hur 

barn kan uppleva till exempel mötet med socialtjänsten eller annan situation. Det kan dock 

inte ge en fullständig förståelse eftersom socialarbetarens barndom är tagen ur en helt annan 

kontext än barnet som befinner sig i en utredningsprocess. Dessutom kan vuxenlivet och den 

tid som passerat sedan socialarbetarens egen barndom ha färgat bilden av hur det var att 

vara barn. Därför kan barnet uppleva situationen på ett helt annat sätt än vad socialarbetaren 

tror att barnet gör (Eriksson & Näsman, 2011). 

     Barns perspektiv innebär barns egna berättelser kring sin situation, det är därför en 

tolkning som barnet själv har gjort. Barns perspektiv ska därför inte förväxlas med 

barnperspektivet då skillnaden kan bli stor mellan den vuxnas tolkning av barnets situation 

utifrån egna referenser och barnets egna upplevelser och tolkningar (Eriksson & Näsman, 

2011). 

4 METOD 

4.1 Val av metod 

Uppsatsförfattarna har valt att genomföra en kvalitativ studie med semi-strukturerade 

intervjuer. Valet har gjorts utifrån bedömningen att en sådan metod är bäst lämpad att 

använda vid undersökning av socialarbetares syn på barns delaktighet, samt för att på bästa 

sätt kunna besvara de uppställda frågeställningarna. Bedömningen gjordes eftersom det i en 

kvalitativ studie är möjligt att bedriva intervjuer där uppsatsförfattare och respondenter möts 

personligen. Ett sådant möte kan motverka missförstånd, det är även möjligt för 
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uppsatsförfattarna att förtydliga eventuella frågor. Då intervjuerna har varit semi-

strukturerade möjliggör det för uppsatsförfattarna att ställa följdfrågor, vilka kan ge en 

fördjupad kunskap av undersökningsområdet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

     För att besvara de olika frågeställningarna har en intervjuguide utarbetats. Intervjuguiden 

har därefter fungerat som underlag vid de intervjuer som genomförts. Vid intervjuerna har 

socialarbetare blivit intervjuade om deras syn på barns inflytande och dess eventuella 

effekter (Kvale & Brinkmann, 2009).  

4.2 Urval 
I ett inledande skede har uppsatsförfattarna valt att begränsa sig till att intervjua 

socialarbetare som arbetar inom socialtjänstens barn- och ungdomsenheter. Urvalet gjordes 

på grund av den etiska aspekten av att intervjua barn. Således har uppsatsförfattarna valt att 

begränsa sig till att intervjua yrkesverksamma socialarbetare om deras erfarenheter och syn 

på barnens inflytande under processens gång. Vidare har uppsatsförfattarna valt att inte 

begränsa sig till en specifik åldersgrupp bland barnen. Att inte avgränsa arbetet till en 

särskild åldersgrupp innebär att uppsatsförfattarna således har valt att undersöka hur 

delaktigheten och inflytandet fungerar för samtliga barn mellan åldrarna 0-18 år, samt hur 

denna kan yttra sig beroende på barnets ålder.   

     Därefter följde ett geografiskt urval där uppsatsförfattarna valde att begränsa sig till att 

intervjua verksamma socialarbetare från olika kommuner i Mellansverige.  

     För att erhålla största möjliga mängd information från dessa intervjuer tillämpas ett 

ändamålsenligt urval (Elofsson, 2005). Respondenterna består utav de personer som tackat 

ja till intervju, och som uppsatsförfattarna bedömer är relevanta för studiens syfte. För att 

vara relevanta för studiens syfte ansåg uppsatsförfattarna det vara nödvändigt att de 

intervjuare socialarbetarna för närvarande arbetade med barn och utredningar. 

Respondenternas lämplighet har även bedömts utifrån utbildning, där socionomexamen eller 

likvärdig utbildning har varit ett krav. Kön, ålder och liknande attribut har 

uppsatsförfattarna inte tagit någon hänsyn till. Vidare har uppsatsförfattarna valt att inrikta 

sig generellt på de insatser som rör barn, detta för att undvika att inflytandet och 

delaktigheten kopplas samman med specifika insatser. Uppsatsförfattarna har valt att tolka 

insatser som det stöd och den service som socialtjänsten kan erbjuda medborgarna i 

samhället.  

4.3 Datainsamling 
En intervjuguide bestående av 19 intervjufrågor har konstruerats. Efter första intervjun ansåg 

uppsatsförfattarna att ett antal omformuleringar av intervjufrågorna var nödvändiga. 

Omformuleringarna genomfördes även om innebörden av intervjufrågorna är densamma. 

Intervjuguiden består inte av några inledande eller avslutande frågor, utan frågorna syftar till 

att besvara en frågeställning i taget. Inför varje enskild intervju har respondenterna blivit 

tillfrågade om de är villiga att delta, samt blivit informerade om att ljudupptagning kommer 
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att ske. De har även blivit informerade om de etiska principerna och vad dessa innebär. 

Vidare har även varje enskild respondent fått möjligheten att bestämma vart intervjun ska 

äga rum, vilket uteslutande har skett på den enskildes arbetsplats, antingen i neutrala 

samtalsrum eller på den enskildes kontor. Vid dessa intervjuer har båda uppsatsförfattarna 

medverkat. För att underlätta datainsamlingen har uppsatsförfattarna valt att göra en 

ansvarsfördelning vid varje intervju. Ansvarsfördelningen har inneburit att den ena av 

uppsatsförfattarna ansvarar för att ställa intervjufrågorna, medan den andra aktivt för 

anteckningar samt ansvarar för ljudupptagningen. Ansvarsfördelningen har bestått under 

alla intervjuer. Intervjuerna har varierat i längd, detta beroende på hur detaljerat de olika 

respondenterna besvarat intervjufrågorna, i snitt har dock intervjuerna pågått under ungefär 

40 minuter. 

4.4 Databearbetning 
Efter det att intervjuerna ägt rum har dessa transkriberats. Transkriberingen har skett för att 

förbereda det insamlade datamaterialet för vidare analyser (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Intervjuerna har transkriberats i separata dokument. Uppsatsförfattarna har även valt att 

transkribera materialet så snart som möjligt efter att intervjun ägt rum, detta för att inte 

glömma bort tonlägen, betoningar och eventuella syftningar från respondentens sida. 

Uppsatsförfattarna har även valt att dela upp transkriberingarna mellan sig. Uppdelningen 

har skett då samtliga intervjuer skedde under en kort och intensiv period. Uppsatsförfattarna 

föredrog att ha transkriberingen från den föregående intervjun färdigställd innan 

påbörjandet av nästa.  

      Uppsatsförfattarna har valt att använda sig av en innehållsanalys för att analysera det 

insamlade materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). Innehållsanalysen innebar att 

kategoriseringar av respondenternas svar genomfördes efter transkriberingarna. 

Kategoriseringarna gjordes utifrån de uppställda intervjufrågorna, och syftade till att 

tydliggöra vad de olika respondenterna svarat under samma fråga. Intervjufrågorna har 

därför fungerat som rubriker, vilka respondenternas svar presenterades under. Därefter 

meningskoncentrerades svaren för varje fråga, detta för att göra analysmaterialet mer 

hanterbart och lättläsligt (Kvale & Brinkmann, 2009). Meningskoncentreringen innebar att 

uppsatsförfattarna valde ut det centrala budskapet i varje svar och sedan sammanfattade 

detta. Slutligen kopplades intervjufrågorna samman med de olika frågeställningarna, detta 

för att se vilka intervjufrågor som svarade på vilken frågeställning.  

4.5 Etik 
Uppsatsförfattarna har gjort forskningsetiska ställningstaganden för att inte orsaka skada 

eller liknande för de respondenter som deltar i studien. De fyra olika forskningsetiska 

principerna har uppsatsförfattarna reflekterat över och diskuterat, detta då de är en del utav 

forskningsetiken och att det i denna bestäms hur respondenter ska behandlas av 

uppsatsförfattarna, både innan, under och efter att intervjun har ägt rum (Vetenskapsrådet, 
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2011). 

     De fyra forskningsetiska principerna är samtyckeskravet, nyttjandekravet, 

konfidentialitetskravet samt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Då 

uppsatsförfattarna tillämpar dessa principer har respondenterna erhållit information 

angående studiens syfte samt vad det insamlade materialet kommer att användas till. Den 

information som fås via intervjuerna kommer enbart att användas till denna studie, vilket 

hör till principen nyttjandekravet. Allt material som uppsatsförfattarna erhållit behandlas 

konfidentiellt, det inkluderar även uppgifter som kan identifiera respondenterna. 

Respondenterna har redan innan intervjun blivit informerade om hur materialet skulle 

komma att behandlas. Uppsatsförfattarna har valt att förvara den information som 

framkommit under intervjun på en personlig lösenordskyddad dator, detta för att garantera 

att ingen utomstående får tillgång till informationen. Vidare har uppsatsförfattarna valt att 

inte förvara eventuella personuppgifter tillsammans med övrig information, detta för att 

ytterligare försäkra att respondenternas identitet inte avslöjas (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vidare har samtliga respondenter blivit erbjudna att ta del av den fullständiga studien när 

denna är godkänd och sammanställd i sin helhet. 

     Forskares ansvar och inställning gentemot forskningen har en central och ofta avgörande 

roll för hur resultat och forskning behandlas. På grund av att det är så centralt så har 

uppsatsförfattarna aktivt reflekterat över forskaretiken under hela studiens gång. 

Reflektionen bidrar till ett positivt förhållningssätt mot respondenterna, någonting som 

förmodligen varit svårare att uppnå utan aktiv reflektion (Vetenskapsrådet, 2011).  

     Uppsatsförfattarna har valt att intervjua socialarbetare om deras subjektiva upplevelser, 

föreställningar och erfarenheter angående barns inflytande och delaktighet. Valet har gjorts 

för att undvika att involvera barn direkt, hade barn involverats i mötet så hade det kunnat 

ifrågasättas etiskt. Valet gjordes även utifrån en skyddsbedömning då barn kan uppleva det 

svårt att samtala med uppsatsförfattarna om privata frågor (Kvale & Brinkmann, 2009).  

     Slutligen har uppsatsförfattarna under studien och intervjuernas gång tillämpat en kritiskt 

och reflekterande hållning. Ett kritiskt förhållningssätt kan anses vara av stor vikt då 

socialarbetare intervjuas om deras subjektiva föreställningar, erfarenheter och upplevelser. 

De subjektiva föreställningarna kan givetvis variera mellan olika socialarbetare, vilket 

uppsatsförfattarna hela tiden varit medvetna om. I de fall där en kritiskt och reflekterande 

hållning inte tillämpas finns det risk att kränka respondenten, vilket uppsatsförfattarna 

självfallet har velat undvika.  

4.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Reliabilitet innebär att det resultat som framkommit i studien är tillförlitligt samt möjligt att 

reproduceras. Det kan gälla respondenternas svar samt om dessa svar hade kunnat bli 

annorlunda om frågorna var ställda av någon annan alternativt på ett annat sätt (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

     I studien har fem socialsekreterare intervjuats, vilket innebär att studien är baserad på 

svar från en mycket liten del av de socialarbetare som arbetar på alla enheter för barn och-

ungdomar i landet. Vidare arbetar majoriteten av respondenterna med barn upp till cirka 13-

årsålder, vilket ytterligare begränsar reliabiliteten samt generaliserbarheten. På grund av 
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denna begränsning är reliabiliteten relativt låg, då urvalet är litet och inte går att applicera på 

alla socialarbetare. Vidare är urvalet geografiskt begränsat, och det kan tänkas att 

socialarbetare har olika syn på barns delaktighet och inflytande beroende på vart i landet de 

är yrkesverksamma.  

     Validitet syftar till att beskriva hur sanningsenligt ett yttrande är (Kvale & Brinkmann, 

2009). Respondenterna har intervjuats kring deras egna erfarenheter och åsikter. 

Uppsatsförfattarna har gjort bedömningen att samtliga respondenter framstått som 

sanningsenliga och trovärdiga. Vidare är validiteten beroende av hur öppet 

tillvägagångssättet är i studien, denna ökas i och med att det i denna studie tydligt 

framkommer att uppsatsförfattarna har använt sig utav semi-strukturerade intervjuer med 

socialarbetare på barn- och ungdomsenheter. På grund av studiens tydlighet och 

genomskinlighet beräknas det vara hög validitet för studien (Kvale & Brinkmann, 2009).  

     Uppsatsförfattarna har gjort bedömningen att studien inte är generaliserbar, med 

anledning av det begränsade urvalet, både i antalet respondenter samt geografiskt. Trots att 

samtliga respondenter svarade likadant på ett fåtal frågor trots olika ålder och varierande 

arbetserfarenhet är detta inte tillräckligt för att generalisera studiens resultat. Dessutom 

understryks att studien inte kan generaliseras ytterligare i och med att samtliga respondenter 

var kvinnor, och det kan tänkas att yrkesverksamma män har andra erfarenheter (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

5 RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 Presentation av respondenter 

Samtliga respondenter är kvinnor, majoriteten av dem i medelåldern, detta med undantag av 

en respondent som var i 25-årsåldern. Denna respondent arbetar med alla barn oavsett ålder. 

Respondenterna i övrigt har varierande yrkeserfarenhet och arbetar främst med barn upp till 

tonårsåldern. Samtliga har även en socionomexamen eller likvärdig utbildning. De arbetar i 

en storstadsregion i mellersta Sverige, de är dock verksamma inom olika kommuner, med 

undantag av respondenterna fyra och fem som arbetar inom samma verksamhet.  

5.2 Presentation av resultat 

5.2.1 Barns delaktighet och inflytande i processen 

Samtliga respondenter menar att barns inflytande och delaktighet diskuteras på 

arbetsplatserna i och med att de arbetar med barn. Någon av respondenterna menar att det 

finns krav på barnens inflytande från den egna verksamheten, detta i och med att de arbetar i 
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BBIC licenserade kommuner. De krav som finns på barnens inflytande återfinns i BBIC 

systemet, men några övriga krav på barnens inflytande finns inte från verksamheternas sida. 

En av respondenterna säger att ”jag tänker om ni frågar någon som arbetar på 

försörjningsstöd så kanske dem pratar för lite om barn men vi gör barnavårdsutredningar 

alltså pratar vi om barn med barn. Fast även hela socialförvaltningen ska ju ha ett 

barnperspektiv i alla olika frågor […] (Respondent ett). En annan av respondenterna menar 

att samtalen kring barnens inflytande ofta är kopplade till enskilda ärenden och att det av 

den anledningen inte pratas generellt om barnens inflytande på arbetsplatsen. Resultatet 

från intervjuerna visar på att utvärdering och uppföljning av barnens inflytande kan se olika 

ut beroende på vilken kommun det handlar om. En av respondenterna menar att 

”socialtjänsten följer upp sina insatser och följer upp det här till exempel med hur barnen 

påverkar utredningen. Det är ju verkligen ett utvecklingsområde, det är det” (Respondent 

tre). En annan av respondenterna menar att barnens inflytande följs upp genom att 

gruppchefen läser igenom arbetsgruppens utredningar, och vid eventuella frågor kan dessa 

ställas direkt till ansvarig socialarbetare. Majoriteten av respondenterna menar att det är 

socialtjänstens insatser som följs upp, och inte barnens delaktighet eller inflytande.  

     Respondenterna menar att barnen har inflytande men i varierande utsträckning och att 

denna kan påverkas dels beroende på vilken insats det handlar om men även av barnets ålder 

och mognad. Vid insatser som till exempel kontaktperson eller kontaktfamilj tillfrågas alltid 

barnen och de får då en möjlighet att själva vara med och bestämma över om insatsen ska 

tillsättas eller inte. Samtliga respondenter belyser vikten av att barnets inflytande blir 

individanpassat utifrån barnets ålder och mognad. Under utredning av små barn sker 

generellt observationer istället för samtal, detta för att ”[…] se hur föräldern samspelar med 

barnet, alternativt har den koll på vart barnet är i rummet och sådär. Vägledning, 

gränssättning, skydda barnet, hur pratar mamma med barnet, hur pratar hon om barnet, 

eller pappa för den delen” (respondent fyra). Respondenterna menar att äldre barn kan 

motivera mer, samt att de kan ha en större förståelse för varför en utredning äger rum. En 

uppfattning är dock att det inte är graden av inflytandet som är intressant, utan på vilket sätt 

barnet ges inflytande. Gällande barnens inflytande är samtliga respondenter överens om att 

mognaden är viktigare än åldern. Gemensamt för respondenterna är att de anser det vara 

svårt att göra en bedömning av när barnen är tillräckligt mogna för att ha inflytande eller 

inte. För att göra denna bedömning nämner respondenterna att det är möjligt att prata både 

med barn och vårdnadshavare för att få en fingervisning av barnets mognad. En annan 

uppfattning är att socialarbetarens kunskaper och erfarenheter är viktiga komponenter för 

att göra en bedömning av barnets mognad. 

     Barns inflytande yttrar sig generellt sett genom att de är delaktiga i de samtal som sker och 

får möjlighet att själva uttrycka sig och formulera egna önskemål. Respondenterna menar att 

barnen ska ha inflytande i största möjliga mån. En av respondenterna betonar vikten av att 

barnen alltid får tillgång till relevant information. Majoriteten av respondenterna menar att 

en skyddsbedömning kan behöva göras för barnen på grund av att barnen kan få ett för stort 

ansvar samt att barnet i den situationen hamnar mellan vårdnadshavarna, exempelvis vid 

vårdnadstvister då lojalitetskonflikter kan uppstå. Ytterligare en uppfattning är att en 

skyddsbedömning kan behöva göras om barnen redan träffar ett stort antal professionella. I 

de fall kan socialarbetarna välja att inte träffa barnet, detta då det kan leda till skada för 

barnet att träffa ytterligare någon professionell. Respondenterna är överens om att en 
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motivering är nödvändig i de fall socialarbetarna väljer att inte träffa barnen. 

     Respondenterna har olika åsikter om när och var barnens inflytande är mer respektive 

mindre viktigt. Angående relevansen av barnens inflytande säger en av respondenterna att 

”det är väl om man kanske har föräldrar som söker stöd och hjälp utifrån sina egna behov 

[…]. Där det inte är direkt riktat till barnet, då behöver man kanske inte blanda in barnet” 

(respondent två). En annan uppfattning är att barnens inflytande kan vara problematiskt då 

många av insatserna är riktade mot vårdnadshavarna eller familjen i stort istället för det 

enskilda barnet. En av respondenterna har åsikten att barnets inflytande blir extra viktigt då 

de olika behovsområdena blivit utredda, detta för att säkerställa att rätt information 

framkommit. Respondenterna har olika åsikter angående om det finns omständigheter då 

barn inte bör ha inflytande i det egna ärendet. En uppfattning är att det inte finns några 

sådana omständigheter utan att det hela tiden är individanpassat. En annan uppfattning är 

att sådana omständigheter kan uppstå i de fall skyddsbedömning görs. En av respondenterna 

menar att barnen varken ska behöva känna ansvar eller behöva gå emot vårdnadshavarna, 

och att barnen i dessa fall kanske inte bör ha inflytande. Respondenterna menar dock att 

synen på inflytande kan variera mellan socialarbetare, barn och vårdnadshavare. 

Respondenterna menar att det är möjligt att äldre barn tolkar delaktighet och inflytande som 

att de ska få bestämma och få sin vilja igenom, medan socialarbetarna anser att barnen är 

delaktiga och har inflytande genom att de får komma till tals och blir lyssnade på.  

5.2.2 Barnens ökande inflytande 

Majoriteten av respondenterna anser att barnen behöver ha ett ökat inflytande i 

utredningsprocessen och vid utformningen av insatserna. En av respondenterna menar att ” 

jag tycker inte man kan säga varken ja eller nej på den, utan det är verkligen en 

bedömningsfråga från ärende till ärende. Och det är som ni nämner själva utifrån barnets 

ålder och mognad och just den specifika situationen” (respondent fyra). Ett flertal 

respondenter menar att om barnen behöver ha ett ökat inflytande kan variera mellan olika 

ärenden. En av respondenterna menar att det ofta är stort föräldrafokus och att det därför är 

viktigt att träffa barnen oftare för att på så sätt ge barnet ett ökat inflytande och säkerställa 

att barnen blir mer delaktiga genom hela ärendeprocessen. En annan åsikt är att ålder och 

mognad är viktiga komponenter gällande barnens ökande inflytande. En av respondenterna 

menar att ålder och mognad ofta hänger ihop, och att det är viktigt att få en bild av det 

enskilda barnets mognad genom att prata med vårdnadshavare och övriga personer i barnets 

nätverk.  

     De flesta respondenter nämner BBIC som ett hjälpmedel för att öka barns inflytande. 

Socialarbetaren ska alltid träffa barnet, om det inte finns saker som talar för att kontakt med 

socialtjänsten inte är för barnets bästa. Detta är dock en resursfråga och de flesta 

respondenter önskar mer tid med barnen. En av respondenterna nämner handledning, 

ärendedragning och metodstöd som olika strategier arbetsplatsen kan använda för att 

vägleda socialarbetarna för att öka barnens inflytande. Respondenterna nämner även övriga 

metoder såsom nallekort, tejping och frågekort formade som moln för att öka barnens 

inflytande och delaktighet. Majoriteten av respondenterna nämner även signs of safety, vilket 

är ett förändringsinriktat och lösningsfokuserat arbetssätt för att arbeta med barn och 

vårdnadshavare (Länsstyrelsen, 2009). Generellt sett var majoriteten av metoderna 
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anpassade för yngre barn. En av respondenterna menar även att ” det där med att åka bil är 

ju himla bra, men det har ju inte vi så mycket utrymme att göra, men då kan det babblas på 

ganska bra. Man sitter lite ofarligt när man sitter, så liksom, bredvid, så där” (respondent 

två). Ett sätt att öka barnens delaktighet och inflytande kan således vara att åka bil med 

barnen då detta avdramatiserar mötet med socialarbetaren. 

5.2.3 Effekter av barnens inflytande 

När barnen är med och utformar insatserna kan det få olika effekter menar respondenterna. 

De flesta av respondenterna upplevde att det tidigare var stort vuxenfokus i utredningar. 

Genom att barnen nu är med och utformar insatserna medför detta att utredningen får 

barnfokus istället för vuxenfokus. Genom barnens inflytande menar en av respondenterna att 

det är möjligt att få mer information från barnet. Barnens inflytande kan även medföra att 

utredningen blir mer omfattande och det är även möjligt att få ytterligare en bild av familjens 

hemförhållanden. En av respondenterna nämner främst de positiva effekterna det kan få för 

det enskilda barnet:  

Jag tycker att det stärker barnen, att dom…ja men just det här med att de får känna att de kan 

påverka saker runt om kring dom och att man får försöka hitta sätt också att göra det tydligt 

för dom och att nu önskade du det här, och nu fick du det här och alla saker kan man kanske 

inte ge, som att det här med att föräldrar ska flytta ihop som bor isär. Det kanske man inte kan 

ge barnet även om barnet önskar och vill det, men att man får hitta andra saker som man får 

visa barnet att nu ville du det här och då gjorde vi det här, så det de får känna att 

vuxenvärlden faktiskt.. att vuxenvärlden faktiskt bryr sig och att man kan bestämma över sitt 

eget liv och vara med och forma (Respondent fem). 

Ovanstående respondent menar att barnens inflytande kan bekräfta dem samt införliva en 

känsla av att de vuxna lyssnar. Barnens inflytande kan även medföra negativa effekter, 

exempelvis att det blir ett för stort ansvar för barnen. Vidare kan det påverka barnens syn på 

hur vuxenvärlden fungerar. Respondenterna nämner även att barnens inflytande och 

delaktighet kan leda till för många professionella kontakter för barnet. Vidare kan det få 

negativa effekter om socialarbetarna utgår från vårdnadshavarna vilket medför att barnen 

blir involverade i saker på vuxennivå. Vid dessa situationer menar respondenterna att en 

individuell bedömning är viktig.  

5.3 Analys 

5.3.1 Barns delaktighet och inflytande i processen 

Respondenterna i studien menar att det krävs av socialarbetaren att han eller hon lyssnar på 

barnet under utredningen och på grund av detta kan det finnas likheter med barnets rätt att 

komma till tals utifrån ålder och mognad vilken återfinns i artikel 12 i barnkonventionen 

(Hammarström, 2006). Även Sinclair (1998) beskriver detta då socialarbetaren genom hela 

utredningen ska beakta samt lyssna på barnet då detta är barnets rättighet. Respondenterna, 
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i enlighet med barnkonventionens 12:e artikel, gör i denna diskussion en reservation för 

barnets ålder och mognad. Respondenterna talar om barnets bästa då det utifrån detta kan 

bedömas att det inte är bra för barnet att delta i utredningen om barnet till exempel redan 

har många professionella kontakter. Att barnet upprepade gånger måste berätta om sina 

upplevelser kan därför vara påfrestande för barnet. Respondenterna gör då bedömningen, 

utifrån hänsynstagande skäl, att barnet inte ska vara involverat i ärendeprocessen. Att få 

information om barnet kan i dessa fall istället fås genom samtal med personer i barnets 

nätverk. Respondenternas syn på detta går även att jämföra med barns positioner i mötet 

med socialtjänsten i Eriksson & Näsmans (2011) modell om barnets delaktighet utifrån 

socialarbetarens bemötande. Barnpositionen Beskyddat barn beskriver det respondenterna 

tar upp i denna diskussion. Denna position ger barnet mindre utrymme att komma till tals. 

     Eftersom de flesta socialarbetare i intervjuerna ansåg att det fanns tillfällen då det inte är 

att föredra att involvera barnet i utredningen innebär detta att det ibland kan vara bättre att 

ha ett beskyddat barn, även om målsättningen enligt barnkonventionen och lagstiftningen är 

att barnen alltid ska vara delaktiga barn.  

     Genom respondenternas svar kan det även antas att barn oftast blir det Eriksson & 

Näsman (2011) benämner som Delaktigt barn, detta då det sällan är bäst för barnet själv att 

inte delta i ärendeprocessen och att barnet utesluts i ärendeprocessen sker således endast i 

undantagsfall. Respondenterna menar att barnen i varierande grad har inflytande i ärendet, 

men att socialarbetaren alltid försöker att involvera barnet genom att informera samt lyssna 

på barnet. Respondenterna menar dock att detta inte nödvändigtvis innebär att barnet själv 

får vara med att bestämma då det kan vara svårt för ett barn att själv se vad som är bäst för 

honom eller henne. 

     I diskussionen kring ålder och mognad menar Warming (2011) att dessa är två faktorer 

som barnets delaktighet grundar sig på. Utifrån respondenternas svar kan det generellt 

utläsas att de alla upplever att det finns svårigheter i att bedöma barnets ålder och mognad. 

De upplever att det krävs mycket från socialarbetaren i denna bedömning. Vilken typ av 

delaktighet barnet har blir därför beroende av socialarbetarens färdigheter och kunskaper på 

området samt barnets ålder men även hur pass moget barnet är att ta ställning i frågor kring 

den egna situationen och hur väl barnet kan uttrycka sig. 

     I respondenternas svar på frågorna kring barnets delaktighet kan det generellt utläsas hur 

socialarbetarna gör barnen delaktiga i ärendeprocessen utifrån Harts delaktighetstrappa. Alla 

intervjupersoner talar om att göra barn delaktiga i samma grad som Harts delaktighetstrappa 

nivå fyra, fem och sex. En viss spridning finns i respondenternas svar, till exempel då barn 

inte blir hörda på grund av att barnets bästa beaktas och socialarbetaren därför väljer att inte 

träffa barnet. Detta innebär dock inte att socialarbetaren hamnar under steg ett, två och tre 

(icke-delaktighet) i Harts delaktighetstrappa då trappan förutsätter att socialarbetaren träffar 

barnet. I enlighet med detta hävdade vissa respondenter att ett uteslutande av barnet inte 

nödvändigtvis innebar att barnet inte var delaktigt då delaktighet även kunde uppnås på 

andra sätt, till exempel genom kontakt med andra vuxna i barnets omgivning (Eriksson & 

Näsman, 2011; Shier, 2001b). Sinclair (1998) beskriver att en uppfattning om socialarbetaren 

är att han eller hon ska vara tydlig i kommunikationen med barnet och informera barnet i det 

som rör honom eller henne. Detta motsvarar steg fyra som innebär att barnet blir informerat 

samt att socialarbetaren respekterar och lyssnar till vad barnet har att säga. 

     Utifrån respondenternas svar hamnar ingen på de övre stegen i trappan. Det var alltså 
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ingen som svarade att det är barnen som har idéer i utredningen, startar projekt och bjuder 

in de vuxna att delta, eller att barnen har merparten av idéer eller bestämmer hur projekten 

avslutas, vilket motsvarar steg sju och åtta i trappan. Detta kan jämföras med Shiers modell, 

där socialarbetarna beräknas hamna på steg fyra, vilket innebär att barn involveras i 

beslutsfattandet. Detta utifrån bedömningen att socialarbetarna är villiga att lyssna på 

barnen samt i största möjliga mån utformar eventuella insatser utifrån barnens önskemål. De 

når dock inte det femte och översta steget i modellen, vilket innebär att barnen och 

socialarbetarna delar makten samt ansvaret under beslutsfattandet. Anledningen till att 

socialarbetarna inte delar makten och ansvaret med barnen kan delvis bero på den 

skyddsbedömning socialarbetarna gör för barnets räkning (Shier, 2011a).    

     Enligt McLeod (2006) är det många barn som upplever att de i utredningen inte blir 

lyssnade på. Upplevelsen av att de inte blir lyssnade på kan grunda sig i att barn och 

socialarbetare värderar ”att lyssna” olika. För barn innebär det att socialarbetaren hör vad 

barnet säger och fattar beslut utifrån detta i enlighet med barnets önskemål. Vuxna 

definierade lyssnandet som att uppmärksamma det barnen hade att säga och att bemöta 

barnets åsikter och tankar på ett respektfullt sätt. Att informera och delge beslut var också en 

viktig faktor som, enligt socialarbetarna, ingick i lyssnandet. Respondenterna i denna 

uppsats gav en liknande bild när de blev tillfrågade om detta. En respondent ansåg att det 

generellt var i tonåren som barn tyckte att lyssnandet innebar att socialarbetaren skulle 

handla utifrån barnets önskemål. En annan respondent talade om mindre barn som att de 

oftast inte förstod vilka socialarbetarna var och varför de ville prata med dem. Därför kunde 

de heller inte lägga någon värdering i lyssnandet. 

5.3.2 Barnens ökade inflytande  

Warming (2011) hävdar att det är av stor vikt att utveckla nya metoder för att öka barns 

delaktighet. Vidare menar hon att det även är viktigt att anpassa språket till barnets nivå för 

att barnet ska förstå det som händer kring honom eller henne. Tanken med Harts 

delaktighetstrappa och Shiers modell om ungas väg till delaktighet är att socialarbetare med 

hjälp av modellerna ska öka barns möjligheter till inflytande och delaktighet i 

ärendeprocessen. Ökandet av barns inflytande och delaktighet i processen går som en röd 

tråd genom modellerna. Att som socialarbetare använda modellerna i arbetet med barn kan 

därför vara till fördel då de belyser problematiken i att göra barn delaktiga. Respondenterna 

hävdar att det kan vara svårt att göra barn delaktiga i ärendeprocessen. Det finns dock olika 

metoder som de intervjuade socialarbetarna använder i arbetet för att öka barns delaktighet, 

till exempel signs of safety och nallekort. Vissa använde sig även av tejping och frågekort 

formade som moln i arbetet med barn, vilka hjälper socialarbetarna att ta reda på hur barn 

känner och tänker när det kan vara svårt att prata med barnet. En respondent hade upptäckt 

att det var lättare att prata med barn när de körde bil. Själva bilfärden avdramatiserade mötet 

vilket gjorde att barnet hade lättare för att prata om saker som annars kunde vara svårt. 

Respondenten påpekade dock att det var problematiskt att använda sig av bilkörning under 

utredningen eftersom socialarbetare både har begränsat med tid och möjlighet att använda 

bil för detta ändamål. 

     Herz & Johansson (2012) menar att det genom empowerment går att motverka 

passivisering och därmed öka möjligheterna att mobilisera de egna resurser barnet har. Även 
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Warming (2011) menar att det genom empowerment går att öka barnets inflytande. Även 

respondenterna talar om detta när de nämner BBIC, vilket de menar kan fungera som ett 

verktyg för att stärka barnets ställning i ärendet. Det hjälper även socialarbetaren att ha 

barnfokus under processen. En respondent menade att det innan BBIC var vanligare att 

socialarbetaren hade ett vuxenfokuserat förhållningssätt, men sedan BBIC implementerats 

har arbetet blivit betydligt mer barnorienterat. Modellen om barns delaktighet utifrån 

socialarbetarens bemötande innebär att barn som tidigare varit delaktiga vuxna och 

diskvalificerade vuxna numera är delaktiga barn eller beskyddade barn. BBIC har även haft 

inverkan på om barnet är delaktigt eller beskyddat, då intervjupersonerna anser att BBIC 

gjort barnen mer delaktiga. Respondenterna anser att mer behöver göras för att öka barns 

delaktighet och att BBIC hjälper socialarbetarna i detta. 

     I den tidigare forskning som använts i denna studie är det bara Atwool (2006) som har ett 

konkret förslag på hur socialarbetare ska öka barnets delaktighet i ärendeprocessen. Hon 

menar att socialarbetare ska ”stanna” – och se ur barnets synvinkel, detta innebär att 

socialarbetaren ska ha ett barnfokuserat förhållningssätt. Därefter ska socialarbetaren ”titta” 

– och försöka hitta barnets känslor i processen. Den vuxna ska även ”lyssna” – och genom 

detta höra vad barnet har att säga och därmed få barnets perspektiv. Det står klart att Atwool 

(2006) menar att socialarbetaren ska ha ett barnperspektiv i utredningen. För att kunna ha 

ett barnperspektiv menar respondenterna att det ofta krävs möjligheten att träffa barnen 

mer. I de flesta fall finns det inte utrymme för socialarbetaren till detta på grund av tidsbrist. 

En respondent poängterar att en bättre relation kan byggas till barnet genom att träffas 

oftare, vilken kan öka barnets inflytande i utredningen.  

5.3.3 Effekter av barnens inflytande 

Alla respondenter menar att barnets inflytande kan få konsekvenser för ärendeprocessen. En 

respondent anser att barnets inflytande kan ge barnet en känsla av att en vuxen lyssnar på 

honom eller henne, vilket bekräftar barnet. Utifrån Shiers delaktighetsmodell motsvarar 

detta nivå ett, där barn blir lyssnade till (Eriksson & Näsman, 2011; Shier, 2001b). Det är 

därför en förutsättning att socialarbetaren är beredd att lyssna på barnet för att barnet ska bli 

bekräftat som människa i ärendeprocessen. 

     En annan respondent hävdar att det sätt som socialarbetaren väljer att göra barnet 

delaktigt kan påverka barnets syn på vuxna och vuxenvärlden. Även detta blir viktigt i 

sammanhanget då det är av stor vikt att barnen får en god relation till vuxna och känner att 

han eller hon kan lite på de vuxna som finns i omgivningen, inklusive socialarbetaren. Om 

barnet inte känner att han eller hon kan lita på vuxna kan det bli svårt för barnet att uttrycka 

sina känslor och tankar, vilket motsvarar nästa steg i Shiers modell om barns delaktighet 

(Eriksson & Näsman, 2011; Shier, 2001b). Det är därför viktigt att socialarbetaren ger det 

stöd som barn behöver för att uttrycka sina åsikter i ärendet. 

     Flera respondenter menade även att barnets inflytande kan få negativa konsekvenser. En 

respondent hävdade att barnet kan belastas med sådant som endast vuxna ska diskutera. 

Belastningen kan innebära onödiga påfrestningar för barnet. Då kan socialarbetaren välja att 

inte involvera barnet i detta, vilket medför att barnet blir beskyddat istället för delaktigt. En 

annan respondent menade att en effekt av barnets inflytande i utredningen kan innebära att 

barnet får ytterligare en utomstående kontakt som vill höra deras berättelse. Ännu en 
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professionell kontakt kan vara påfrestande för barnet och här kan socialarbetaren då välja att 

utesluta barnet från ärendeprocessen och därmed göra barnet till ett beskyddat barn. 

     En fördel som respondenterna hävdade var att barnets inflytande kan få den effekt att 

barnet blir informerat och därmed förstår vad som händer runt barnet. Respondentens åsikt 

går att jämföra med modellen om barns delaktighet utifrån socialarbetarens bemötande då 

barnet blir delaktigt. Barnets delaktighet medför att barnet får ett ökat inflytande vilket i sin 

tur kan leda till att han eller hon har lättare att berätta för socialarbetaren vad han eller hon 

tycker och känner i ärendeprocessen. 

6 DISKUSSION  

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet har visat på att barnen, enligt socialarbetarna, är delaktiga och har inflytande 

under processens gång. Däremot kan delaktigheten och inflytandet se olika ut beroende på 

barnets ålder och mognad. Det råder dock delade meningar bland de intervjuade 

socialarbetarna angående om barnen behöver ha ett utökat inflytande eller inte. En åsikt är 

att det sker en individuell bedömning, medan en annan är att det alltid går att öka barnens 

delaktighet och inflytande. Vidare råder det delade åsikter angående vilka effekter barnens 

inflytande kan få. Samtliga respondenter menar dock att barnets inflytande kan ha både 

positiva och negativa effekter. I och med att uppsatsförfattarna erhållit dessa resultat är 

studiens syfte besvarat. Uppsatsförfattarna har med gott resultat undersökt socialarbetares 

syn på barns delaktighet och inflytande, samt i vilken utsträckning detta förekommer. 

Uppsatsförfattarna har även undersökt vilka effekter delaktigheten och inflytandet kan få 

samt hur dessa kan yttra sig.  

     Resultaten visar dock att barnens inflytande till stor del är bundet till barnets ålder och 

mognad. Detta kan anses vara problematiskt då det i lagen inte finns några riktlinjer för vad 

som avses med ålder och mognad och således öppnar detta upp för socialarbetares subjektiva 

tolkningar. Detta skulle i förlängningen kunna innebära att en del barn missgynnas eller 

utesluts, någonting som kanske hade varit möjligt att undvika om det funnits riktlinjer för 

vad som avses med ålder och mognad, samt när ett barn anses vara tillräckligt gammalt och 

moget för att ha inflytande i ärendeprocessen. En lösning på detta skulle vara att de enskilda 

verksamheterna sätter upp generella riktlinjer för barnets ålder och mognad. Riktlinjerna 

behöver inte återfinnas i lagen, men det skulle kunna motverka att barn inom samma 

verksamhet får olika stort inflytande enbart på grund av socialarbetarens subjektiva 

bedömning. Det finns dock en negativ aspekt av riktlinjer då dessa skulle kunna medföra att 

socialarbetarnas arbete blir mer styrt vilket försvårar individuella bedömningar.  

     Vidare har resultatet visat på att ingen av verksamheterna där intervjuer ägt rum uppnår 

de översta stegen på Harts delaktighetstrappa. Att aktivt arbeta med delaktighetstrappan 

samt vara medveten om vad de olika nivåerna innebär skulle kunna främja barnens 
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deltagande. Möjligen behöver även socialarbetare idag få en utökad kunskap angående barns 

delaktighet och inflytande, samt vilka effekter detta kan få, likväl som de effekter det kan få 

när barn utesluts. Resultatet i studien visar även på att barnen i vissa fall utesluts utifrån en 

skyddsbedömning, detta oftast i vårdnadstvister eller då barnen redan har många övriga 

professionella kontakter. En sådan uteslutning innebär dock att barnet blir exkluderat från 

någonting han eller hon enligt barnkonventionen har rätt till – att få uttrycka sin åsikt samt 

göra sin röst hörd. Även en sådan uteslutning bygger på socialarbetares subjektiva 

bedömningar, och ingen av respondenterna belyser vad som anses vara för många 

professionella kontakter. De intervjuade respondenterna nämner BBIC som metod för att 

göra barnen delaktiga. Kanske bör det utarbetas fler metoder för att göra barn delaktiga. Att 

det finns flera metoder att arbeta med för att öka barnens deltagande och inflytande skulle 

kunna medföra fler möjligheter för socialarbetarna att få barnen delaktiga. Genom att ha 

flera metoder att arbeta med skulle det även vara möjligt att göra en individuell bedömning 

angående vilken metod som är bäst lämpad för det enskilda barnet och dess situation. Genom 

att hitta andra metoder för att involvera barnet i processen skulle det även vara möjligt att 

stärka dem och införliva en känsla av att de är betydelsefulla.  

6.2 Metoddiskussion 
Studiens syfte var att undersöka barns delaktighet, detta oberoende av barnets ålder. 

Majoriteten av de intervjuade respondenterna arbetar dock med barn upp till tonårsåldern. 

Resultaten som framkommit under studien skulle därför kunna ha sett annorlunda ut om det 

varit en jämnare fördelning bland åldersgrupperna som respondenterna arbetar med. Vidare 

hade ett annat resultat kunnat uppstå vid ett större antal respondenter, samt om dessa 

arbetat i olika geografiska områden. Samtliga respondenter var dessutom kvinnor. Det hade 

varit intressant att undersöka ifall män inom socialtjänsten delar dessa respondenters åsikter 

och erfarenheter, eller om det kan tänkas finnas könsskillnader. Det är även tänkbart att 

resultatet sett helt annorlunda ut ifall barn hade inkluderats i studien, vilket inte gjorts i 

denna studie på grund av den etiska aspekten. 

     Uppsatsförfattarna valde att använda sig utav semi-strukturerade intervjuer, någonting 

som har fungerat väl vid datainsamlingen (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är dock tänkbart 

att vissa intervjufrågor varit svåra för respondenterna att svara på, detta på grund av 

frågornas bredd då uppsatsförfattarna valt att inte begränsa sig till någon specifik insats vid 

undersökandet av barnens inflytande.  

     Det är även tänkbart att databearbetningen hade underlättats om uppsatsförfattarna 

redan innan valt metod och läst in sig på denna.  

6.3 Slutsats 
Slutsatsen uppsatsförfattarna kan dra är att barnens delaktighet och inflytande är ett 

utvecklingsområde där det fortfarande finns mycket att arbeta med och förbättra. En utav 

respondenterna menade på att det inte är graden av barnets inflytande som är intressant, 
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utan det intressanta är på vilket sätt barnet är delaktigt. Uppsatsförfattarna anser därför att 

det är av stor vikt att fortsätta forska om barns delaktighet och inflytande då det genom 

forskningen kan vara möjligt att utarbeta nya metoder och arbetssätt för att främja barnens 

delaktighet. Fram till dess är det nödvändigt att socialarbetare fortsätter diskutera barnen 

och hur de ska involveras i arbetet, utan att barnen på något sätt ta skada. I och med att 

majoriteten av respondenterna i denna studie arbetade med yngre barn vore det även 

intressant att undersöka hur socialarbetare som arbetar med äldre barn ser på deras 

delaktighet och inflytande. Det är av stor vikt att framtida forskning fortsätter att ha 

barnfokus, detta för att garantera barnens trygghet och rättigheter i enlighet med 

barnkonventionen.   
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BILAGA A, INTERVJUGUIDE 

1. Har barn inflytande i utredningsprocessen och utformningen av insatser, i så fall i vilken 

utsträckning? På vilket sätt har de inflytande?  

2. När och på vilket vis ska barn ha inflytande i det egna ärendet enligt dig? 

3. Vad innebär barns delaktighet och inflytande för dig? Hur yttrar sig denna? 

4. Använder ni några särskilda metoder för att öka barns inflytande? T.ex Nallekort. 

5. Hur förhåller ni er till barnkonventionen i arbetet med barn? 

6. Anser du att barn behöver ha ett ökat inflytande i den egna utredningen? 

7. Gör ni något för att öka barns inflytande? Vad? 

8. Socialarbetare vi har varit i kontakt med under utbildningen hävdar att ålder och mognad 

är en viktig faktor för barns inflytande i den egna utredningsprocessen. Vad innebär ålder 

och mognad, i ditt arbete? 

9. Finns det någonstans i processen som barns inflytande blir extra viktigt eller mindre 

viktigt? I så fall när och varför? 

10. Finns det omständigheter då barn inte bör ha inflytande i det egna ärendet? 

11. Känner du att barnen har en annan syn på vad delaktigheten och inflytandet innebär än 

vad socialarbetaren eller föräldrarna har? 

12. Hur bedömer man om ett barn är ”tillräckligt” moget eller inte, för att ha inflytande i den 

egna ärendeprocessen? 

13. När vet man om ett barn är tillräckligt delaktig i processen? 

14. Vilka fördelar kan barnets inflytande få? 

15. Vilka nackdelar kan barnets inflytande få? 

16. Hur upplever du att det påverkar barnen om de själva får vara med och ha inflytande på 

utredning och insatserna? 

17. Vilka krav på inflytande finns det, inom och utanför verksamheten? 

18. Pratar ni om inflytande delaktighet på arbetsplatsen? Om nej, varför? Och hur kan man 

börja prata om det? Om ja, vad sägs? 

19. Arbetar ni med utvärdering och uppföljning av barnens inflytande? Hur i så fall? 



 

 

BILAGA B, MISSIVBREV 

 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter från Mälardalens högskola i Eskilstuna som påbörjat c-

uppsatsarbetet. Vi har valt att inrikta oss på barn i myndighetsutövning och vill därmed 

undersöka socialarbetarens syn på barnens inflytande i den egna ärendeprocessen.  

Vi är därför i behov av ett antal intervjuer för att få fram material till vår studie. Dessa 

intervjuer kommer att spelas in och pågå ungefär en timme.  

Studien kommer att vara klar till sommaren och vi delar mer än gärna med oss av den till dig 

när den är färdigställd. 

Undrar du något kring studien, dess upplägg eller intervjun så kan du höra av dig till: 

 

Kimya Jensen 

kimya.jensen@hotmail.com 

 

Nicole Nordengrim Peyron 

ninor92@hotmail.com 

 

Bästa hälsningar, 

Kimya och Nicole



 

 



 

 

 

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

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

 


