
 
 

 

 

 

 
 

Vem får vara med? 
En kvalitativ studie om socialsekreterares perspektiv på barns 

möjligheter till delaktighet i barnavårdsutredningar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

Frida Ekdahl 

Caroline Fröman 

Socionomprogrammet 

Examensarbete i socialt arbete 15 hp 

Vårterminen 2018 

 

Handledare: 

Stina Fernqvist  



1 

Sammanfattning 
Möjligheterna för barn att vara delaktiga i barnavårdsutredningar varierar och det 

förekommer även svårigheter med att skapa förutsättningar för delaktighet. För att bättre 

förstå detta, undersöker den här studien socialsekreterares perspektiv på hur barns möjligheter 

till delaktighet ter sig och i vad mån socialsekreterare beskriver barn som kompetenta aktörer 

eller inte. Till hjälp för att förstå och tolka studiens resultat används ett barndomssociologiskt 

perspektiv och Harts delaktighetsstege. Denna kvalitativa studie har ett datamaterial 

bestående av nio intervjuer med socialsekreterare från olika verksamheter inom den sociala 

barn- och ungdomsvården i fem kommuner med en spridning över södra och mellersta 

Sverige. Intervjuerna har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Studien visar att 

socialsekreterare arbetar på många sätt för att möjliggöra delaktighet för barn i 

barnavårdsutredningar. Utöver detta har det visat sig att vuxna begränsar barn från att vara 

delaktiga och synen på barn som kompetenta aktörer eller icke-kompetenta påverkar hur 

delaktiga barn får bara. Synen på barn som kompetenta avgörs i huvudsak av barnets förmåga 

att verbalt kommunicera och är även nära sammanlänkad med faktorer omkring barnet som 

försätter barnet i en ”vuxenroll”. Föreställningen om barn som icke-kompetenta relaterar till 

faktorer hos barnet som dennes ålder, (o)mognad och funktionsnedsättning. Förutsättningar 

för barns delaktighet kan tänkas öka om kommunikationsmedel för icke-verbal dialog i större 

utsträckning implementeras i barnavårdsutredningar. Vidare forskning bör undersöka 

jämförelser mellan delaktighet i olika instanser av den sociala barn- och ungdomsvården samt 

delaktighet på högre nivåer av delaktighetsstegen än vad denna studie visat. 
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Kapitel 1. Inledning 

Att barn ska vara delaktiga i frågor som rör dem är en omdiskuterad samhällsfråga. Barns 

delaktighet har uppmärksammats i media1 som någonting eftersträvansvärt på flera arenor i 

samhället. I Regeringsformen (1974:152, RF) uttrycks att det allmänna har till uppgift att 

“verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet/.../och för att barns rätt tas till 

vara.”. RF i kombination med synen på barn som medborgare och aktörer tydliggör vikten av 

att barn får vara delaktiga i vad som rör dem och arbetet med att öka barns delaktighet i olika 

samhällsinstanser pågår fortlöpande. En av de instanser som ska arbeta med barns delaktighet 

är den sociala barn- och ungdomsvården. I stöd för sitt arbete har de bland annat lagar och 

socialstyrelsens allmänna råd. I Socialtjänstlagen (2001:453), framöver SoL, som är 

vägledande i arbetet med barn och unga, finns FN:s konvention om barnets rättigheter, 

barnkonventionen, inkorporerad. Av barnkonventionens artikel 3 och 12 framgår att barns 

bästa särskilt ska beaktas i åtgärder som rör barn och att de ska få uttrycka sina åsikter om 

sådant som rör dem. Dessa bestämmelser beskriver hur barn ska värnas på samma sätt som 

andra samhällsmedborgare och att de har rätt till att vara delaktiga, bland annat i det arbete 

som berör dem inom den sociala barn- och ungdomsvården. Trots detta tycks arbetet med 

barns delaktighet inte vara helt oproblematiskt. I barnkonventionen återfinns ett dubbelt 

förhållningssätt där delaktighet är en fundamental rättighet samtidigt som konventionen 

begränsar barns möjligheter att påverka genom att deras åsikt ska “tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad” (artikel 12, se även Eriksson & Näsman, 2011, s. 

23). Barnkonventionen utesluter inte heller att barnet ska tillförsäkras skydd och stöd av 

föräldrar eller andra vuxna som har ansvar för barnet (artikel 3). Det finns därmed en syn på 

att barn ska skyddas från delaktighet istället för att få förutsättningar och skyddas i sitt 

deltagande (Prop. 2017/18:186, s. 69).  

 

Under 1999-2005 utvecklades Barns behov i centrum, BBIC, som är ett arbetssätt för att 

stärka barnperspektivet och barns delaktighet inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2015, s. 

116). De senaste åren har det vidtagits åtgärder i syfte att stärka och utveckla den sociala 

barn- och ungdomsvården. Med anledning av detta har regeringen låtit göra en utredning för 

att få förslag på hur deras arbete kan förbättras (Socialdepartementet, 2017, s. 9-10). Det har 

visat sig att socialsekreterares tid till samtal med barn endast uppgår till 2% av den totala 

                                                 
1 En sökning gjordes av författarna med sökorden “barn* delaktighet” i svensk press, genom mediearkivet 

retriever, och gav närmare 1000 träffar för de senaste fem åren.  
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arbetstiden (se ”Barntid” i figur 1). Tiden till samtal med barn och unga har till stor del 

förskjutits till förmån för dokumentation (Socialdepartementet, 2017, s. 23). 

 

I december 2017 lämnades den 

slutgiltiga rapporten till Social- 

departementet, som visar att barn och 

ungas, samt familjers delaktighet 

inom den sociala barn- och 

ungdomsvården, måste öka 

(Socialdepartementet, 2017, s. 9, 

116). I rapporten föreslås en reform 

för barn och ungdomar som, 

tillsammans med barnkonventionen, 

kortfattat innebär en förstärkning av 

barn och ungas position i förhållande 

till den sociala barn- och 

ungdomsvården 

(Socialdepartementet, 2017, s. 116).  

Ökade möjligheter till 

relationsbyggande mellan de 

professionella och barn samt deras 

familjer, föreslås prioriteras framför krav på den dokumentation och administration som i 

dagsläget hindrar ett sådant arbetssätt (Socialdepartementet, 2017, s. 116). 

 

Frågan om barns delaktighet är omtalad och närvarande i samhällsdebatten och väckte ett 

intresse hos oss att förstå hur arbetet med att möjliggöra barns delaktighet fungerar i 

praktiken. Barns delaktighet uttrycks i lagtext, mediabevakning och arbetssätt men sker även 

i mötet med barn. Denna interaktion är en del i att möjliggöra delaktighet. Med denna studie 

vill vi bidra till forskningsområdet inom socialt arbete genom att tillföra kunskaper om barns 

möjligheter till delaktighet i barnavårdsutredningar. Med utgångspunkt i detta kommer vi till 

studiens problemformulering. Denna berör hur barns delaktighet möjliggörs inom ramen för 

barnavårdsutredningar, på vilket sätt delaktigheten visar sig och vilka omständigheter som 

kan påverka dessa möjligheter. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka socialsekreterares perspektiv på barns möjligheter till 

delaktighet i barnavårdsutredningar. Utifrån detta syfte har följande frågeställningar 

formulerats: 

 

● På vilka sätt beskriver socialsekreterare hur de möjliggör barns delaktighet i deras 

arbete med barnavårdsutredningar? 

● På vilka sätt beskriver socialsekreterare att faktorer hos och omkring barn kan påverka 

deras möjligheter till delaktighet? 

● Hur konstruerar socialsekreterare barns kompetens och aktörskap i utredningar och 

hur visar det sig påverka barns delaktighet utifrån socialsekreterares beskrivningar? 

 

Med hänsyn till uppsatsens omfattning har vissa avgränsningar varit nödvändiga att göra. I 

arbetet berörs endast de aspekter som handlar om socialsekreterares syn på barns möjligheter 

till delaktighet i barnavårdsutredningar och hur de beskriver detta, då det är vad vi haft för 

avsikt att studera. Vi har således inte tagit med aspekter av delaktighet som förekommer i 

andra delar av den sociala barn- och ungdomsvården, som exempelvis förhandsbedömning 

eller insatser, och har inte heller studerat utredningsdokument. Utredningsarbete är en del av 

socialnämndernas ansvar och delegeras som oftast till kommunens socialtjänst eller 

motsvarande verksamhet. Då vi är intresserade av socialsekreterares perspektiv på 

möjligheter till barns delaktighet i utredningar, har vi inte inhämtat information från andra 

personer som till exempel barn. Studien gör inte anspråk på att förklara hur barn bäst görs 

delaktiga, eller varför detta överhuvudtaget ska göras, utan fokuserar på beskrivningar av 

barns delaktighet under utredningar. 

 

1.2 Begreppsförklaringar 

I följande avsnitt redogörs för några begrepp vi använder i uppsatsen som vi vill förtydliga 

och definiera.  

 

1.2.1 Delaktighet 

Genomgående i uppsatsen kommer vi att använda oss av begreppet “delaktighet”. Stina 

Fernqvist (2013) beskriver begreppet: “En barndomssociologisk delaktighetsdefinition 

innebär att barn genom aktörskap (agency) har möjlighet att påverka den situation eller 
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kontext de befinner sig i.” (s. 26). Roger A. Hart (1992) definierar delaktighet på följande 

sätt: “En process av att dela beslut som rör ens liv och livet i det samhälle som finns omkring 

en.” (s. 5). Det är i enlighet med denna förståelse som vi i denna uppsats använder begreppet.  

 

1.2.2 Barn 

Med barn avser vi personer som befinner sig i åldrarna 0-18 år och utgår således från den 

definition av barn som finns i bland annat SoL 2§ 3 stycket och i barnkonventionens artikel 1. 

 

1.2.3 Barnavårdsutredning 

Med barnavårdsutredning avses i denna uppsats den sociala barn- och ungdomsvårdens 

arbete som utförs inom eller på uppdrag av socialtjänsten i form av utredning, och som riktar 

sig till barn, ungdomar och deras familjer som kan vara i behov av hjälp eller stöd. På vissa 

ställen i texten används “utredning” vilket genomgående syftar till “barnavårdsutredning”. 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av totalt sju kapitel och disponeras på följande sätt. Närmast följer kapitel 

två som behandlar tidigare forskning som är av relevans för studien. Här presenteras 

forskning om barns delaktighet och om synen på barns kompetens. I kapitel tre redogörs för 

studiens teoretiska och begreppsliga utgångspunkter där vi presenterar de perspektiv, 

modeller och begrepp som används i studien och i kapitlet därefter beskrivs studiens metod 

och tillvägagångssätt vid bland annat urval, datainsamling och analys. Uppsatsens femte 

kapitel innehåller studiens resultat och analys, som skrivits utifrån studiens empiriska 

material. Arbetet avrundas sedan med ett diskussionskapitel som sammanfattar de mest 

centrala fynden i studien för att sedan avslutas med ett sjunde kapitel innehållande några 

avslutande ord.  
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Kapitel 2. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer ett urval av tidigare forskning med koppling till barns delaktighet att 

presenteras. Antalet studier som berör barns delaktighet är omfattande och vi har valt att 

inrikta oss mot studier som undersökt socialsekreterares perspektiv på barns delaktighet i det 

sociala arbetet. Kort kommer även barns syn på deras egen delaktighet belysas. Detta har 

medtagits då vi inom denna studie inte haft möjlighet att fråga barn om deras synpunkter. Då 

vi anser det viktigt att inte bortse från barnens egna perspektiv samt då studien är centrerad 

kring barns möjligheter till delaktighet har vi valt att ta med tidigare forskning om detta. 

Kapitlet innehåller även forskning om synen på barns kompetens och aktörskap samt faktorer 

som påverkar socialarbetares uppfattningar gällande möjligheter till delaktighet. Kapitlet 

avslutas med att de viktigaste punkterna sammanfattas och återkopplas till uppsatsens syfte. 

Tanken är att skapa en kunskapsgrund för uppsatsen och placera den i ett 

forskningssammanhang. 

 

2.1 Sökprocessen 

I sökningen efter tidigare forskning har vi framför allt använt oss av två sökmotorer. Vi har 

använt oss av Uppsala universitetsbiblioteks sökmotor (UB) där vi sökt på svenska, och 

sökmotorn Applied Social Sciences Index & Abstracts (ASSIA) där vi sökt på engelska 

motsvarigheten av följande sökord: barn, delaktighet, barnavårdsutredning, utredning, 

kompetens, aktörskap, socialt arbete, ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättning i olika 

kombinationer. I vissa sökningar användes halva sökord följt av en asterisk (*) för att bredda 

sökträffarna. I sökningen användes tillägget "peer reviewed" för att finna referentgranskade 

artiklar och säkerställa att artiklarna höll vetenskaplig kvalitet. Vid denna sökning hade 

artiklar en bredare inriktning på barns delaktighet än enkom det sociala arbetet och artiklar 

valdes då efter genomläsning av sammanfattningar (abstracts) utifrån relevans för studiens 

ämnesområde. Viss tidigare forskning har även hittats genom att följa upp referenser i texter. 

Det slutgiltiga urvalet av artiklar har, utöver sökorden, koppling till det forskningsområde 

som ska studeras, den sociala barnavården och det sociala arbetet. 
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2.2 Socialarbetares perspektiv på barns delaktighet 

Det finns flera studier som undersöker socialarbetares erfarenheter av och arbete med barns 

delaktighet. Dessa visar att professionella ser delaktighet som betydelsefullt men att 

tolkningar om vad delaktighet, eller aspekter av delaktighet, innebär kan variera (Archard & 

Skivenes, 2009; Križ & Skivenes, 2017; McLeod, 2006; van Bijleveld, Dedding, & Bunders-

Aelen, 2015). Professionellas definitioner av delaktighet kan bland annat skilja sig mellan att 

barnet ges möjlighet till att uttrycka sin åsikt, får information eller konsulteras (van Bijleveld 

et al., 2015). Skillnader i socialarbetares perspektiv på delaktighet och i hur barn görs 

delaktiga har även visat sig i jämförande studier mellan länder, vilket skulle kunna förklaras 

utifrån att arbete med social barnavård och system för barnomsorg utformas olika, beroende 

på om fokus ligger vid att skydda barn eller vara mer familjeorienterat och serviceinriktat 

(Berrick, Dickens, Pösö, & Skivenes, 2015;  Križ & Skivenes, 2012; Križ & Skivenes, 2017).  

 

Flertalet studier belyser också att professionella ofta är intresserade av att göra barn delaktiga, 

men att de stöter på utmaningar (Olsson, 2007; Skivenes & Strandbu, 2006). Detta kan vara i 

form av organisationens strukturer, rutiner och materialdesign (Seim & Slettebø, 2017). I en 

litteraturöversikt över barns delaktighet framträder andra teman, som indikerar att 

professionella utifrån synen på barn som sårbara upplever en rädsla för att delaktighet kan 

tynga barnen och bli en börda (van Bijleveld et al., 2015). Att skydda barn från upplevelser 

som kan förvirra och göra dem oroliga innebär att socialsekreterare i vissa fall anser att 

delaktighet är olämpligt och skadligt (Vis, Holtan, & Thomas, 2012). Detta kan exempelvis 

beröra en föreställning om att barnet ska skyddas från en konflikt som pågår mellan 

föräldrarna (Eriksson & Näsman, 2008a, s. 87; Röbäck, 2008, s. 134).  

 

2.3 Barns perspektiv på delaktighet 

Barns delaktighet har, utöver att det är en rättighet, även visat positiva utfall på flera 

områden. Att känna sig delaktig och kunna utöva inflytande främjar barns lärande och 

utveckling (Skolverket, u.å). Flertalet studier betonar hur viktigt delaktighet är för barns 

utveckling, vilket särskilt gäller barn som har stödjande insatser. Bland annat kan delaktighet 

öka barns självkänsla (Vis et al., 2012) och bidra till en känsla av att kunna behärska och 

kontrollera sin omvärld (Leeson, 2007; McLeod, 2007; Munro, 2001).  
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Barn har beskrivit både positiva och negativa erfarenheter gällande möjligheter till 

delaktighet i mötet med den sociala barnavården (Križ & Roundtree-Swain, 2017; van 

Bijleveld et al., 2015). Beskrivningar framkommer där barn upplever att de har begränsade 

eller inga möjligheter till att vara delaktiga i beslutsfattandeprocesser som rör dem (Bell, 

2002; Bessell, 2011; Munro, 2001). Att inte få vara delaktig skapade en oro för att inte göra 

framsteg i utredningen samt känslor av utanförskap (Dillon, Greenop, & Hills, 2016). Barn 

har även uttryckt vikten av återkoppling och att återföringen i vad som framkommer i en 

utredning som värdefull och uppskattad. Trots detta har det visats att barn ofta kände sig 

missnöjda av en dålig återkoppling från socialsekreterarens sida (Eriksson & Näsman, 2008b, 

s. 52). Det framkommer även beskrivningar av att barn har känt sig lyssnade till och att de 

fått möjlighet att framföra sina åsikter (Bell, 2002; Križ & Roundtree-Swain, 2017), men 

detta behöver dock inte innebära att de var delaktiga i beslutsfattande. Tidigare forskning har 

visat att när socialsekreterare lyssnade till och tog barns åsikter på allvar fick barn bra 

självkänsla och en känsla av värde (Bessell, 2011). Barn beskriver i studier relationer till 

socialsekreterare som betydande för deras nivå av delaktighet och menar att en tillitsfull 

relation till sin socialsekreterare är avgörande för deras möjligheter till att vara delaktiga 

(Bell, 2002; Cossar, Brandon, & Jordan, 2014).  

 

Flera studier har visat att barn använder sig av olika sätt eller strategier för att utöva 

aktörskap i möten med professionella (Bolin, 2016; Cossar et al., 2014; Eriksson, 2012; 

Eriksson & Näsman, 2008c; Eriksson & Näsman, 2011, s. 98ff). Strategier kunde utgöras av 

att barn agerade uttråkat och oengagerat, tog initiativ för att sätta sig in i utredningsprocessen, 

satt tysta, svarade korthugget på frågor eller var vaksamma med vad de valde att berätta för 

socialsekreterare samt lämnade mötestillfället eller på olika sätt inte uppträdde 

samarbetsvilligt (Bolin, 2016; Cossar et al., 2014; Eriksson, 2012; Eriksson & Näsman, 2011, 

s. 100ff). Trots att vissa av dessa ageranden utifrån kunde uppfattas som att barn var 

ointresserade och avlägsna, visar studier att barn agerade medvetet och uppfattade sig själva 

som aktörer med personlig kontroll över utfallet i dessa möten (Bolin, 2016).  

 

2.4 Synen på barns kompetens 

Studier har genomförts i relation till hur barns kompetens konstrueras i olika situationer och 

utifrån olika faktorer och maktordningar som kön, etnicitet och funktionalitet. Detta är 

relevant då det berörs i vår undersökning. I en studie om barns kompetens i stadsmiljö visar 
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van der Burgt och Cele (2014) att både vuxna och barn betraktar äldre barn som mer 

kompetenta än yngre barn, vilket kopplas till kronologisk ålder snarare än erfarenhet. Vidare 

behandlas barns kompetens utifrån ett skydds- och delaktighetsperspektiv som ofta står i 

motsättning till varandra. Detta innebär att yngre barn, utifrån sin ålder, oftare konstrueras 

som icke-kompetenta, och därmed i behov av skydd, istället för kapabla att vara delaktiga. 

Tidigare forskning visar att både socialarbetare och barn nämner ålder som en främjande 

aspekt, där möjligheter till delaktighet ökar i takt med barnets ålder (Berrick et al., 2015; Križ 

& Roundtree-Swain, 2017; Nybom, 2005). Skillnaderna i delaktighet i relation till ålder kan 

bland annat visa sig genom att äldre barn mer sannolikt får träffa socialsekreterare själva till 

skillnad från yngre barn (Cossar et al., 2014). Socialarbetare resonerar kring ålder och 

mognad som faktorer de tar hänsyn till i relation till när och hur de ska lyssna till barn, 

framförallt i besluts- och valsituationer (Križ & Skivenes, 2017). Även om det visat sig att 

äldre barn ges större möjligheter till delaktighet har det också visat sig att ökad ålder inte 

alltid innebär möjligheter till ökad delaktighet (Nybom, 2005). Det har argumenterats för att 

barns ålder och förståelse är nödvändig att ta med i bedömningen av hur delaktigt ett barn kan 

och ska vara, men att det inte ska vara avgörande för vilken nivå av delaktighet som är 

lämplig för ett visst barn (Cossar et al., 2014).  

 

Det finns även studier som visar att ett samspel av faktorer kan påverka uppfattningen av 

barns kompetens. Normer kopplade till kön och ålder har visat sig användas i konstruktionen 

av ”kompetenta” och ”icke kompetenta” barn (van der Burgt & Cele, 2014; Hellman, 

Heikkilä, & Sundhall, 2014). Exempel på detta är hur termerna “bebis” användes negativt och 

“stor pojke” alternativt ”stor flicka” användes positivt för att beskriva barns kompetens 

(Hellman et al., 2014). I en studie av Claezon (2008, 54-56, 63) beskrivs förekomsten av 

traditionella föreställningar om kön och familj inom den sociala barnavården. 

Socialsekreterare beskriver barn olika utifrån kön där flickor framställs som lättledda men 

också som manipulativa och beräknande. Pojkar beskrivs istället som ungdomar med vilka 

man har överseende med. Könsmaktstrukturer visar sig även genom skillnader i bemötande 

gentemot pojkar och flickor exempelvis genom att flickors problembild “psykologiseras” 

(Claezon, 2008, s. 63) till skillnad från pojkars. Vidare har det visat sig att pojkar tycks vara 

ansvarsbefriade från sina handlingar medan flickor ses som ansvariga inte endast för sina 

egna handlingar, utan även för andras (Claezon, 2008, s. 54-56, 63). 

 



13 

Gällande faktorer kopplade till etnicitet har Križ och Skivenes (2012) i en intervjustudie 

frågat socialarbetare om deras erfarenheter av att arbeta med barn från en 

minoritetsbefolkning. Av studien framgick att socialarbetarna uppfattar etnicitet som en orsak 

till utmaningar och problem istället för styrkor och motståndskraft. Den språkliga barriären, 

föräldrametoder samt rasism och social exludering är aspekter som betraktas som 

problematiska för barnen (Križ & Skivenes, 2012). Andra resultat har visat att barnets etniska 

tillhörighet är av liten betydelse för socialarbetare och att detta bekräftar ett universalistiskt 

förhållningssätt, där socialsekreteraren utgår från barns universella och basala behov och 

rättigheter. Författarna menar dock i samma studie att det är av vikt för socialarbetare att ha 

en kulturell medvetenhet inför lämpliga interventioner gällande barn i etniska 

minoritetsgrupper (Williams & Soydan, 2005). 

Tidigare forskning har berört relationen mellan kompetens och funktionsnedsättning (Brown 

& Lewis, 2013; Mitchell, Frankling, Greco, & Bell, 2009; Morris, 1999) och här 

framkommer antaganden om att funktionsnedsatta barn saknar förmåga att agera i sina bästa 

intressen och göra sina avsikter kända. Morris (1999) noterar att funktionsnedsatta barns 

önskemål, åsikter och ståndpunkter sällan kunde fastställas. Barnen framställdes av 

socialarbetare som oförmögna att kommunicera verbalt och barnets åsikt bedömdes genom 

detta som otillgänglig (Morris, 1999). När socialsekreterare upplevde att barnets 

funktionsnedsättning hindrade kommunikation mellan dem, litade de på att föräldrar eller en 

annan referensperson skulle representera barnens åsikter (Komulainen 2007; Morris, 1999). 

Den verbala kommunikationen har visat sig vara framträdande för att bestämma barns 

kompetens (Komulainen, 2007). Barn som inte är verbalt kommunikativa utifrån en 

funktionsnedsättning, eller för den delen ung ålder, bedöms inte vara kompetenta i samma 

mån som verbala barn. Detta problematiserar uttrycket “barnets röst” då det begränsar att 

uttrycka sig till någonting enbart verbalt eller språkligt. Med detta erkänns inte, eller till och 

med diskvalificeras, barns icke-verbala uttryckssätt (Komulainen, 2007). 

2.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att barns möjligheter till delaktighet avgörs av 

flera faktorer. Centralt bland professionella är att det är viktigt att göra barn delaktiga, men 

att delaktighet kan definieras på olika sätt. I vissa situationer kan delaktighet innebära skada 

och det kan då vara aktuellt att skydda barnen från delaktighet. Barns egna beskrivningar av 

delaktighet visar att de vill vara delaktiga och att delaktighet ger positiva konsekvenser. 
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Däremot upplever barn att de kan begränsas i sina möjligheter till att vara delaktiga. I mötet 

med socialarbetare har barn strategier för att uttrycka aktörskap och påverka sin delaktighet. 

Tidigare forskning visar också att socialsekreterares syn på barns kompetens påverkas av 

faktorer som ålder, kön, etnicitet och funktionsnedsättning.  

 

Bland de studier vi funnit diskuteras några faktorer som kan påverka barnets möjligheter till 

delaktighet, som ålder och kön, men utbudet av forskning kring synen på kompetens utifrån 

fler faktorer, hur de samspelar och vilken inverkan de har på barns möjligheter till delaktighet 

är inte så omfattande. Denna studie bidrar således med kunskap om socialsekreterares 

perspektiv på barns möjligheter till delaktighet utifrån fler faktorer i samma studie. 
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Kapitel 3. Teoretisk och begreppslig referensram 

Detta kapitel redogör för uppsatsens teoretiska och begreppsliga utgångspunkter som senare 

används som analytiska verktyg. Teoretisk referensram för denna uppsats är 

barndomssociologi, begreppet familialisering och Harts (1992) delaktighetsstege. 

Barndomssociologi används som teoretiskt perspektiv för studien, familialisering för en 

vidare teoretisk förståelse samt som begreppsligt verktyg i analysen och Harts 

delaktighetsstege användas som ett redskap för att precisera analysen vad gäller barns 

möjligheter till delaktighet i barnavårdsutredningar. 

 

3.1 Barn och barndom ur ett barndomssociologiskt perspektiv 

1900-talet sägs vara ”barnets århundrade” där idén om det barncentrerade samhället ger 

barnet och barnets bästa en framträdande roll inom olika välfärdsinstitutioner (James & 

Prout, 2015, s. 1). Perspektivet barndomssociologi presenterats som ett nytt paradigm från 

tidigt 1990-tal och kännetecknas av synen på barndom som en social konstruktion samt att 

barndomen som institution erbjuder en tolkningsram för att förstå de tidiga åren av 

människolivet i en social kontext (James & Prout, 2015, s. 3). Barndomssociologin betonar 

barns aktörskap och med det en förändrad syn på barn som kompetenta och inte enbart som 

objekt i behov av skydd och omsorg från vuxna. Vidare diskuteras barn utifrån begreppet 

medborgarskap, ett begrepp de traditionellt uteslutits från (James & James, 2004, s. 37). Det 

framkommer då en diskussion kring huruvida det går att kombinera barns rätt till skydd och 

samhälleliga resurser med deras individualitet och rätt till delaktighet (James & James, 2004, 

s. 38). 

 

Inom barndomssociologin betraktas barn som ”being” (varande) snarare än ”becoming” 

(blivande). Med detta menas att barndom inte ska ses som en strävan mot att bli vuxen, där 

vuxenlivet ses som det fulländade och innebär även att barndom ses som en egen struktur 

som kan analyseras i sig (Qvortrup, 1994, s. 2, 4). Barn ska ses som aktörer i en social grupp 

där de befinner sig som barn. Perspektivet lyfter barn som varande och samtidigt blivande i 

parallella processer (Halldén, 2007, s. 31-35). Kritik mot barndomssociologin menar att 

perspektivet, genom sitt huvudfokus på barn som varande, riskerar att bortse från existerande 

olikheter mellan barn och vuxna. Det är därför viktigt att poängtera att ”vuxen” inte innebär 

något färdigt, fulländat utan att det ständigt pågår en förändring hos individer oavsett om det 
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gäller barn eller vuxen (Halldén, 2007, s. 35). Kritiken mot perspektivet är relevant och 

därmed ingenting att bortse från, däremot är det barndomssociologiska perspektivet 

nödvändigt för att värna synen på barn som varande för att behålla en realistisk syn på barn 

och dess kompetens samt inlärningsförmåga (Halldén, 2007, s. 35). Med hänsyn tagen till 

denna kritik har vi en medvetenhet om problematiken som kan förekomma i användandet av 

barndomssociologi som teoretisk referensram. Medvetenhet om kritiken möjliggör för oss att 

se mer nyanserat på perspektivet under författandet av denna uppsats och användandet av 

teorin. 

 

3.2 Barns aktörskap och kompetens 

En barndomssociologisk förståelse för barns delaktighet kopplas till barns aktörskap och 

möjligheter att påverka sin situation: 

 

”… children are not simply passive objects, the product of universal biological and social 

processes, but are active participants in their own social worlds and in those of 

adults./…/agency suggests not only that children are social actors – people who ’express their 

wishes, demonstrate strong attachments’ and so on – but that children’s ’interactions make a 

difference’” (James & James, 2004, s. 24).  

 

Citatet ovan beskriver hur barn inte är passiva objekt, utan aktiva deltagare i den sociala värld 

de befinner sig i samt att de är sociala aktörer vars interaktioner gör skillnad. Barns aktörskap 

kan vidare förstås utifrån två diskurser där betoningen dels ligger på deras behov och dels på 

deras intressen (Wyness, 2006, s. 46). Diskurs har definierats som “ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). Dessa diskurser påverkar 

således vilket sätt barn ses som aktörer samt vilken kompetens de antas ha i den sociala 

sammansättningen. På många sätt när barns positioner diskuteras konfronteras vi med två 

olika uppfattningar. Dessa uppfattningar kan uttryckas som att barn har ”needs” (behov) och 

barn har ”interests” (intressen eller anspråk) (Wyness, 2006, s. 46). Idag är en så kallad 

”behovsdiskurs” dominerande utifrån hur vi i västvärlden relaterar till barn och unga. Denna 

diskurs antar att barns behov måste mötas av vuxna för att barn ska bli en person (Wyness, 

2006, s. 46). Den alternativa, och inte så väl etablerade, “intressediskursen” innehåller istället 

uppfattningar som antar att barn har grader av aktörskap (Wyness, 2006, s. 47). 

Uppfattningen håller barnet som den primära referenspunkten och menar att barn förmedlar 

sig själva och på vissa områden kan göra anspråk, hålla andra ansvariga och uttrycka en åsikt. 

Här skiljer sig uppfattningen om att vuxna kan agera för barns (bästa) intressen, då den är 
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svår att förena med att barn har en röst eller på egen hand uttrycker sina intressen (Wyness, 

2006, s. 47).  

 

En västerländsk syn på barndom och barn som behövande har länge varit dominerande, delvis 

på grund av att vuxna har motarbetat barn som sociala aktörer (Wyness, 2006, s. 85). Genom 

att anta att barndom i grunden är ett kulturdrag där barn betraktas som biologiskt och 

psykologiskt underlägsna blir det näst intill omöjligt för barn att tas på allvar utifrån sina 

egna möjligheter. Barn blir låsta i en situation som utesluter dem från att göra anspråk på 

egen kompetens eller att förändra sin situation (Wyness, 2006, s. 85). Till skillnad från detta 

erkänner ett barndomssociologiskt perspektiv mångfalden i barndomen och i barn som 

aktörer som formar sina egna erfarenheter (James & James, 2004, s. 23). Genom uppkomsten 

av barndomssociologin betraktas barn inte längre som den passiva produkten av uppfostran 

eller en biologisk determinism (James & James, 2004, s. 23).  

 

3.2.1 Barns rättigheter 

Barn som aktörer kan även diskuteras utifrån de rättigheter de har. Ett exempel som kan 

illustrera detta är barns rätt till välfärdens institutioner. Barns rätt till välfärd innebär att barn 

har rätt till husrum, mat, medicin och utbildning. I förlängningen kan detta betraktas som 

barns rätt till frihet från olika typer av socialt och fysiskt ont i former av exempelvis svält, 

exploatering eller vanvård (Wyness, 2006, s. 208). Innebörden av välfärd sträcker sig också 

till att omfatta skydd av barn. Wyness (2006) menar att en konflikt mellan barns rätt till 

välfärd och barns rätt till självbestämmande kan urskiljas (s. 208-209). Barns rätt till välfärd 

ser till barns behov och vuxnas definition av vad som är barns bästa, medan barns rätt till 

självbestämmande ser barnet som en kompetent aktör med egna rättigheter, framför allt till 

delaktighet (Wyness, 2006, s. 208). I en svensk kontext räknas medborgerliga demokratiska 

rättigheter in i välfärden och det är därför mer relevant att tala om ett omsorgsperspektiv 

kontra ett rättighetsperspektiv. Detta eftersom omsorgsbegreppet förtydligar omsorgstagarens 

beroende och till följd av denna en underordning mot omsorgsgivaren (Näsman, Källström 

Cater, & Eriksson, 2008, s. 11). Omsorgsperspektivet som betonar barns behov av skydd, 

ledning och kontroll måste däremot inte stå i konflikt med rättighetsperspektivet där barnet 

ses som medborgare och aktör, utan kan samverka i ett dubbelt förhållningssätt (Eriksson & 

Näsman, 2008b, s. 44).  
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3.2.2 Barns biologiska ålder 

Det barndomssociologiska perspektivet inriktar sig även mot en alternativ förståelse till att 

biologisk ålder tas för givet som ett huvudkriterium för att bedöma barns förmågor och 

uppfattningar om normalitet (Wyness, 2006, s. 136). Lagen villkorar utifrån kronologisk 

ålder, istället för en subjektiv och erfarenhetsbaserad definition av kompetens. Barndom 

definieras som en åldersavgränsad del i livet där barn, fram till en lämplig kronologiskt 

åldersgräns inträder, ses som objekt i behov av beskydd (James & James, 2004, s. 200). 

Utifrån en barndomssociologisk uppfattning betraktas ålder som någonting som är 

otillräckligt för att ge en beskrivning av barndomens mångfald (Wyness, 2006, s. 49).  

 

3.3 Familialisering 

Socialisering och familjen är begrepp som står i relation till varandra (Alanen, 1992, s. 91). 

Genom socialisering definieras barndomens plats i familjen och en bild skapas där det 

“naturliga” är att barn föds, lever och växer in i ett större socialt sammanhang genom 

familjen (Alanen, 1992, s. 91). Detta har kallats “familialisering” och innebär att barndomen 

har konstruerats som ett familjefenomen (Alanen, 1992, s. 92). Familialiseringen innebar en 

strukturering av föräldraskapet, vilket också skapade en beroendeposition för barn. Följden 

blev att barn inte kunde nå representation i det offentliga, förutom genom familjen. En aspekt 

av detta innebär att barn betraktas som en del av en familj istället för som agerande subjekt 

med egna rättigheter (Näsman, Alexanderson, Fernqvist, & Kihlgård, 2015, s. 24). Genom att 

se barn som aktörer och fokusera på barns vardagliga handlingar kan familjen, istället för att 

tas för given, utforskas utifrån vilken plats och betydelse den har i barns liv (Alanen, 1992, s. 

95). 

 

3.4 Harts delaktighetsstege 

Hart (1992) framställer delaktighet som en grundläggande rättighet i medborgarskapet och en 

process som innebär att tillägnas delaktighet i beslut som rör ens eget liv och livet i det 

samhälle man lever. Harts (1992) “Ladder of participation”, eller delaktighetsstege, är en 

modell som utformats för att kunna reflektera kring och undersöka barns delaktighet i olika 

sammanhang. Delaktighetsstegen sorterar olika begrepp efter grad av delaktighet och rankar 

dessa i åtta gradvis ökande steg. I följande genomgång av delaktighetsstegen används 

Eriksson och Näsmans (2008b, s. 47) svenska översättning av begreppen.  
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Modellen omfattar flera dimensioner 

där de tre första stegen inte innebär 

delaktighet för barn.  

1. Manipulation. Modellens första 

steg innebär att barn manipuleras till 

att delta i ett sammanhang utan att 

veta vad det går ut på.  

2. Dekoration. Modellens andra steg 

skiljer sig från steget manipulation 

genom att vuxna inte låtsas att deras 

sak är inspirerad av barn utan snarare 

att barnen stödjer saken på ett relativt 

indirekt sätt. 

3. Symbol. Det tredje steget innebär 

att barnet ges en röst men har lite eller 

inget val i ämnet eller hur det 

kommuniceras samt lite eller ingen 

möjlighet att forma sina egna åsikter. 

Barns närvaro symboliserar någonting 

önskvärt, men de tas inte på allvar och 

får inget inflytande.  

 

I de resterande stegen är barn delaktiga och delaktigheten ökar gradvis.  

4. Anvisad, men informerad. Det fjärde steget innebär att barnet blir informerat - en viktig 

förutsättning för delaktighet. Barnet behöver förstå intentionerna med projektet, veta vem 

som beslutade om deras medverkan och varför, ha en meningsfull (istället för dekorativ) roll 

samt ha ställt upp som frivillig till projektet efter att detta förklarats. 

5. Konsulterad och informerad. I detta femte steg får barnet utöver information även tillfälle 

att yttra sig och barnens åsikter blir tagna på allvar. Delaktigheten begränsas till att de vuxna 

initierat situationen och fattar besluten. 

6. Beslutsfattande initierat av vuxna, delat med barn. Det sjätte steget benämner Hart som 

sann delaktighet. Trots att initiativet är de vuxnas, får barnet delta i beslutet. 
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7. Initierat av och styrt av barn. I detta steg ges barnet utrymme att ta initiativ och fatta 

beslut. Ett exempel kan vara att barn tar initiativ till och producerar sin egen skoltidning.   

8. Beslutsfattande initierat av barn, delat med vuxna. Det högsta steget i modellen innebär att 

barn kan ta initiativ och besluten fattas tillsammans med andra. Vanligtvis är det tonåringar 

som integrerar vuxna i projekt de har utformat och bedrivit. Delaktighet på det översta steget 

är ovanligt och Hart (1992) resonerar att anledningen troligtvis inte är frånvaro av lust hos 

barn att genomföra projekt och vara till nytta, utan en frånvaro av engagerade vuxna som 

lyssnar in ungdomars behov.  

 

Harts delaktighetsstege stimulerar en diskussion om förståelse för barns delaktighet och är en 

modell som kan användas för att värdera barns och ungas delaktighet i frågor som berör dem. 

Modellen ska inte betraktas som ett försök till att utesluta vuxna ur barns delaktighet, utan det 

översta steget innebär att barn och vuxna arbetar sida vid sida. Det kan även tänkas att 

modellen visserligen är framtagen på tidigt 90-tal, och att synen på delaktighet och samarbete 

mellan barn och vuxna ser och representeras annorlunda idag. 

 

Hart har själv lämnat kritik till delaktighetsstegen i de fall den används som ett fullvärdigt 

verktyg för att förstå och utvärdera projekt gällande barns delaktighet, då grundtanken var att 

problematisera kring frågan och verka som utgångspunkt för vidare debatt gällande barns 

plats och makt i samhället (Hart, 2008, s. 19). Han hänvisar även till Treseder (1997) som 

utvecklat en cirkulär modell då kritik innefattat att delaktighet inte behöver ske stegvis (Hart, 

2008, s. 23). Vi har använt verktyget med medvetenhet inför dess begränsningar och styrkor. 

Senare i uppsatsen kommer modellen kopplas till informanternas beskrivningar om barns 

delaktighet i barnavårdsutredningar och användas för att urskilja till vilken grad barnen 

beskrivs som delaktiga. Modellen erbjuder många steg vilket vi hoppas kan ge en nyanserad 

bild av delaktighet. Den uppfattas, som föregångare till andra modeller av delaktighet, 

relevant som teoretisk förankring. Användning av Harts delaktighetsstege motiveras även 

utifrån att den inkluderar steg för icke-delaktighet, någonting som saknas i andra modeller (se 

exempelvis Shier, 2001) och vi ansåg att det kunde vara av intresse för vår undersökning.  

 

3.5 Sammanfattning 

Ovan beskrivna perspektiv utgör den teoretiska och begreppsliga referensramen för 

uppsatsen. Barndomssociologin beskriver barndom som socialt konstruerad samt betonar att 
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barn inte passivt är mottagare av påverkan från omvärlden, utan att de ska betraktas som 

kompetenta aktörer. I enlighet med det barndomssociologiska perspektivet ämnar vi att i 

studien förstå barn som kompetenta aktörer vilka är viktiga att förstå och studera samt bemöta 

utifrån den barnposition de har. Harts (1992) delaktighetsstege är en modell som utformats 

för att reflektera kring och undersöka barns delaktighet och som i forskningssammanhang kan 

användas som ett analytiskt verktyg. Perspektiven är förenliga med varandra och relevanta 

för uppsatsen. Barndomssociologin bidrar med ett perspektiv för att studera vår empiri utifrån 

barn som sociala och kompetenta aktörer med rätt till delaktighet och inflytande. I 

kombination med Harts delaktighetsstege kan vi förstå vilka olika nivåer av delaktighet som 

möjliggörs för barn. Familialiseringsbegreppet innebär en syn på barn som del av en helhet, 

en familj, och kommer att fungera som stöd i vår analys för att förstå kontexten barn befinner 

sig i, både i relation till en övergripande samhällsnivå och i mellanmänskliga möten. 
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Kapitel 4. Metod 

I följande kapitel beskrivs studiens metodval. Studiens forskningsansats och dess 

vetenskapsteoretiska grund presenteras, därefter följer en beskrivning av tillvägagångssätt 

vad gäller urval av informanter, vår datainsamlingsprocess samt hantering av den insamlade 

datan vid analys. I kapitlet redogörs även för studiens tillförlitlighet och giltighet liksom dess 

begränsningar. Kapitlet avslutas med en presentation av de etiska överväganden som gjorts 

och en sammanfattning.   

 

4.1 Forskningsansats 

Till studien har vi haft ett abduktivt förhållningssätt och använt en kvalitativ forskningsansats 

som vilar på en hermeneutisk vetenskapsgrund. Induktion innebär att dra slutsatser utifrån 

insamlad empiri och bilda generaliseringar om hur verkligheten ser ut, medan ett deduktivt 

förhållningssätt innebär att studera ett material utifrån en teoretisk referensram (Padgett, 

2017, s. 12). Abduktion innebär att vi växlat mellan induktion och deduktion i vår empiriska 

undersökning (Ahrne & Svensson, 2015, s. 219). Undersökningen har en kvalitativ 

forskningsansats som valts utifrån dess lämplighet i relation till studiens syfte. Padgett (2008, 

s. 15-17) beskriver hur kvalitativa metoder inom forskning kan lämpa sig i flera fall och mer 

specifikt där det som studeras berör den “levda erfarenheten” hos de som skapar mening av 

erfarenheten (Padgett, 2008, s. 16). Denna studie undersöker socialsekreterares perspektiv på 

barns möjligheter till delaktighet under barnavårdsutredningar. Genom kvalitativa intervjuer 

som metod kan intervjupersonernas beskrivningar av deras erfarenhet studeras (Padgett, 

2008, s. 15-17). 

 

Vidare placerar sig uppsatsen inom den hermeneutiska traditionen som grundar sig i 

forskningstraditioner för tolkning och förståelse (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 266). 

Hermeneutiken har beskrivits som meningsfull för samhällsvetenskapen genom att data inom 

de ämnen som samhällsvetenskaperna omfattar, ofta berör meningsfulla fenomen. En grund i 

samhällsvetenskapliga discipliner utgörs av tolkningar och förståelse genom att dessa många 

gånger försöker förklara exempelvis beteenden, normer och värderingar (Gilje & Grimen, 

2007, s. 174). Hermeneutiken har relevans för studien genom syftet då den data som 

inhämtats baseras på en subjektiv beskrivning, och således tolkad förståelse, hos 

informanterna och oss, av det fenomen studien undersöker. 
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4.2 Material 

För denna studie valdes kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Kvalitativa 

intervjuer är lämpliga dels för att studera den sociala föreställningsvärld som en person 

befinner sig i, dels för att förstå reaktioner, resonemang och handlingsmönster hos olika 

individer (Trost, 2010, s. 27, 32). Metodvalet motiveras även utifrån den flexibilitet som 

intervjuer rymmer och att det är passande för studien och dess omfång. Genom att intervjua 

socialsekreterare om frågor rörande barns delaktighet och synen på barns kompetens har vi 

genom deras beskrivningar, resonemang och reflektioner kring temat fått insikt i ämnet. Till 

stöd formulerades en intervjuguide (se bilaga 3) som användes vid intervjuerna. Den 

utformades kvalitativt med frågor som föranledde mer komplexa och djupa svar från 

intervjupersonerna (Trost, 2010, s. 25). En intervjuguide kan variera mellan olika intervjuare, 

så länge innehållet är likadant behöver guiden inte vara identisk (Trost, 2010, s. 71), vilket 

varit fallet för denna studie. Vi har själva anpassat vissa formuleringar av frågor för att de 

skulle kännas så bekväma och naturliga som möjligt att ställa utifrån oss själva, men 

innehållet har bevarats för att generera en jämförbar empiri. Vid intervjuerna prioriterades 

informanternas beskrivningar framför att ställa samtliga frågor i intervjuguiden, varför vissa 

frågor inte togs med vid alla intervjutillfällen. Detta är typiskt för kvalitativa intervjuer 

(Trost, 2010, s. 71). De övergripande temana och frågor som fångade det centrala i dessa 

berördes dock alltid. Efter att några intervjuer genomförts gjordes mindre korrigeringar i 

intervjuguiden, bland annat omformulerades frågor som visade sig svårförståeliga och någon 

fråga lades till för att fånga centrala delar av de teman som studien undersöker. 

 

4.2.1 Urval 

Ett vanligt tillvägagångssätt i kvalitativ forskning är ändamålsenligt urval. Det innebär att i 

urvalsprocessen medvetet välja informanter baserat på deras förmåga att bidra med lämplig 

information (Padgett, 2008, s. 53). Sökandet efter informanter avgränsades till 

socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar, eftersom erfarenhet av att utreda 

och arbeta med barn var centralt för studien. Urvalet skedde dels via kontakter där 

avdelningschefer inom fyra olika kommuner fick vår förfrågan om deltagande i studie (se 

bilaga 1) per e-post. Utöver detta kontaktades fem avdelningschefer inom fem andra 

kommuner med vår förfrågan via e-post. Detta för att nå fler informanter och uppfylla den 

önskade kvoten om tio informanter. Av förfrågan framgick vad studien undersöker, vilka 

personer vi var intresserade av att intervjua samt information om konfidentialitet och 
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deltagandets frivillighet. Av de nio kommuner vi totalt kontaktade återkopplade fem 

kommuner med positivt besked om att det fanns intresserade socialsekreterare villiga att delta 

i studien. Efter medgivande från de chefer vi fått kontakt med, hörde vi av oss till 

informanterna för att boka tid för intervjuer. De informanter vi kontaktade uppfyllde samtliga 

vårt krav om att arbeta med barnavårdsutredningar. 

 

Informanterna i studien arbetar i kommuner med cirka 13 000-27 000 invånare i södra och 

mellersta Sverige. Samtliga arbetar som socialsekreterare inom socialtjänsten, alternativt på 

hem för vård och boende (HVB) som utreder barn och deras familjer på beställning av 

socialtjänsten. Informanterna har en arbetslivserfarenhet av utredningsarbete med barn och 

familjer från drygt ett halvår upp till över 20 år och ärendefördelningen sträckte sig från att ha 

fyra upp till mellan femton och tjugo ärenden, där varje ärende avser ett barn. 

 

4.2.2 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes vid fem kommuner i mellersta och södra Sverige och nio 

informanter deltog. Vår strävan att nå totalt tio informanter till studien uppnåddes inte då vi 

inte fick kontakt med en tionde intervjuperson. Då majoriteten av intervjuerna varade upp 

mot en timme har dock den empiri som insamlats varit tillräcklig i relation till studiens 

omfattning, och en mättnad i materialet förekom således. Det kan tänkas att fler informanter 

hade inneburit ett ännu rikare material att arbeta med då vi förmodligen fått in ytterligare 

perspektiv, och därmed eventuellt fler nyanser, av det studien undersöker. Vid 

intervjutillfället fick samtliga informanter skriva under en samtyckesblankett (se bilaga 2) där 

en kort beskrivning av studien framgick. Informanterna fick även information om studien 

muntligt innan intervjun påbörjades. Intervjuerna genomfördes individuellt med 

informanterna under arbetstid över en tvåveckorsperiod i mitten av april. Inga intervjuer 

genomfördes där vi båda var närvarande vilket var ett medvetet val från vår sida då vi inte 

ville riskera att det skulle uppstå några oklarheter kring vem som ledde intervjun. Samtidigt 

ville vi inte riskera att informanten eventuellt skulle känna sig trängd, eller på annat sätt 

obekväm, genom att vi som intervjuare var i majoritet under intervjutillfället och därmed 

hamnade i maktposition i förhållande till informanten (Trost, 2010, s. 67). Att genomföra 

intervjuerna enskilt motiverades också utifrån att den ena författaren genom kontakter nått 

vissa informanter, och det kändes därför mer etiskt korrekt att författaren inte intervjuade 

personer som denne hade en relation till. Intervjuerna genomfördes på en plats som 
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informanterna valt, i samtliga fall i ett avskilt rum på arbetsplatsen. Intervjuerna varade 

mellan fyrtio minuter upp till en timme och spelades efter godkännande från informanten in 

samt sparades som ljudfil för att kunna transkriberas.  

 

4.3 Kvalitativ innehållsanalys 

Som analysmetod valde vi kvalitativ innehållsanalys. Metoden avser en analys av text och 

dess innehåll utan att räkna eller mäta någonting i texten (Bergström & Boréus, 2012, s. 50). 

Med hjälp av kvalitativ innehållsanalys finns möjligheten att söka det manifesta och det 

latenta innehållet, antingen var för sig eller både och i samma analys. Det manifesta 

innehållet avser det som står i texten medan det latenta innehållet avser textens underliggande 

mening (Graneheim & Lundman, 2004). 

Efter genomförandet transkriberades samtliga intervjuer. Att strukturera materialet till text 

underlättar en översikt och är också en början på analysen (Kvale, 1996, s. 169). 

Transkriberingen utfördes av den som genomfört intervjun. Detta av flera anledningar, bland 

annat att bibehålla konfidentialiteten men också för att intervjuaren själv har möjlighet att i 

transkriberingen fylla i oklara partier, införa förtydliganden och lära känna sin egen 

intervjuteknik (Padgett, 2008, s. 135). Då vi var två som transkriberade materialet var vi 

varsamma med att ha ungefär samma förfarande för att ha ett likartat material att arbeta med i 

analysen. En ordagrann transkribering gjordes av varje intervju, där specialtecken för 

kommunikationens icke-verbala egenskaper valdes bort. Syftet med transkriberingen var att 

få informanternas beskrivningar och svar i text. Analysen fokuserar på innehåll och mening 

vilket innebär att det inte var nödvändigt att återge exempelvis betoningar eller långsamt 

uttal. Ord som “eh”, “ehm” och “mm” från både informanten och intervjuaren uteblev med 

samma motivering (Padgett, 2008, s. 136). Längre pauser återgavs med “...”, men exakta 

tidsangivelser utelämnades. Med en “enklare” transkribering förloras en viss närhet till 

materialet men motiveras genom att vi inte gör en språklig analys, utan en innehållsmässig 

sådan.  

 

Analysen för denna studie genomfördes i enlighet med Graneheim och Lundmans (2004) 

beskrivning av hur en kvalitativ innehållsanalys av intervjuer kan gå till. Analysen inleddes i 

samband med att vi började transkribera intervjuerna. När alla transkriberingar var 

färdigställda, läste vi igenom dem för att bilda oss en uppfattning av materialet som helhet. 

Därefter plockades så kallade meningsbärande enheter ut, som är en gruppering av ord eller 
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meningar som relaterar till varandra genom innehåll eller kontext. De meningsbärande 

enheterna vi valde bearbetades sedan genom kondensering, som innebar att de förkortades 

men utan att innehållet gick förlorat och kärnan i meningen fanns kvar. Kondenserade, 

meningsbärande enheter, har även kallats för koder och benämns fortsättningsvis så. De 

koder vi fann upptäcktes dels förutsättningslöst utifrån mönster i materialet, dels styrt utifrån 

våra frågeställningar och vår teori. Slutligen gjordes en sortering och ordning av befintliga 

koder till övergripande kategorier, inklusive subkategorier. Denna del av analysen benämner 

Graneheim och Lundman (2004) som abstraktion. I detta skede genomgick materialet även 

en sållning av sådant som var framträdande i underlaget, men inte var relevant för studiens 

syfte. Genom analysen genererades två övergripande teman, vilket utvecklas närmare i 

inledningen av resultatkapitlet. Processen för vår analys har inte präglats av en raksträcka 

med arbete från början till slut, utan av ett flexibelt arbetssätt som inneburit att vi rört oss 

fram och tillbaka mellan de olika stegen samt mellan textens helhet och delar. 

 

4.4 Studiens begränsningar, tillförlitlighet och giltighet 

Det datamaterial som inhämtats kommer från intervjuer med personer som har en varierad 

erfarenhet inom arbetet med barnavårdsutredningar. Denna variation av arbetslivserfarenhet 

påverkar tillförlitligheten på ett positivt sätt och genererar en bredd till empirin. Detta har 

inneburit att vi haft ett rikt material att arbeta med i analysen. Studiens informanter arbetar i 

olika kommuner, i olika delar av landet och inom olika verksamheter - gemensamt är att de 

arbetar med barnavårdsutredningar. Även detta grundar för en bredd i materialet. För att höja 

trovärdigheten i undersökningen genomförde vi vardera en pilotintervju. Dels för att prova 

rollen som intervjuare och bekanta oss med guiden, men också för att få en känsla för hur 

frågorna gick att besvara. Pilotintervjuerna genomfördes med personer som på något sätt 

arbetar med barn och unga. Det faktum att intervjuguiden bearbetats efter de första 

intervjuerna ser vi också som en del i studiens tillförlitlighet. Med intervjuguiden som stöd 

har vi i större mån kunnat säkerställa att vi inhämtade information om samma områden även 

om vi genomförde intervjuerna enskilt. Ljudinspelning under intervjutillfällena var ett annat 

sätt för oss att höja tillförlitligheten i studien, då intervjuerna kunde avlyssnas i repris och att 

intervjuaren uppfattat uttalanden rätt, kunde kontrolleras. Tillförlitlighet och giltighet har 

även eftersträvats genom noggrann redovisning av resultat och analys samt genom att 

genomgående vara transparenta i vårt tillvägagångssätt.  

 



27 

Begränsningar med studien härrör till viss del ur att det generellt för intervjuer finns problem 

med vad en utsaga egentligen betyder och om det vi som författare har uttolkat är det 

informanten har menat (Ahrne & Svensson, 2015, s. 53). Det är svårt för oss att säkerställa att 

missförstånd inte sker, men genom att vara två författare, och således två personer som 

studerat materialet, är chanserna större att vi undviker begränsningar av denna orsak. 

 

Ett sätt att nå tillförlitlighet i sitt material är att välja passande koder (Graneheim & 

Lundman, 2004). Med detta i åtanke försökte vi undvika att generera koder från för långa 

textsekvenser, som kan omfatta fler betydelser, samt för snäva koder för att inte tappa 

sammanhanget i en mening. Genom att generera koder som inte var låsta vid förutbestämda 

antaganden fick vi ett öppnare förhållningssätt till vårt material. Vi kunde därmed säkerställa 

trovärdighet genom att relevant data inte uteblivit och irrelevant data inte förekommer i 

resultatet. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Under uppsatsskrivandets gång och inför studiens genomförande har flera etiska 

överväganden gjorts och i arbetet har vi strävat efter ett etiskt förhållningssätt. Bland annat 

har vi genomgående arbetat med Vetenskapsrådets (2002) fyra grundkrav: informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets-, och nyttjandekravet. Dessa grundkrav för ett etiskt 

förhållningssätt beskrivs i relation till arbetet nedan. Samtliga deltagare informerades om 

studiens syfte och hur materialet kommer att användas och hanteras, dels muntligt vid 

intervjutillfället, dels skriftligt via den samtyckesblankett som presenterades inför intervjun. 

Dessa blanketter har använts för att säkerställa att informanterna förstått innebörden av deras 

deltagande och på vilket sätt materialet kommer användas i studien. Deltagarna informerades 

om möjligheten att när som helst under studien ta tillbaka sitt samtycke. Utifrån det 

uppfylldes informationskravet som innebär att forskningsdeltagare ska informeras om sin 

uppgift och vilka villkor som gäller för forskningsprojektet, samt att deltagande är frivilligt 

och att de när som helst kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Även 

samtyckeskravet som innebär att deltagare ska samtycka till medverkan i forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2002) uppfylls genom detta. Deltagarna fick även information om att deras 

medverkan kommer anonymiseras. I enlighet med konfidentialitetskravet, som innebär att 

uppgifter om alla personer som ingår i en undersökning ska ges största möjliga 

konfidentialitet och uppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 
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dem (Vetenskapsrådet, 2002), har personuppgifter som kan avslöja informanternas identitet 

tagits bort ur både transkriberingar och resultat. Information till deltagarna innefattade också 

att materialet under arbetets gång kommer förvaras så endast vi som författare har tillgång till 

det. Datan har endast använts till studien, vilket informanterna fick information om, i enlighet 

med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Med anledning av att deltagarna i studien 

arbetar på mindre orter har vi i presentationen av materialet valt att inte ta med ålder, 

könsfördelning, etnisk tillhörighet och andra faktorer som skulle kunna riskera anonymiteten 

för informanterna. Då dessa faktorer inte heller är av relevans för studien anser vi inte att det 

kommer ha en påverkan på studiens resultat. Vad som dock har relevans och därmed tagits 

med, är hur lång arbetslivserfarenhet informanterna har inom arbetet med 

barnavårdsutredningar, hur många ärenden de arbetar med samt den ungefärliga storleken på 

kommunerna som informanterna arbetar i. 

 

Socialsekreterare kan i sig inte anses vara en särskilt utsatt eller sårbar grupp och då 

uppsatsens frågeformulering inte är av särskilt känslig karaktär har vi, då arbetet skett utifrån 

forskningsetiska riktlinjer, inte funnit några övriga hinder för genomförandet av denna studie. 

Med detta sagt har vi beaktat att det ändå kan vara potentiellt sårbart att intervjuas i rollen 

som yrkesperson. Den intervjuade kan tänkas ställas inför en intressekonflikt i relation till sin 

arbetsplats och kan å ena sidan tänkas vilja svara sanningsenligt och presentera en uppriktig 

bild av sitt arbete, å andra sidan tänkas inte vilja riskera att bidra till en negativ eller mindre 

önskvärd bild av verksamheten. Det kan till exempel tänkas att informanten inser brister i den 

egna organisationen som den i intervjusituationen förskönar. Trots att studien inte anses vara 

av etiskt känslig karaktär kan det faktum att vi undersökt ett eftersträvansvärt sätt att arbeta 

ha påverkat hur informanterna besvarat våra frågor. Att informanterna arbetar med en sårbar 

grupp kan även det påverka deras position på så sätt att de skulle kunna vara vaksamma med 

vad eller på vilket sätt de svarar. Att studera barns delaktighet, som är något professionella 

ska arbeta med, kan i sig utgöra en grund för att vilja framställa sig som angelägen och 

“duktig” på att arbeta med att göra barn delaktiga. För att undvika detta formulerade vi frågor 

som behandlade barns möjligheter till delaktighet, men valde att inte använda det exakta 

uttrycket. Frågornas breda omfång gjorde också att vi fångade in variationer av arbetet med 

delaktighet i informanternas beskrivningar. Vår upplevelse har inte varit att informanterna 

försökt framställa sig i god dager, utan att de varit öppna för reflektion kring sitt arbete och 

sig själva i sina svar.  
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Utöver detta ska även nämnas att etiska överväganden har gjorts gällande att studien indirekt 

rör forskning kring barn. Alltför specifika avsnitt i informanternas berättelser som skulle 

kunna spåras till deras klienter har utelämnats, eller i den mån det varit möjligt fingerats, för 

att inte riskera att detaljer som kan kopplas till klienters identitet röjs. Att genomföra studien 

har dock efter övervägning bedömts som relevant och nödvändigt för att förstå hur barn blir, 

eller inte blir, delaktiga och hur synen på kompetens kan påverka detta. Eventuella risker med 

undersökningen anses således inte överväga studiens nytta (Padgett, 2008, s. 64). 

 

4.6 Sammanfattning 

Uppsatsen har en abduktiv inriktning med ett kvalitativt förhållningssätt och grundar sig i den 

hermeneutiska traditionen. Urvalet av informanter skedde på ändamålsenligt sätt och ett krav 

var att de skulle vara socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar. I studien 

ingår totalt nio informanter från olika delar av landet och den utgörs av kvalitativa intervjuer 

som transkriberats och sedan analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

Analysprocessen har genomförts med en variation mellan de olika stegen. Studiens styrkor 

ligger i att informanterna haft en varierad arbetslivserfarenhet samt att de kommer från olika 

kommuner och arbetsplatser i Sverige och att detta genererat en bredd i materialet. Andra 

styrkor utgörs av att vi till vårt stöd haft en guide under intervjuerna. Begränsningar i studien 

handlar till mångt och mycket om att empirin tolkas av oss författare och att det kan tänkas 

att det finns skillnader i hur detta görs. Slutligen har arbetet genomsyrats av flera etiska 

överväganden som dels utgår från Vetenskapsrådets (2002) fyra grundgrav för forskning och 

dels från faktorer kring informanternas positioner och arbetsuppgifter. 
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Kapitel 5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer uppsatsens resultat presenteras och analyseras. Genom kvalitativ 

innehållsanalys fann vi två teman som benämns Barns delaktighet och Barns kompetens. 

Temana innehåller vardera ett antal kategorier2. Barns delaktighet innehar kategorierna: 

Metoder och strategier, Informerad, Konsulterad, Initiativ och beslut samt Icke-delaktighet. 

Den sistnämnda innehåller även två subkategorier som benämns: Barn väljer icke-delaktighet 

och Icke-delaktighet genom vuxna. I temat, Barns kompetens, fann vi tre kategorier: 

Kompetens utifrån ålder och mognad, Barn som anhöriga och Kompetens utifrån faktorer 

hos barnet. Temana fokuserar på informanternas beskrivningar av hur barn ges möjligheter 

att vara delaktiga i utredningar och vilken kompetens barn tillskrivs utifrån olika faktorer hos 

och omkring dem samt hur detta kan påverka möjligheter till delaktighet. De teman och 

kategorier vi funnit har skapats utifrån det manifesta och latenta innehåll som vi kunnat utläsa 

ur empirin.  

 

5.1 Barns delaktighet 

Under detta tema presenteras delar av materialet som berör hur barn på olika sätt görs 

delaktiga i utredningar. Olika sätt att arbeta för att möjliggöra delaktighet och olika nivåer av 

delaktighet presenteras i detta tema inom kategorierna: Metoder och strategier, Informerad, 

Konsulterad, Initiativ och beslut samt Icke-delaktighet. 

 

5.1.1 Metoder och strategier 

Informanter beskrev olika etablerade metoder som utvecklats för barnsamtal eller 

utredningsarbete som exempelvis “Tejping”, “Nallekort” och “Signs of Safety” som de 

arbetade med för att göra barn delaktiga i utredningar. “Tejping” är en metod för att 

underlätta kommunikation med hjälp av visuell gestaltning, genom att barnet kan använda sig 

av målade träfigurer för att framställa exempelvis sitt nätverk, sin livssituation, en konflikt 

eller traumatisk upplevelse (Socialstyrelsen, u.å). “Nallekort” är ett samtalsverktyg där kort 

av nallefigurer visar en bredd av känslouttryck och bygger på att identifiera och undersöka 

känslor. Korten har ingen text och kan därför användas för olika åldrar och situationer 

(Innovative Resources, u.å). “Signs of Safety” beskrivs som ett arbetssätt där fokus ligger på 

att göra barn, föräldrar och deras eget nätverk involverade och engagerade i den oro som 

                                                 
2 Begreppet kategorier används i enlighet med dess betydelse i en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004). Se kapitel 4.3 Kvalitativ innehållsanalys. 
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finns för barnet. Tre hus är ett samtalsverktyg inom Signs of Safety som möjliggör en 

diskussion kring styrkor, oro och mål för familjen (Signs of Safety, u.å). Socialsekreterare 

beskrev även olika strategier de använde för att möjliggöra delaktighet för barn. Vi har 

förstått skillnaden mellan metoder och strategier som att metoder syftar till etablerade 

arbetssätt medan strategier syftar till socialsekreterarnas personliga beskrivningar av olika 

sätt som de arbetar på för att möjliggöra delaktighet. 

  

/.../ibland så kan jag använda mig av nallekort, ibland så har jag använt mig av Signs of Safety, 

dom tre husen, det är ett jättebra sätt tycker jag för att få barn att kunna berätta om eller skriva, 

dom som kan/.../ 
 

- Informant  

  

Strategier kunde innebära att rita upp för barn för att förklara information eller att ha samtal 

under andra former än i ett mötesrum på socialkontoret. Promenader, lek och bilåkning var 

exempel som lyftes fram.  

  

/.../Ofta så pratar jag nog. Kan kanske måla upp något någon gång. Enkelt liksom. Om det är 

mindre barn kan det ju vara lättare att göra streckgubbar, ”det här är din mamma, din pappa 

och det här hände ju där”. Ja men, vad det nu kan vara. Så är barnen små kan det ju vara lättare 

att rita. 
 

- Informant  
  

Jag tar en del promenader, äter en del luncher när jag har byggt upp en kontakt redan så, därför 

att göra, åka mycket bil, bilsamtal är nog dom bästa samtalen därför att man behöver inte titta 

på varandra, man är på väg någonstans, det finns ett tydligt slut på samtalet så. Barnet kan 

förvänta sig att när vi kommer fram, när jag har blivit skjutsad eller när vi har åkt dit eller vad 

det nu är så har vi pratat klart och då kan det vara lättare att prata. 

- Informant  
  

Åka bil är asbra får då slipper dom titta på en och så kan man ha ett bra samtal. Vi har också 

haft utredningssamtal när vi har varit i lekpark/…/då får man prata med dom lite då och då när 

man hjälper dom upp för rutschkanan och sen så, det blir ett annat utredningssamtal men jag 

tänker att det är mycket mycket roligare för ungarna än om man sitter såhär som du och jag. 
 

- Informant  

  

Strategierna kan ses som individuella och alternativa sätt att anpassa barnets möjligheter till 

delaktighet utöver de etablerade metoder som erbjuds och som ofta ingår i socialsekreterarens 

professionella verktygslåda. Utifrån vår tolkning innebär det att de etablerade metoder som 

beskrevs bedömts som lämpliga för att använda i samtal med barn, men att de i vissa fall var 

otillräckliga för att göra barn delaktiga vilket resulterat i att professionella kompletterat 

metoderna med egna strategier. Enligt informanterna är en individuell anpassning alltid 
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nödvändig, och för att kunna möta barnen “där de är” krävs att som professionell kunna tänka 

utanför ramarna. Dessa sätt att göra barn delaktiga kan förstås i förhållande till Harts (1992) 

femte steg om konsulterad och informerad där socialsekreterare tar barns synpunkter på stort 

allvar och med hjälp av metoder och  strategier anstränger sig för att tillgodogöra sig dem.  

 

En intressant aspekt som några informanter uttryckte var att de olika metoder och strategier 

som användes innebar ett skifte av fokus från samtalets egentliga syfte till något annat, 

mindre besvärande för barnet, som att rita eller promenera. Att behöva ha ögonkontakt under 

samtalet beskrev flera som obekvämt för vissa barn och strategierna användes i syfte att 

eliminera delar i mötet som kunde orsaka detta. Det kan också tänkas att detta är något som 

skulle kunna vara obekvämt för den professionelle. Utifrån ett sådant perspektiv kan behovet 

av att använda metoder och strategier förstås som ett sätt för socialsekreterare att undvika en 

situation som vanligen inte ingår i föreställningen av hur ett möte mellan barn och vuxna går 

till. Vår tolkning är att det i mötet med barn finns ett behov av att använda sig av en 

distraktion för att möjliggöra barns delaktighet. 

 

Beskrivningarna visar även att det finns ett behov hos vissa barn av “lekfulla inslag” eller 

“normaliserande omständigheter” för att samtalet ska kunna genomföras. Detta tolkas som att 

de metoder och strategier som används är en kontrast till “vanliga möten” som tar plats i ett 

mötesrum. I sådana miljöer träffas barn och vuxna under förhållanden som barn inte kan 

anpassa sig till och som inte uppfattas som effektiva för samtal med barn. Denna tolkning gör 

vi utifrån beskrivningar av behovet att skifta fokus från samtalets konstlade form, till något 

som uppfattas som mer naturligt för barnet, exempelvis en lekmiljö. Detta visar dock på 

normativa och universalistiska antaganden om barn, till exempel att alla barn föredrar lekfulla 

situationer, vilket inte nödvändigtvis stämmer (Wyness, 2006, s. 9). Metoder och strategier 

som distraktion visar att den “ursprungliga” samtalsformen i vissa fall är otillräcklig för att 

möjliggöra delaktighet för barnet. Detta kan i sin tur förstås utifrån föreställningar kring vem 

som ses som kompetent nog (se bl.a. Hellman et al., 2014; van der Burgt & Cale, 2014; 

Wyness, 2006, s. 85) att hantera mötesformen som uppstår i ett samtalsrum i en sådan miljö. 

Vuxna förstås som tillräckligt kompetenta att klara av denna samtalssituation medan barn, 

som inte ingår i “vuxennormen”, inte kan anpassa sig till en samtalsform i “vuxenmiljö”. 

Således är det de kompetenta, vuxna, som får anpassa sina arbetssätt till sådana de tror eller 

vet fungerar för barn, utifrån deras perspektiv.  
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5.1.2 Informerad 

Informanterna beskrev olika sätt att ge barn information under utredningarna. Framför allt 

fick barn information muntligen vid möte med socialsekreterarna och/eller skriftligen 

exempelvis genom en broschyr. De flesta beskrev att de försökte ge barn så mycket 

information som möjligt i ett så tidigt skede som möjligt. Vissa var noggranna med att se till 

att barn också delgavs information i utredningens slutskede, medan andra inte brukade 

återföra information till barn i slutet eller inte nämnde någonting om detta. 

  

Det brukar ju vara när man träffar dom enskilt. Det brukar jag börja samtalet med att informera 

om, för det första vem jag är, vad jag jobbar med och så brukar jag liksom fråga dom om dom 

själva vet varför dom träffar mig./.../Sen har vi såna här små, broschyrer som är lite mer 

anpassade till barn.  
 

- Informant  
  

Ja men så mycket som möjligt ändå. Dom behöver få, särskilt äldre barn, dom behöver ju få 

veta.  
 

- Informant  

/.../men barnen får aldrig veta någonting så jag försöker vara noga med det där att jag även i 

slutet återkopplar till barnen om vad det resulterade i. 

- Informant  

 

Enligt Harts (1992) delaktighetsstege blir barnet delaktigt, genom att bli informerat, på det 

fjärde och femte steget. Barn kunde få ta del av information på olika sätt vilket kan tolkas som 

ett sätt för socialsekreterare att försöka säkerställa att barnet kan ta till sig av informationen 

och syftet med utredningen. Professionella tar det på allvar att barnet ska förstå och följa med 

i vad som sker och varför. Broschyrer kan ses som en ansträngning för att ytterligare 

säkerställa att barn tillhandahålls information på ett sätt som för barnet är begripligt. Detta 

kan tolkas som att barnet förväntas ha en meningsfull roll i utredningen, någonting som också 

är en förutsättning för delaktighet på det fjärde steget. 

 

I resultatet visar det sig att barn ges möjligheter till delaktighet genom att de informeras om 

syftet med utredningen och kan få en förståelse för vem som initierat den och varför. 

Däremot brister informationen, och delaktigheten, mot slutet i de fall den professionelle ger 

otillräcklig information. Det kan heller inte klargöras huruvida barn ställt upp som frivilliga 

till att vara delaktiga efter att ha fått informationen utifrån dessa beskrivningar, någonting 

som Hart (1992) beskriver som en förutsättning för delaktighet på det fjärde steget. 
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5.1.3 Konsulterad  

Hart (1992) menar att barn inom det femte steget har konsulterats då de ges tillfälle att yttra 

sig och deras åsikter tas på allvar. I detta avsnitt behandlas informanternas beskrivningar av 

hur och på vilka sätt barn gavs möjlighet att uttrycka sin åsikt under utredningen. De beskrev 

att det var viktigt att försöka ta reda på barnets uppfattning eller åsikt om det som rör deras 

situation. Detta gjordes genom att höra barnen eller möta dem. Andra beskrivningar av barns 

möjligheter att uttrycka sig var bland annat genom samspel med föräldrarna eller syskon. 

Socialsekreterare uttryckte en vilja att träffa barn för att se dem interagera med sin familj. De 

flesta menade att barnens åsikter också kunde konsulteras genom att fråga andra, vuxna i 

barnets omgivning vad barnet tycker, tänker och vill.  

 

Självklart att höra deras uppfattning om vad det är som händer och få höra det direkt från dom. 

Och sen så oavsett om jag har barnsamtal eller inte så träffar jag alltid barnen alltid i alla 

utredningar.  
 

- Informant  

 

Barn ska alltid få uttrycka sin åsikt, alltså oavsett vad deras åsikt är så måste dom ju få uttrycka 

sin åsikt och bli tagna på allvar.  

- Informant  

 

Ja men när jag träffar barn och förälder tillsammans så får jag se hur samspelet ser ut. Hur dom 

förhåller dig till varandra/.../vad dom har för relation.  

- Informant  

  

Ja, asså jag tänker skolan och förskolan är ju jätteviktig i en utredning/.../dom vet ju oftast hur 

barnets samspel med föräldern ser ut/.../Samma sak med sjukvården, att man hämtar in 

journaler därifrån och ser om barnet får nödvändig vård, hur kontakten har sett ut där. Eller 

andra referenser det kan vara moster, faster, morbror farbror som finns med i nätverket som 

känner barnet väl och kan berätta om hur barnet har det.  
  

- Informant  

  

I kontrast till detta var det en socialsekreterare som uttryckligen menade att det inte gick att ta 

reda på barns åsikter på något annat sätt än att samtala med eller fråga barnet självt. 

Ja det gör vi ju alltid men just det specifika barnets åsikter är ju svårt att få fram på annat sätt 

än att prata med det./.../Men det är klart, vi tillfrågar ju andra professionella också. Men då är 

det ju inte utifrån vad barnet själv vill, utan då är det vad vi professioner bedömer är det bästa. 

- Informant  

Vissa informanter beskrev även hur barns delaktighet genom konsultation kunde se ut efter 

det att utredningen genomförts. Vissa verksamheter beskrevs efterfråga barns erfarenheter av 
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utredningen för att lära sig om barns delaktighet i sitt arbete, antingen genom intervjuer eller 

enkäter. 

/.../sen efteråt har vi också den här enkäten som alla barn, alla barn som har blivit utredda ska 

svara på en enkät som dom får med utredningen. 

- Informant  

  

Av citaten kan tolkas att professionella anser det viktigt att skapa möjligheter för barn att 

framföra sin åsikt eller talan. Det framgår även att de anser att barnet kan uttrycka sin åsikt på 

olika vis exempelvis genom att barnet berättar eller att socialsekreteraren studerar samspelet 

och den familjekontext barnet ingår i likhet med familialisering (jfr Alanen, 1992, s. 91ff). 

Utöver dessa sätt beskrivs hur socialsekreterare ibland frågar referenspersoner eller samlar in 

återkoppling från barnet i efterhand. Materialet öppnar dock för en intressant reflektion; kan 

barn vara delaktiga genom andra än sig själva? Att barn studeras i en kontext utifrån den 

professionelles ögon kan inte ses som att barnet varit delaktig utifrån det femte steget i Harts 

(1992) delaktighetsstege. För detta krävs att barnet får yttra sig och får sina åsikter tagna på 

allvar, vilket inte kan tänkas omfattas av en observation eller via personer i barnets närhet. 

Utifrån vår tolkning i relation till teorin förstår vi det som att barnen i dessa fall inte 

konsulteras och inte är delaktiga vid dessa situationer. 

5.1.4 Initiativ och beslut 

I denna kategori presenteras delar av materialet som berör barns initiativtagande i 

utredningsprocessen samt deras möjligheter till delaktighet i beslutsfattande. Informanterna 

beskrev hur barn i vissa fall var de som initierade kontakt med socialsekreterare, exempelvis 

i eller till samtal alternativt att barnet själv ansökte om stöd. Barn beskrevs även kunna ta 

initiativ till var och på vilket sätt möten genomfördes. Informanterna beskrev att barn ofta 

uttryckte en vilja att vara delaktiga i utredningen.  

  

/.../så jag brukar göra så att jag åker hem till familjen, bara sitter en stund och pratar allmänt, 

berättar återigen var jag kommer ifrån, det gör jag ju, men att det ställs inga frågor om inte 

barnet själv börjar prata såklart/.../ 
  

- Informant  

 

En unge, jag fick fan aldrig kontakt med den där ungen, det var helt hopplöst vad jag höll på 

och sen ringde [hen] en dag och bara ”hej, jag har missat bussen kan du skjutsa hem mig? Ja! 

Det kan jag” sa jag, det var ju jättebra/.../första gången jag fått den ungen att prata 

överhuvudtaget/.../ 
  

- Informant  
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Nedan presenteras resultat som visar hur informanter beskriver att barn har varit delaktiga i 

beslutsfattande under utredningens gång. Bland annat kunde barn vara delaktiga i beslut om 

var eller på vilket sätt ett möte sker, exempelvis i hemmet, på socialkontoret eller i skolan. I 

andra fall kunde barn vara delaktiga i beslut om insats, vilket dock tillhörde ovanligheterna.  

  

Ja och det är ju också olika för är det en tonåring och äldre barn så försöker man ju ofta 

anpassa. Då är dom ju med och bestämmer om hur dom vill att det ska läggas upp. Men jag 

tänker att även mindre barn skulle kunna vara mer delaktiga i det. Och även att få bestämma 

mer då, kring kanske, om dom vill ha samtal under utredningstiden, på annat ställe än 

socialkontoret. 
  

- Informant  

 

/.../klienten vill lätta på trycket, skulle vilja gå igenom allt som den personen har varit med om 

från barndom och uppåt och det har jag tolkat som en typ av psykologkontakt, där har faktiskt 

den personen varit väldigt väldigt delaktig i vad jag beslutat för insats. 

- Informant  

  

Att barn tar initiativ innebär enligt Hart (1992) en hög grad av delaktighet och att ta initiativ 

samt vara med och besluta tillhör de tre översta stegen i modellen. Att barn har möjlighet att 

initiera kontakt via ansökan eller samtal, eller påverka beslut om mötesplats eller i vissa fall 

insats kan ses som de högsta möjligheterna att erbjuda delaktighet för barn i en 

barnavårdsutredning. I ett av citaten ovan beskrivs hur barnet initierade kontakt med 

socialsekreteraren genom att ringa och be om skjuts hem. Detta citat kan å ena sidan tolkas 

som ett initiativtagande från barnet men å andra sidan ser vi, utifrån hur informanten 

formulerar sin beskrivning, att barnet tillskrivs en roll som passivt objekt. Ett exempel på 

detta är när socialsekreteraren uttrycker att det är “första gången jag fått den ungen att prata” 

vilket indikerar att det är socialsekreteraren som är den kompetenta aktören i sammanhanget 

och trots att barnet, till slut, initierar kontakt konstrueras inte barnet som en kompetent aktör. 

 

Även om det i resultaten förekom beskrivningar av barns delaktighet på de övre stegen 

framställdes det som en ovanlighet. Materialet visade att initiativ och beslutsfattande i första 

hand utfördes av socialsekreteraren. Med anledning av detta anser vi oss inte kunna se ett 

mönster i resultaten som visat att barn är delaktiga till hög grad, snarare tvärtom, och de 

exempel som presenterats i denna kategori visar på undantagsfall (se även Eriksson & 

Näsman, 2011, s. 114). Att se delaktighet i enlighet med de två översta stegen menar Hart är 

ovanligt och beskriver att detta snarare beror på vuxnas bristande engagemang i att ge barn 

utrymme, än barns bristande vilja (Hart, 1992). Barns vilja till att vara delaktiga är någonting 

som också har avspeglat sig i vårt material. Vi kan dock inte uttala oss om huruvida det gäller 
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ett bristande engagemang från socialsekreterarna eller någonting annat som gjort att 

delaktighet inte mer frekvent sker på de övre stegen.  

 

Det kan diskuteras vad som anses vara beslut i enlighet med Harts (1992) definition. Enligt 

vår tolkning visar materialet att barn kan vara delaktiga i “de små besluten” till relativt hög 

grad, de beslut som handlar om mötesplats, -tid eller hur mötet ska utformas. I “de stora 

besluten” som oftast består i utredningens slutprodukt, beslut om insats, har barn varit 

begränsade från att själva vara aktivt delaktiga. De beskrivningar som socialsekreterare gett 

av detta har framför allt handlat om att de professionella gjort barn delaktiga genom att tolka 

in, utifrån sin egen förförståelse, vad barnet efterfrågar. Det kan då frågas huruvida 

delaktighet utifrån det sjätte steget faktiskt förekommer när barn “endast” möjliggjorts 

delaktighet i de beslut som rör sig inom utredningens genomförande och inte det slutgiltiga 

resultatet. 

 

5.1.5 Icke-delaktighet 

Under denna kategori samlas informanternas beskrivningar av när barn inte varit delaktiga i 

utredningen. Avsnittet delas upp i två subkategorier utifrån vem eller vilka barnets icke-

delaktighet beror på; barnet själv eller vuxna i barnets omgivning, i detta fall föräldrar eller 

socialsekreterare. 

 

5.1.5.1 Barn väljer icke-delaktighet 

I materialet framkommer att barn själva kunde uttrycka en ovilja att vara delaktiga i 

utredningen. Detta kunde ske antingen genom att barn inte ville prata, berätta om sin situation 

eller svara på frågor. Andra sätt att ta avstånd eller visa sig ointresserad kunde vara genom att 

inte dyka upp på möten eller ställa in planerade träffar. Barn kunde också visa sig 

ointresserade av att vara delaktiga om de ansåg att problematiken inte låg hos dem, utan hos 

deras föräldrar och att de därmed inte såg något värde i att själva vara med i utredningen. 

  

En del barn vill jättegärna prata och berätta och en del barn vill absolut inte och då får man ju 

försöka möta det på bästa sätt. Jag tvingar mig aldrig på ett barn eller försöker mig få [barnet 

att] svara på frågor som barnen inte vill svara på. Utan då lämnar jag ju det. 
  

- Informant  
  

Ja, att dom inte kommer på möten och det blir avbokat. Så dom kan vara rätt så tydliga så.  
  

- Informant  
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Ibland kan dom tycka att “det där är inte mitt problem det är mamma och pappas problem” och 

det kan man ju hålla med om att det är precis så det är. 
  

- Informant  
  

Trots att barnet i denna kategori inte är delaktig sker icke-delaktigheten på barnets villkor. 

Barnets delaktighet är önskvärd av socialsekreteraren men barnet respekteras i sitt val att inte 

vilja medverka. I den meningen utövar barnet i detta avseende stort aktörskap. En alternativ 

förklaring skulle kunna vara att det endast är socialsekreterarens tolkning att barnet inte vill 

vara delaktig. Barnet kan visa aktörskap och delaktighet genom sådant som vid första anblick 

kan uppfattas som att det motsatta (jfr t.ex. Bolin, 2016; Eriksson, 2012). Socialsekreterarna 

visar genomgående i materialet stort överseende med att barn inte vill vara med och uttrycker 

att barn inte kan eller ska tvingas till delaktighet. Vår tolkning utifrån materialet är att barn 

ges större möjligheter till att fatta beslut om att avstå från medverkan, än att fatta beslut om 

att medverka i situationer där det anses olämpligt eller begränsas av andra skäl. 

Begränsningar finns således snarare i vad barn kan och får men inte i vad barn måste och 

behöver. 

 

5.1.5.2 Icke-delaktighet genom vuxna 

I materialet förekom även beskrivningar av hur vuxna begränsade barns delaktighet. Det 

kunde vara att barn inte ville ta upp känsliga ämnen i föräldrarnas närvaro, att de 

återberättade sin situation med förälderns ord samt att socialsekreterarna upplevde att 

föräldrarna påverkat barnen i vad de fick och inte fick berätta. Dessa exempel handlar om 

situationer då föräldrar begränsade barn. 

  

Det som kan vara, det är att när vi träffar barnet ensamt kan vi få mer information ibland, det 

blir inte lika…det behöver inte bli lika känsligt för att man behöver inte säga någonting framför 

sin förälder. 
  

- Informant  
  

/.../[beskriver vad barnet säger] ”mamma gör så och så och hon lagar, hon sover hela dagarna” 

och så vet man det här är pappas ord. 
  

- Informant  
  

Föräldrar många gånger, ja men, vill lägga sig i lite. Inte kanske egentligen i svaren, men, 

ja/.../att inte ge barnet tid. För när jag träffar barnet själv så, blir det tyst en stund så är inte det 

så himla farligt. 
  

- Informant  
  

Informanter beskrev också situationer där de inte tilläts träffa barnen på grund av föräldrarna. 

Deras möjligheter till att göra barn delaktiga när föräldrar säger nej begränsas av lagstiftning 
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och handlingsutrymme. Några informanter påpekade den juridiska aspekten av arbetet som 

ständigt närvarande. En annan aspekt som påtalades behandlade fall där problematiken fanns 

hos föräldrarna. Barnet kunde uttrycka en önskan om att föräldrarna skulle få hjälp men 

problematiken ansågs inte tillräckligt allvarlig för att socialsekreteraren skulle kunna gå emot 

föräldrarnas vilja och använda tvång i fall där föräldrar inte ville ha hjälp. 

  

Och det är ännu svårare, när det är barn som vill prata men det är föräldrar som säger nej. Vi 

får ju inte prata med barn om inte föräldrarna samtycker till det. 
  

- Informant  
 

Det är ju i början om det går, ibland kan det vara så att föräldrarna säger nej till samtal med 

barnen i början och sen så jobbar man lite med föräldrarna och sen så tillåter dom det och jag 

tycker att det är viktigt att jobba med föräldrarna att dom ger samtycke att man inte gå emot 

och använder tvång. 
  

- Informant  
  

Men det svåra där är ju om barnet tycker att föräldrarna skulle behöva stöd och föräldrarna 

säger nej. Då kan vi inte göra någonting egentligen. Om det inte finns LVU-kriterier på det.  
 

- Informant  
 

Någonting annat som begränsade barnens delaktighet var att socialsekreterare såg familjen 

som en helhet, istället för att se barnet som en självständig individ. De kunde ge beskrivningar 

av att inte uppfatta barn som “trovärdiga” utifrån barnen själva som individer utan endast 

inom en familjekontext.  

 

Det har ju varit barn som sagt att dom blivit slagna men det är just bara vad dom har sagt, det 

finns inget belägg, det finns ingenting som tyder på att, det som vi i vuxenvärlden anser vara 

våld så jag ser det som otroligt viktigt att man inte bara hör på vad en person säger utan det 

handlar om att sätta ihop en helhetsbild, vi hör vad barnet säger, vi hör vad föräldrarna 

säger./.../Så just att bygga en helhetsbild. 
  

- Informant  
 

Ja, och det handlar också lite om familjen som helhet just den här känslan av kontroll./.../det 

innebär ju också att då tar jag ifrån dom kontrollen lite lite till och skapar eventuellt ett 

orosmoment och det försöker jag göra så lite som möjligt. 
 

- Informant  
 

Vi har i materialet sett att vuxna begränsar barns möjligheter till att vara delaktiga i 

utredningar. Föräldrar kan begränsa barn på två sätt - dels tillsammans med barnen i 

samtalssituationer och dels när föräldrar inte låter barn träffa professionella.  Från detta kan vi 

urskilja att barns handlingsutrymme och möjligheter till delaktighet kan påverkas av 

relationen till föräldrarna och huruvida de är trygga att uttrycka sig om sin situation inför 

föräldern eller inte. Föräldrar, som är vårdnadshavare, har ett lagstiftat ansvar för sina barn, 
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någonting som innebär att maktrelationen mellan barn och vuxna förstärks och vuxna 

tillskrivs en bestämmanderätt för barnet till dess att barnet själv är myndig (Föräldrabalken 

1949:381, FB, se även James & James, 2004, s. 190). Ur ett barndomssociologiskt perspektiv 

kan barndomen förstås som marginaliserad eller exkluderad i förhållande till ett samhälle som 

prioriterar “vuxendom” (Qvortrup, 1994, s. 21). Med detta kan vi förstå vårt material som att 

barn befinner sig i en underordnad position gentemot vuxna. Här är inte bara barnets 

handlingsutrymme begränsat, även socialsekreterares möjligheter till att göra barn delaktiga 

mot föräldrars vilja begränsas av juridiska aspekter. Bland citaten går det att urskilja 

variationer av hur barnpositionen betraktas i dessa situationer. En informant tycks uppleva en 

frustration kring det svåra i att veta att ett barn vill prata men inte får för föräldrarna. En 

annan beskriver att det är av vikt att samarbeta med föräldrarna för att undvika tvång. 

Sammantaget kan sägas att informanterna, snarare än att förhålla sig till detta, mer 

konstaterade att det är svårt att göra någonting som går emot föräldrarna. Det var inget direkt 

ifrågasättande av hur det fungerar. Detta kan liknas vid begreppet familialisering (Alanen, 

1992, s. 91ff) utifrån att barnet i första hand betraktas som en komponent i sin familj och 

barnets individuella och självständiga åsikter, önskemål och delaktighet hanteras sekundärt.  

 

Likt resonemanget ovan kring hur barns delaktighet kunde begränsas av föräldrarna i relation 

till familialiseringsbegreppet, kan även de professionellas agerande tolkas i ljuset av att barnet 

i första hand betraktas som en komponent i en familj, eller ett attribut till sina föräldrar. 

Sekundärt kommer synen på barnet som samhällsmedborgare med egna rättigheter som att 

bilda egna åsikter och ha rätt att uttrycka dem. I citaten kan urskiljas att det finns en oro för att 

prioritera barnet och relationen socialsekreterare-barn ”för högt” och med det åsidosätta 

relationen till hela familjen och barnets position i relation till sin familj. En del i 

familialiseringen är även att barnet ses i en beroendeposition i relation till föräldrarna 

(Alanen, 1992, s. 91ff). Av citaten kan tolkas att barnet betraktas som objekt under förälderns 

kontroll då barnet ställs i relation till familjens behov och önskemål snarare än enbart sina 

egna. 

 

Informanterna gav flera beskrivningar som visar att barns delaktighet kunde begränsas av 

socialsekreterarna själva. Nedan följer citat som illustrerar att det kunde ske utifrån en 

skyddsaspekt, utifrån att inte vilja lägga vuxenansvar på barn samt utifrån vilken information 

som ansågs lämplig för barn eller vad barn kunde förstå. När barns delaktighet begränsas med 

hänsyn till en skyddsaspekt värnade socialsekreteraren bland annat om att barnen inte ska 
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behöva återuppleva svårigheter de själva varit med om eller problematik kopplad till barnens 

föräldrar.  

 

Ja men [vid] sexuella övergrepp och dom här grova sakerna. När man ändå är på så många 

polisförhör, att man inte behöver som socialtjänst också liksom, grotta mer eller prata om det, 

för då gör man det hos polisen. Och dom behöver ju viss information om vad vi har för del i 

det ändå men kanske inte, prata mer om det eller så. Dom gångerna tänker jag inte att man 

behöver gå in och ha samtal om det, med barnen. På det sättet. För det är ju ofta så jobbigt för 

dom ändå.  

- Informant  
 

/.../om det är familjevåld och det är en utsatt kvinna som är utsatt för våld av pappan. Att barnet 

inte ska vara med i samtal. Och det ska det ju inte, vara med mamman när mamman sitter och 

berättar sin historia och vad mamman ska få hjälp med/.../ 
 

- Informant  
 

Det är vi vuxna som ska stå för saker och ting åt barnen och ta beslut åt dom som vi ändå tror 

är bra för dom. Sen kan dom vara med och tycka, och vi är intresserade av vad dom tänker och 

tycker men dom ska inte stå för något beslut tänker jag. 

- Informant  

[Resonerar kring vad barn ska få information om] Alltså jag säger nästan allt. Ja. Faktiskt. 

Alltså nästan allt. Det beror ju på, självklart om det är någonting jätteallvarligt och barnet är 

väldigt litet, så det inte kan förstå en information om någonting.  
 

-  Informant  
 

Att som professionell begränsa barns delaktighet kunde ske av olika anledningar och på olika 

sätt. Det fanns en konsensus i materialet om att det förekom situationer där det var olämpligt 

för barn att vara delaktiga. Socialsekreterare motiverar att begränsa barns delaktighet utifrån 

en skyddsaspekt och utifrån barnets bästa. Anledningarna berör barns behov av att skyddas 

från vissa samtalsämnen, information eller ansvar och motiveras av de professionella som 

någonting nödvändigt. Detta stämmer överens med den behovsdiskurs som innebär att vuxna 

fattar beslut åt barn och för barns bästa och med det påverkar i vilken mån barn har möjlighet 

att uttrycka aktörskap (Wyness, 2006, s. 46). Skyddsaspekten kopplas dels till sådant som 

barn själva varit utsatta för och dels sådant som rör konflikter eller problematik för barnens 

föräldrar. Professionella kan då resonera utifrån att viss information kan vara betungande 

eller orsaka barn skada. Vi förstår också detta som ett tolkningsföreträde hos den 

professionelle. Det kan tolkas som att socialsekreterare på förhand, och genom sin egen 

förförståelse, bedömer vad barn är kapabla att hantera. Det kan ifrågasättas hur en sådan 

bedömning görs och hur korrekt den kan bli. Socialsekreterare ansåg att barns åsikter var 

viktiga, men att de inte nödvändigtvis bör vara delaktiga och bära ansvar i vissa beslut som 

anses vara vuxnas att fatta. Detta har även visat sig i andra studier där barn nekas delaktighet 



42 

utifrån att inte behöva ta ett potentiellt negativt ansvar, framför allt i förhållande till en 

föräldrakonflikt (Röbäck, 2008, s. 134). Utöver skyddsaspekten kan det förstås som 

problematiskt då detta begränsar barnet i dess möjligheter att själv avgöra vad som är 

lämpligt för denne att veta, då detta tolkas utifrån den professionelle och inte utifrån barnet. 

Barn har beskrivits uppfatta sig själva och andra barn, även i yngre åldrar, som kompetenta 

nog att föra sin talan och bestämma i frågor som rör dem (Eriksson & Näsman, 2011, s. 116).  

En tolkning till att barnen begränsas, utöver behov av skydd, och som framkom i det latenta 

innehållet, berör socialsekreterarens roll som utredare. Deras primära syfte är att utreda 

problematik, bedöma behov samt fatta beslut om insats, och inte att behandla och bearbeta 

problemen. 

 

En spänning mellan att barnet ska få vara delaktig och att vuxna, professionella 

socialsekreterare, har ett ansvar för barns beskydd och barns bästa påverkar hur mycket och 

på vilket sätt barn ges möjligheter till att vara delaktiga. Orsakerna till detta kan vara flera 

men det faktum att studiens undersökningsområde utgörs av professionella, som utifrån lagar 

och förordningar har ett särskilt uppdrag att genomföra utredningar, kan inte anses vara utan 

betydelse. Socialsekreterare arbetar utifrån SoL som i 1 kap 2§ och 5 kap 1§ uttryckligen 

formulerar ett ansvar hos den professionelle för barnets bästa och barnets skydd. Detta 

återfinns även i barnkonventionen (se exempelvis art. 3). Även om visst tolkningsutrymme av 

lagtext finns så kan det tänkas att detta påverkar professionellas tolknings- och 

handlingsutrymme. Detta kan liknas vid den diskussion som förs inom barndomssociologin 

kring huruvida en kombination mellan barns rätt till skydd och deras rätt till delaktighet kan 

kombineras (James & James, 2004, s. 38).  

 

Att barn görs delaktiga i utredningar, i enlighet med minst det fjärde steget i Harts (1992) 

modell, har förekommit i informanternas beskrivningar. Icke-delaktigheten har bestått i att 

barn begränsas från sekvenser i utredningen, så som att inte få viss information eller inte fått 

fatta beslut om insats, och därmed oftast inte når upp till delaktighet i enlighet med de sjätte, 

sjunde och åttonde stegen i Harts modell. Detta skulle kunna liknas vid det tredje steget i 

delaktighetsstegen; att barn haft ett symboliskt värde under utredningsprocessen. Barn får i 

vissa situationer lite eller inget val i ämnet, hur det kommuniceras eller forma egna åsikter. 

Närvaron uppfattas i utredningen symbolisera någonting önskvärt, men barn tas inte alltid på 

allvar eller får möjlighet till inflytande. Däremot har inga beskrivningar återfunnits där barns 

icke-delaktighet inneburit att manipuleras till att delta i ett sammanhang eller att barn använts 
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som dekorativa inslag, i enlighet med de två lägsta stegen i Harts (1992) modell. Det här 

resultatet är föga förvånande och kan dels tänkas bero på att beskrivningar om icke-

delaktighet inte blir framträdande från informanternas sida och dels utifrån att lagstiftningen 

är utformad så att delaktighet till viss grad ska förekomma i utredningsarbete. Tidigare 

forskning belyser att professionella kan ha olika syn på vad delaktighet innebär (se 

exempelvis Archard & Skivenes, 2009; Križ & Skivenes, 2017). Att informanterna definierar 

delaktighet olika, eller inte i enlighet med Harts (1992) delaktighetsstege, skulle även kunna 

vara en förklaring till att barns delaktighet uppfattades som önskvärt, men att det inte skedde i 

större utsträckning. 

  

5.2 Barns kompetens 

Materialet har visat att synen på barn som kompetenta eller icke-kompetenta baseras på 

flertalet aspekter. Genomgående uppfattade vi att socialsekreterare gjorde en bedömning av 

barns kompetens och aktörskap och att det i förlängningen kunde påverka deras möjligheter 

till delaktighet. Detta uttrycktes inte explicit utan var någonting vi såg i det latenta innehållet. 

Under det här temat samlas kategorierna: Kompetens utifrån ålder och mognad, Barn som 

anhöriga samt Kompetens utifrån faktorer hos barnet.  

 

5.2.1 Kompetens utifrån ålder och mognad 

Ålder och mognad framträder i materialet som viktiga faktorer i relation till barns kompetens, 

vilket också är framträdande faktorer att ta hänsyn till enligt lagstiftning. Därför har detta 

utgjort en egen kategori när resultaten presenteras. Andra faktorer som spelar roll, men som 

inte varit framträdande på samma sätt, presenteras nedan under kategorierna Barn som 

anhöriga och Kompetens utifrån faktorer hos barnet. Beskrivningar i empirin visar exempel 

på att yngre barn betraktas som mindre förmögna att vara delaktiga och att mycket av 

delaktigheten i utredningen sker med eller via föräldrarna. Materialet visar också 

beskrivningar av att ju äldre barn blir desto mer ökar deras möjligheter till delaktighet och 

med det också uppfattningen om dem som kompetenta. Det beskrevs att barn i tonåren till 

större del betraktas som självständiga i utredningen och inte på samma vis förenade med sina 

föräldrar.  

 

För när det är nyfödda eller väldigt unga [barn] blir föräldrarna mer eller mindre centrala och 

sen tappar dom i vikt nästan för varje år, när jag träffar en sjuttonåring då är inte föräldrarna 

lika viktiga/.../ 
 

- Informant  
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I följande citat illustreras hur det görs en distinktion mellan vad små barn och äldre barn har 

rätt till för information och är kapabla att uttrycka sig om. Barnets förmåga att uttrycka sig 

kopplades sedan till vilka möjligheter barnet hade att beviljas sina önskemål.  

 

Ja asså man kan ju antingen gå enligt vad lagen säger vilket betyder allt som rör barn ska barn 

ha kännedom [om], sen ska inte barn veta allt, så är det ju. Små barn ska inte veta allt, 

tonåringar ska veta lite mer. 
 

- Informant  
 

Det är möjligtvis äldre barn som vill ha en kontaktfamilj, i så fall. Där dom kan uttrycka det då. 

Men då behöver man ju vara mycket äldre. 
 

- Informant  
 

Utöver ålder är begreppet “mognad” närvarande i empirin. Av ålder och mognad visade det 

sig att mognad var den egenskap som tillskrevs störst betydelse för synen på barn som 

kompetenta eller inte, även om mognaden oftast beskrevs i relation till den kronologiska 

åldern hos barn.  

 

Det är nog mognad som betyder mest tror jag, man kan ju ha väldigt underfundiga femåringar 

som kan ge väldigt bra beskrivningar på hur saker och ting förhåller sig och man kan ha 

tonåringar som inte har en clue. 
 

- Informant  
 

/.../som sagt återigen beroende på om barnet kan ta det eller inte [pratar om information till 

barn]. Dom kan ju vara små men ändå vara mogna för det [att få information], sen kan dom 

vara äldre och inte alls mogna för det. Så det beror helt på barnet. Men jag brukar ändå berätta 

på ett åldersadekvat sätt/.../ 
 

- Informant  
 

I materialet har det varit framträdande att ålder och mognad hänger samman och utgör en 

grund för hur socialsekreterare betraktar barn som kompetenta aktörer eller inte. Detta har 

varit en betydande faktor i materialet utifrån att de flesta informanter på eget initiativ under 

intervjun kommit in på ämnet. Äldre barn uppfattas som mer kompetenta än yngre, så även 

barn som uppfattas som mogna för sin ålder.  

 

Ålder och mognad förekommer till stor del tillsammans i beskrivningarna men vi har 

uppfattat att förståelsen för barns mognad befinner sig inom bestämda åldersramar för 

“yngre” och “äldre barn” (jfr Eriksson & Näsman, 2011, s. 113). Yngre barn omfattar två 

åldersgrupper; en grupp där barn om cirka 0-3 år ingår och en grupp där barn från 4 år till 

cirka 10-12 år ingår. Den andra gruppen omfattar barn i åldrarna 12 år och upp till sena 

tonåren. Vi tolkade det som att det inom grupperna fanns en förståelse för mognad kopplad 
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till bestämda åldersintervall. Barn kunde ses som mer eller mindre mogna inom den 

åldersram de befann sig i, men förståelsen av mognaden hos barnet begränsades också till 

åldersramarna. Således kunde ett barn inte vara “hur moget som helst” utan variationerna 

förekom inom de olika åldersspannen. Tidigare forskning har beskrivit att det finns 

åldersnormer som även påverkar vilka förväntningar man har på personer och deras beteende 

(Näsman et al., 2015, s. 23). 

 

Yngre barn kopplas starkt till sina familjer och kommer inom utredningens ramar mest till 

uttryck genom sina föräldrar. Detta kan kopplas till Alanens (1992, s. 91ff) 

familialiseringsbegrepp. Det tolkas som att barn inte ses som självständiga utan en del i sin 

familj och föräldrarna blir då centrala för att uttrycka barnets röst. Med stigande ålder 

betraktas barn mer som egna individer som kan frånkopplas sin familj och med det ge uttryck 

för större aktörskap och därmed uppfattas som mer kompetenta. Detta berör även barns 

frivillighet, då yngre barn som till större del följer sina föräldrar har en begränsad möjlighet 

att frivilligt vara delaktiga medan äldre barns möjligheter till att frivilligt vara delaktiga har 

beskrivits som större.  

 

I den distinktion som görs mellan vad yngre och äldre barn kan uttrycka sig om blir den 

verbala kommunikationen framträdande för att bestämma ett barns kompetens. Som ett av 

citaten ovan beskriver kan det barn som har möjlighet att uttrycka och verbalt kommunicera 

sina önskemål också i större mån få dem tillgodosedda. Kommunikationen blir därmed 

betydande för hur barn uppfattas uttrycka sitt aktörskap. Som tillägg till detta kan nämnas att 

det uppfattas vara den verbala förmågan att uttrycka sig som bestämmer barnets kompetens 

och inte alternativa kommunikationsverktyg. 

 

Ju mer vi uppfattar barn som sociala aktörer, desto mer uppfattar vi att de kan ta ansvar för 

sin välfärd (Wyness, 2006, s. 49). Synen på barn som mogna kan också göra att de ifrågasätts 

som utsatta och i behov av skydd, då den kompetens de har inte stämmer överens med deras 

barnposition (Eriksson & Näsman, 2011, s. 127). I enlighet med materialet innebär detta att 

äldre barn uppfattas ge större uttryck för aktörskap och med det också får ta större ansvar för 

det som rör dem i fråga om välfärd, men att “för kompetenta” barns behov av skydd också 

kan ifrågasättas. 
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5.2.2 Barn som anhöriga 

Synen på barn som kompetenta aktörer framträdde i beskrivningar om barn som växte upp i 

miljöer där de fick ta ansvar för sådant som vuxna oftast gör. Informanter nämnde att barn i 

dessa miljöer många gånger vuxit upp fort och med det betraktades som mer mogna och 

ansvarstagande än andra jämnåriga barn. 

 

/.../många av dom jag träffar dom är ju ganska mogna, dom har varit med om saker som har 

tvingat dom att växa upp ganska tidigt om vi pratar då dom som är från tio år och uppåt. Dom 

har ganska stora reflektioner kring livet, mening, döden den typen av frågor som vi kanske inte 

alltid väntar oss att höra från en tioåring. 
 

- Informant  
 

/.../oftast tar det äldre syskonet ansvaret då, och går in och sköter det. För den är mycket väl 

medveten om att föräldern inte klarar av det här och därför blir den med det här skyddande, för 

det tar ju den vuxnas roll. 
 

- Informant  
 

Barn som lever i miljöer där det förekommer missbruk eller psykisk ohälsa beskrevs som 

ansvarstagande för deras och familjens situation. Nedan citat beskriver hur barn anpassar sig 

utifrån sin hemmiljö. 

 

Man tar inte hem kompisar om man har en mamma eller pappa som super och man kanske inte 

åker till någon kompis för man är orolig för hur mamma har det hemma. Utan man är där för 

man ska ta hand om sin förälder som inte klarar att ta hand om sig själv. Och att man är orolig 

att det ska hända dom någonting. 
 

- Informant  
 

Barn beskrevs också som kompetenta utifrån deras förståelse för sin situation. I de fall där 

föräldrar förnekade barnens vetskap om exempelvis våld dem sinsemellan tillskrevs barnen 

mer vetskap och därmed kompetens, om sin hemsituation av professionella än vad som 

gjordes av deras föräldrar. 

 

Dom vet ju oftast saker. Även om föräldrarna säger att ”ja men dom har aldrig upplevt att vi 

har bråkat för dom har sovit varenda kväll”, så är det ju inte sant liksom. 
 

- Informant  
 

Det förekommer beskrivningar om att barn får ett ökat ansvar då föräldrar brister i sin 

föräldraförmåga och sitt ansvarstagande (jfr Näsman et al., 2015, s. 25; Wyness, 2006, s. 89). 

Under intervjuerna framträdde liknande beskrivningar i familjer med missbruk, våld eller där 

barnets föräldrar levde med psykisk ohälsa. Socialsekreterare beskriver att barn i dessa 

sammanhang har mer kompetens än vad som är skäligt och befogat utifrån föreställningen om 

vilken kompetens barnet bör ha (se även Näsman et al., 2015, s. 25).  
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Vår tolkning är att det i beskrivningarna framkommer att barn som i hemmet tar ett 

vuxenansvar, tolkas som mer kompetenta. Detta innebär att barn uppfattas som mer 

kompetenta när de närmar sig de uppgifter och det ansvar som vuxna förväntas ha och att 

kompetensen ökar när den liknar detta. Förväntningarna är att arbete i hemmet är vuxnas 

ansvar och att barn med ett ökat aktörskap beskrivs “sluta vara barn” (Wyness, 2006, s. 92). 

Genom att informanterna använder sig av uttryck som “den vuxnas roll” eller “tvingat dom att 

växa upp” gör vi tolkningen att den kompetens barnen tillskrivs inte är oproblematisk utifrån 

socialsekreterarnas perspektiv och inte heller förenlig med deras föreställningar om barn (jfr 

bl.a. Näsman et al., 2015, s. 25ff). Barn och vuxna har beskrivit den omsorgstagande roll som 

består av att vårda en förälder samt att vara “för kompetent” som problematisk (Wyness, 

2006, s. 91-92). Barnen uppfattas vara kompetenta, men på ett sätt som är tvunget och 

olämpligt utifrån att vara barn. Detta kan jämföras med begreppet “föräldrafiering” som 

innebär att barn som anhöriga till föräldrar med problematik intar en vuxenposition och 

således överskrider gränserna för hur barndomen förstås. Med detta återfinns en skillnad i hur 

kompetent och ansvarstagande ett barn, gentemot en vuxen, bör vara (Näsman et al., 2015, s. 

26ff). 

 

5.2.3 Kompetens utifrån faktorer hos barnet 

I följande avsnitt diskuteras situationer där barns kompetens på olika vis adresseras utifrån 

barns egenskaper. I materialet framkom beskrivningar om att barn i familjer med en annan 

etnisk bakgrund än svensk kunde uppfattas som mer kompetenta än sina föräldrar. Detta 

beskrevs i förhållande till barns språkkunskaper. Flera informanter nämnde att barn pratar 

bättre svenska än sina föräldrar och ibland blivit ansvariga för att agera tolk åt föräldrarna.  

 

För oftast så är det ju barnen som är bäst på språket. Om man har utländska föräldrar så är det 

ju barnen som ibland, tyvärr, får vara den som blir budbäraren för dom kan språket bäst. Eller 

dom kan hjälpa till så att föräldrarna förstår. 
 

- Informant  
 

I kontrast till detta, förekom beskrivningar om barn som mindre eller icke-kompetenta i 

relation till faktorer hos barnen själva. Dessa beskrivningar gällde barn som hade en fysisk 

eller intellektuell funktionsnedsättning vilket utmanade möjligheterna till delaktighet. 
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Sen är det ju om barnet har någon form av funktionsnedsättning, där det kan vara svårt att, där 

barnet kanske inte kan prata. Eller har liksom någon lågbegåvning som gör att man inte kan 

kommunicera med dom. 

- Informant  
 

Grov autism eller, ja nu tog jag bara ett ärende som jag hade nyligen där barnet faktiskt inte 

fick vara med på samtal för det går inte att ha ett samtal med det barnet. Men jag träffade det 

på ett hembesök. Ja, det är väl mer så att dom som har en intellektuell funktionsnedsättning då, 

grovt utvecklingsstörd kanske, det går inte [att] hålla samtal. 
 

- Informant  
 

De socialsekreterare som nämnde att barn får agera tolk eller budbärare åt sina föräldrar 

problematiserade det och uttryckte att det var synd eller etiskt problematiskt. Även här 

uppfattades barns höga kompetens, då den jämförs med barnets föräldrar, som 

bekymmersam. En tolkning är att barn inte ska vara mer kompetenta än sina föräldrar och att 

det då betraktas som opassande (jfr “föräldrafiering” i Näsman et al., 2015 s. 25ff). Detta kan 

även liknas vid vad Wyness (2006) beskriver som ett nedbrytande av relationerna mellan 

barn och vuxna och att detta uppfattas som problematiskt (s. 75). Materialet berör återigen att 

verbal kommunikation, på samma språk, är en grund för att uppfattas som kompetent och ha 

möjlighet till delaktighet vilket visas av citat ovan, även om det i detta fall mer berördes från 

ett föräldraperspektiv. 

 

Den verbala kommunikationen kunde även sammankopplas med begåvning och tolkas som 

avgörande för hur barnet uppfattas som kompetent eller inte. I citatet ovan om barn som har 

en “lågbegåvning” och inte kan kommunicera verbalt, konstrueras barn som icke-kompetenta. 

Detta stämmer överens med tidigare forskning där den verbala kommunikationen visat sig 

framträdande för att bestämma barns kompetens (Komulainen, 2007) och i förlängningen 

barnets möjligheter till delaktighet. I materialet framkom flera beskrivningar av hur 

informanterna anpassade sina arbetssätt för att göra barn till delaktiga, och därmed 

kompetenta, aktörer exempelvis genom att erbjuda bildstöd. Det förekom även motsatta 

beskrivningar om hur barn med funktionsnedsättning inte är kompetenta att kommunicera 

alls. I citatet ovan synliggörs av informantens beskrivning “det går inte att ha samtal med det 

barnet” att funktionsnedsatta barns röst diskvalificeras (jfr Komulainen, 2007). Likt tidigare 

forskning framkom även att man använde sig av referenspersoner för att klargöra barnets röst 

i de fall barnet inte uttryckte sig verbalt (Komulainen 2007; Morris, 1999). Däremot uttryckte 

informanter även att det var “svårt” eller “knepigt” och att de såg utmaningar med att göra 

funktionsnedsatta barn delaktiga.  
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I materialet förekom beskrivningar av metoder och arbetssätt som var anpassade till 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Metoder och arbetssätt för att arbeta med barn som 

har fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar förekom inte i samma utsträckning. Vi 

förstod, utifrån att många hade lite erfarenhet av att arbeta med barn med fysiska och 

intellektuella funktionsnedsättningar, att detta inte tillhör vanligheterna och funderar på om 

detta kan bero på att barn med dessa egenskaper fångas upp av andra instanser i samhället. 

Ett exempel kan vara att dessa barn får stöd och hjälp utifrån lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) och därmed inte kommer i kontakt med 

socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar i samma utsträckning. 

 

5.3 Sammanfattning 

I kapitlet förklaras barns delaktighet utifrån empirin och med hjälp av våra teoretiska och 

begreppsliga referensramar samt i vissa fall i relation till tidigare forskning. Genomgående i 

materialet uttryckte socialsekreterare att de anpassade sig till ärendet beroende på faktorer 

som situation, barnets personlighet och ärendets omfattning eller art. Om ärendet var enklare, 

mer komplext eller av akut natur var sådant som kunde påverka hur arbetet anpassades och på 

vilka sätt socialsekreterare förhöll sig till barn och deras familjer. Olikartade situationer 

bidrog till att socialsekreterare beskrev flertalet sätt att bemöta barn. De betonade att de på 

olika sätt anpassade sig i sin professionella roll för att möta det enskilda barnet på den nivå 

barnet befinner sig, inte utgå från sig själv och att ha en följsamhet i vad barnet gör och 

arbeta utifrån det.  

 

Utifrån Hart (1992) visar resultaten att barn är delaktiga på en relativt låg nivå i utredningar 

och endast vid undantagsfall på någon av de högre nivåerna. Barn kan välja att inte vara 

delaktiga och därmed uttrycka stort aktörskap, eller begränsas i sin delaktighet genom att 

vuxna på olika sätt hindrar dem från att vara delaktiga. Vidare har det visat sig att synen på 

barns kompetens varierar. Barn ses som mer kompetenta då de åläggs ett vuxenansvar för 

familjen och sig själva och intar en vuxenposition, men att vara “för kompetent” beskrivs 

som problematiskt. Barn ses som mindre kompetenta om de har egenskaper som inte 

tillskrivs den normativa synen på individer generellt. Exempel på detta är när barn har en 

funktionsnedsättning. I studien har de beskrivningar som relaterar till könsaspekten hos barn 

inte framträtt som en grund till skillnader i delaktighet för barn. Detta kan bero på att de 

socialsekreterare vi intervjuat inte gör skillnad utifrån kön, eller att det görs omedvetet och 
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därmed inte framkommer i beskrivningarna av hur de arbetar med att möjliggöra delaktighet 

för barn utifrån detta. Sammanfattningsvis är möjligheter till delaktighet och synen på 

kompetens, påverkad av normativa föreställningar om barn och vuxna och de attribut som 

tillskrivs dessa benämningar och detta påverkar på vilka sätt samt till vilken grad barn är 

delaktiga i utredningar. 
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Kapitel 6. Diskussion 

6.1 Summering av resultatet i relation till syfte och frågeställningar 

Av studiens resultat framgår att socialsekreterare arbetar med att möjliggöra delaktighet för 

barn i utredningar på många olika sätt. Barns möjligheter till att vara delaktiga visar sig till 

exempel genom att barn får information eller konsulteras. Resultaten indikerar att när barn är 

delaktiga sker det på en relativt låg nivå, sett till modellen Harts (1992) delaktighetsstege som 

används i analysen och barn är framför allt delaktiga i jämförelse med det fjärde och det 

femte steget som innebär att vara informerad och konsulterad. Orsakerna till att barns 

delaktighet befinner sig på denna nivå har å ena sidan tolkats utifrån att professionella kan ha 

olika syn på vad delaktighet innebär, å andra sidan utifrån att vuxna begränsar barn i deras 

möjligheter till och sätt på vilka deras delaktighet möjliggörs. 

 

Studiens resultat indikerar också att barns delaktighet kan begränsas. Detta kan orsakas av att 

barn själva väljer att inte vara delaktiga eller av vuxna beslutar det. När vuxna begränsar 

barns möjligheter till delaktighet motiveras det utifrån en skyddsaspekt eller ur 

ansvarssynpunkt. Begränsningar från föräldrar kunde bland annat bestå i att barn inte tilläts 

träffa socialsekreterare. Vår tolkning är att då barn uppfattas som komponenter i en familj 

konstruerades de även som icke-kompetenta och därmed inte fick vara delaktiga. 

 

Faktorer som påverkade synen på kompetens var exempelvis ålder, (o)mognad samt 

funktionsnedsättning. Vi har tolkat det som att barn ses som mer kompetenta än jämnåriga 

eller vuxna när problematiken finns i hemmiljön och de tillskrivs egenskaper och ansvar som 

annars ingår i en vuxenroll. I de fall där barn beskrivs som icke-kompetenta har vi tolkat att 

det istället finns en problematik eller ett hjälpbehov hos barnet, exempelvis med anledning av 

en fysisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Resultaten indikerar att 

socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar sällan kommer i kontakt med barn 

som lever med fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. En anledning till detta kan 

tänkas vara att denna grupp fångas upp av andra instanser i samhället, som exempelvis 

arbetar med LSS. En annan tolkning kan vara att barn med funktionsnedsättning är en utsatt 

grupp men att de kan bli bortglömda då de exempelvis kan ha svårare att kommunicera sina 

hemförhållanden, något som tidigare forskning indikerat (Morris, 1999). 

 



52 

Studiens mest centrala fynd består i att den verbala kommunikationsförmågan tycks vara nära 

länkad till synen på barn som kompetenta eller inte, vilket även tidigare forskning visat 

(Komulainen, 2007; Morris, 1999). Barn som har en välutvecklad verbal förmåga ses som 

mer kompetenta och barn som av olika skäl har svårt för eller inte kan kommunicera verbalt 

ses som mindre eller icke-kompetenta. Förmågan till kommunikation har också visat sig vara 

nära sammanlänkad med synen på mognad. Ju mer kapabel barnet är till att muntligt uttrycka 

sig, desto mer mogen anses barnet vara.  

 

Studiens resultat visar att vuxna har en avgörande roll i frågan om barns möjligheter till 

delaktighet, på så sätt att de många gånger beslutar om delaktighet åt barnet. Detta kan 

kopplas till tankar om att vuxna har ett skyddsansvar för barn och ska beakta barns bästa. 

Detta är även kopplat till ålder, vuxna har större utrymme i att besluta om delaktighet för 

yngre barn och dessa möjligheter krymper i takt med att barn blir äldre. Möjligheterna till en 

hög grad av delaktighet för barn kan tänkas begränsas av synen på barn som icke-kompetenta 

i kombination med tankar om att vuxna i slutändan vet vad som är bäst för barn och inte. 

 

6.2 Diskussion av resultat och analys i förhållande till tidigare forskning 

I flera avseenden har studiens resultat visat sig överensstämma med tidigare forskning på 

området. Det finns tidigare forskning som visat att professionellas syn på vad delaktighet är, 

varierar (Archard & Skivenes, 2009; Križ & Skivenes, 2017; van Bijleveld et al., 2015). 

Innebörden kan exempelvis variera mellan att barn fått information eller att de fått uttrycka 

sin åsikt. Socialsekreterares olika förståelse för delaktighet påverkar troligtvis även deras 

arbete med barns möjligheter till delaktighet som därför kan se olika ut. 

 

Det har även skrivits om barns olika strategier för att påverka sina möjligheter till delaktighet 

(Bolin, 2016; Cossar et al., 2014; Eriksson, 2012; Eriksson & Näsman, 2008c). Detta kan 

jämföras med resultat under kategorin Barn väljer icke-delaktighet där det beskrivs hur barn 

på olika sätt väljer att inte vara delaktiga. Eriksson och Näsman (2008c) beskriver hur barn 

berättar att de använder sig av olika strategier för att göra sig själva delaktiga eller visa sitt 

missnöje med att inte göras delaktiga av vuxna, i synnerhet av professionella. Tidigare 

forskning har även visat att socialsekreterare i vissa fall anser det olämpligt för barn att vara 

delaktiga utifrån en skyddsaspekt (Vis et al., 2012; Eriksson, 2012; Eriksson & Näsman; 
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2008c). Vuxna har då begränsat barn från att vara delaktiga. I den här studien visar resultaten 

detsamma vilket stärker tidigare forskning på området.  

 

Utöver detta har tidigare forskning visat att synen på barns kompetens varierar. Exempelvis 

ses äldre barn som mer kompetenta än yngre barn och möjligheterna till att vara delaktig ökar 

i takt med barnets kronologiska ålder (Berrick et.al., 2015; van der Burgt & Cele, 2014; Križ 

& Roundtree-Swain, 2017; Nybom, 2005), vilket också bekräftas av vår studie. Ålder och 

mognad har i tidigare forskning visat sig viktigt för bedömningen av när och hur 

professionella lyssnar till barn (Križ & Skivenes, 2017) samt att benägenheten hos 

professionella att prioritera barns delaktighet är större för äldre barn i tonåren och avsevärt 

mindre för yngre barn (Nybom, 2005). Vår studie visar också att ålder och mognad är nära 

sammankopplade och avgörande för möjligheter till delaktighet för barn. Mognad är det som 

väger tyngst men begränsningar av delaktighet förekommer även baserat på kronologisk 

ålder. 

 

I denna studie har vi även undersökt huruvida olika faktorer hos eller omkring barn påverkar 

socialsekreterarnas syn på dem som mer eller mindre kompetenta. Studien visar att barn som 

kommer från förhållanden där barnets föräldrar lever med någon problematik, ses som mer 

kompetenta än vad de borde vara då barnen antar en vuxenposition i hemmet. Däremot kunde 

särskilda egenskaper hos barn, exempelvis funktionsnedsättning, göra att de sågs som mindre 

kompetenta eller i vissa situationer som icke-kompetenta. Tidigare forskning har visat att det 

finns föreställningar om att funktionsnedsatta barn inte har förmåga att agera i sina bästa 

intressen och uttrycka sina avsikter (Morris, 1999). Även förmågan att kommunicera har i vår 

studie visat sig utgöra grunden för om barn uppfattas som kompetenta och kan vara delaktiga. 

Detta återfinns även i den tidigare forskningen som visat att barn som inte är verbalt 

kommunikativa inte bedöms vara kompetenta i samma mån som verbala barn (Komulainen, 

2007). Förmågan att kommunicera verbalt visade sig påverka barnets möjligheter till 

delaktighet.  

 

Som tidigare nämnts överensstämmer resultaten från denna studie med resultat från tidigare 

forskning. I denna studie har vi valt att undersöka barns möjligheter till delaktighet och synen 

på barns kompetens utifrån flera faktorer, till skillnad från tidigare forskning som gjorts på 

området där studier undersöker detta utifrån en eller två faktorer åt gången. På så sätt bidrar 
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denna studie genom att styrka tidigare resultat i annan forskning samt genom att samla 

resultat kring flera olika undersökta faktorer i en och samma studie. 

 

6.3 Diskussion av resultatet i förhållande till teori 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter motiveras utifrån sina funktioner som perspektiv och 

analytiska verktyg. Harts (1992) delaktighetsstege har bidragit till fördjupad förståelse kring 

innebörden och betydelsen av delaktighet för barn, som vi har berört vad gäller 

utredningsarbete i den sociala barnavården. Vi har med hjälp av familialiseringsbegreppet 

kunnat studera hur barn under utredningsprocessen kopplas till sin familj och inte i första 

hand sig själva som individer. Det barndomssociologiska perspektivet har varit till hjälp för 

att förstå hur barns aktörskap och kompetens konstrueras i de beskrivningar rörande barns 

delaktighet som funnits i empirin. Barndomssociologin var även behjälplig i att få förståelse 

för hur vuxnas definitioner av barns bästa skiljer sig från barns delaktighet. I enlighet med 

materialet berör även barndomssociologin kopplingen till barns (o)förmåga att artikulera sina 

intressen och hur det påverkar barnets möjligheter och handlingsutrymme. 

 

De teoretiska valen har påverkat uppsatsen och fältarbetets inriktning, mål och syfte. Genom 

våra teoretiska utgångspunkter har vi inte kunnat uttala oss om socialsekreterares 

handlingsutrymme eller organisatoriska möjligheter på detaljnivå gällande att möjliggöra 

barns delaktighet. Perspektiven låter oss heller inte analysera empirin i ljuset av andra 

betydelser eller definitioner av delaktighet. Avslutningsvis har våra perspektiv inte lämnat 

utrymme för, och det har inte heller varit relevant att diskutera, andra orsaker vid sidan om 

konstruktioner av barn och barndom, som kan hävdas ligga till grund för barns kompetens. 

 

6.4 Diskussion av resultat i förhållande till metod och genomförande 

Intervjuer har fungerat som ett fritt och öppet verktyg vilket genererat ett rikt material till 

studien. Det har varit fördelaktigt utifrån att vi har kunnat göra en detaljerad analys utifrån 

informanternas inifrånperspektiv av att arbeta med barnavårdsutredningar. De begränsningar 

vi kunnat urskilja har till viss del berört utformning av intervjuguiden och hur det i sin tur kan 

ha påverkat materialet. Under arbetet med resultat och analys uppkom vissa frågetecken kring 

informanternas utsagor och deras betydelse. Som exempel på detta kan nämnas att det i 

materialet visat sig att flera lyfter att de ger barn information så tidigt som möjligt i 

utredningsprocessen, men det finns få beskrivningar om återkoppling till barn i slutet. Detta 
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har vi tolkat som att det kan bero på att frågorna ställdes på ett visst sätt som innebar att vi 

missade att efterfråga detta. Det skulle också kunna tolkas som att det beror på att barn inte är 

lika delaktiga i slutet av utredningsfasen. Detta utrymme för flera tolkningar innebär en 

begränsning i studien och därför kan inga slutsatser dras om vilken tolkning som mest troligt 

överensstämmer med verkligheten. Vidare har analys och resultat påverkats utifrån att det 

funnits stort utrymme för informanterna att föra resonemang med sig själva under 

intervjutillfället. Detta innebär att det förekommer vissa motsättningar i materialet som därför 

gör det svårtytt och vanskligt att återge på ett representativt sätt.  

 

Den valda analysmetoden gav oss möjligheter att analysera både manifest och latent innehåll 

i materialet, vilket gav djup till avsnittet. Ett antagande utifrån kvalitativ innehållsanalys är 

att verkligheten kan tolkas på olika sätt och förståelsen är beroende av subjektets tolkning av 

det (Graneheim & Lundman, 2004). Detta innebär att texter innehåller flera betydelser och att 

en viss grad av tolkning alltid är närvarande. Ett flexibelt arbetssätt kan också tänkas ha 

påverkat vilka teman och kategorier vi slutligen landade i, till skillnad från om dessa bestämts 

innan analysen påbörjades. 

 

6.5 Implikationer för tillämpning och vidare forskning 

Av denna studie kan flera slutsatser dras i relation till det sociala arbetet som 

forskningsområde. Studien visar att barns möjligheter till delaktighet är ungefär desamma 

som de varit då annan forskning på området genomförts, vilket innebär delaktighet på en 

relativt låg nivå av Harts (1992) delaktighetsstege. Studien kan fungera som ett stöd och en 

möjlighet till ökad förståelse för barns delaktighet och socialsekreterares arbetssätt med detta. 

Den kan även användas av olika verksamheter som arbetar med barnavårdsutredningar för att 

få möjlighet att se på arbetet med barns delaktighet ur ett utifrånperspektiv. Då den 

kommunikativa förmågan visat sig vara avgörande för möjligheterna till delaktighet behövs 

ökad kunskap om samt implementering av metoder för andra sätt att kommunicera med barn 

än verbalt. Då skulle socialsekreterare troligtvis kunna möjliggöra delaktighet för barn i 

högre grad än vad som görs idag. Om sådana modeller finns eller behöver utvecklas är för oss 

svårt att säga och vi kan endast uttala oss om det behov vi tycker oss se. Studien indikerar 

även ett behov av fortbildning för att möta barn med särskilda behov till utredare inom den 

sociala barn- och ungdomsvården. 
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Under arbetet med studien har vi uppmärksammat att flera informanter pratat kring 

delaktighet efter utredningsprocessen, vid eventuell insats. Vi ser därför att forskning som 

studerar delaktighet utifrån en jämförande aspekt mellan möjligheter till delaktighet under 

utredning kontra vid behandling eller annan insats, som intressant och nödvändig för att 

ytterligare ge klarhet i barns möjligheter till delaktighet i det sociala arbetet generellt och den 

sociala barn. och ungdomsvården i synnerhet. Detta skulle även kunna bidra med förståelse 

för varför och var skillnader finns samt hur olika instanser kan lära av varandra och påverka 

eller förändra möjligheterna till delaktighet. Utöver detta ser vi även ett behov av utökad 

forskning om delaktighet för barn på högre nivåer i Harts (1992) delaktighetsstege än vad 

som visat sig förekomma inom ramen för denna studie, samt vilka konsekvenser, positiva 

såväl som negativa, som kan följa av att ha en högre grad av delaktighet för barn. 
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Kapitel 7. Avslutande ord 

Som nämnts inledningsvis är barns delaktighet ett omtalat ämne. Det är även något aktörer 

inom den sociala barn- och ungdomsvården arbetar med. Även om denna studie lyfter att 

arbetet med barns delaktighet påverkas av normativa föreställningar om barn, deras 

kompetens och barndom vill vi också tillföra att det faktum att utgå från normativa 

föreställningar om barn och barndom inte är någonting konstigt utifrån den samhällskontext 

vi lever i. Det är någonting vi alla på ett eller annat sätt gör. Under denna uppsatsresa har 

många reflektioner och tankar väckts kring föreställningar om barn, vuxna och andra 

benämningar som inhyser attribut om vilka vi är. Vi har även förstått att barns delaktighet är 

ett komplext fenomen. Vår empiri har varit väldigt innehållsrik och omfattat beskrivningar 

från samtliga informanter om hur barn både görs delaktiga och inte. 

 

Vi vill avsluta med att rikta ett stort tack till alla personer som tagit sig tid att delta i vår 

studie, vi vet att ni arbetar inom belastade verksamheter och att er tid är dyrbar, för oss har 

era reflektioner varit ovärderliga. Utan er hade vi inte kunnat genomföra det som nu har blivit 

vår kandidatuppsats. Ni har hjälpt oss ett steg närmare vårt stora mål; socionomexamen. 

Tack! 
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Bilaga 1 - Förfrågan om deltagande i studie 

Uppsala universitet 

Sociologiska institutionen, Centrum för socialt arbete (CESAR) 

Socionomprogrammet 

  

Till Xxxx xxxxxx 

En förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng 

vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. I examensarbetet undersöker vi hur barn 

blir delaktiga i barnavårdsutredningar. Studien är fokuserad på socialsekreterares perspektiv 

på barns möjligheter till delaktighet. Genom studien hoppas vi kunna utveckla kunskaper om 

socialsekreterares perspektiv på möjligheter till barns delaktighet. Sådana kunskaper är 

viktiga och kan användas av verksamheter inom socialt arbete som arbetar med barn samt 

socialarbetare för att förstå möjligheter och svårigheter med barns delaktighet. 

  

Du tillfrågas därför, som avdelningschef för XX i XX  kommun om tillstånd att genomföra 

studien vid er enhet. Vi är intresserade av att intervjua socialsekreterare som arbetar med, 

eller har erfarenhet av att arbeta med, barnavårdsutredningar. Data samlas in under ett antal 

tillfällen i kommunikation med intervjupersonen och arbetsplatsen (prel. planering v x 

och/eller v x) genom individuella kvalitativa intervjuer om ca 45 minuter vardera som spelas 

in och sparas som ljudfiler. 

  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och vår handledare kommer åt 

det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Uppgifter som skulle kunna 

leda till identifiering av intervjupersonen tas bort eller byts ut när resultaten av studien ska 

presenteras. Särskilt samtycke kommer att inhämtas från samtliga deltagare. När uppsatsen är 

godkänd kommer den att finnas tillgänglig på internet. Den som medverkar i studien kan 

även få uppsatsen skickad till sig via mail om så önskas. 

  

Vi kommer att kontakta dig i ärendet i vecka x eller x. 

  

Uppsala den DATUM. 

 

Med vänliga hälsningar, 

  

Frida Ekdahl     Caroline Fröman  

Socionomstudent    Socionomstudent 

Telefon: xxx     Telefon: xxx 

E-post: xxx     E-post: xxx 

 

Handledare: Stina Fernqvist 

Telefon: xxx 

E-post: xxx  
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett för intervjupersoner 

Samtyckesblankett 

För deltagande i studie till kandidatuppsats avseende barns delaktighet i 

barnavårdsutredningar. 

 

Kort om studien 

Studien syftar till att undersöka socialsekreterares perspektiv på barns möjligheter till 

delaktighet i barnavårdsutredningar. Genom intervjuer vill vi studera socialsekreterares 

upplevelser och beskrivningar av att arbeta med barn och hur de upplever barns möjligheter 

till delaktighet. Vår förhoppning är att studien ska bidra med kunskap om barns möjligheter 

till delaktighet i utredningsprocessen. 

 

I enlighet med konfidentialitetskravet kommer vi se till att det empiriska materialet behandlas 

med försiktighet utan insyn från obehöriga. Det insamlade materialet kommer att förvaras så 

att endast vi har tillgång till det. Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst 

utan särskild förklaring avbrytas. Materialet kommer att avidentifieras. Uppgifter som skulle 

kunna leda till identifiering av intervjupersonen tas bort eller byts ut när resultaten av studien 

ska presenteras. När uppsatsen är godkänd kommer den att finnas tillgänglig på internet. Du 

som medverkar i studien kan även få uppsatsen skickad till dig via mail om så önskas. 

 

Undertecknande av denna blankett innebär följande: 

 

● Jag har förstått syftet med studien och är medveten om vad min medverkan i studien 

innebär. 

● Jag kan självständigt bestämma över mitt deltagande vilket innebär att jag kan avbryta 

min medverkan när som helst och utan att motivera varför. 

● Genom undertecknande av denna blankett ger jag mitt samtycke till att 

forskarna/studenterna (dock inga andra personer) endast får använda materialet till 

uppsatsen. 

 

 

Ort:_______________ 

 

Datum:____________________  

 

Signatur:______________________________ 

 

Namnförtydligande:_____________________________________ 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

Inledning 

Presentation av oss/den som utför intervjun 

Presentation om uppsatsen och vad den kommer handla om 

Hur materialet kommer användas 

Informera om: 

• Anonymitet (ingenting ska kunna kopplas till respondenten - namn, arbetsplats, orter osv.). 

• Är det okej med ljudinspelning av intervjun? 

• Respondenten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun om och när denne så önskar. 

 

Ämne: Om intervjupersonen 

1. Hur länge har du arbetat med det du gör nu/utredningar? 

 

2. Hur många ärenden arbetar du med för tillfället? 

 

3. Vet du hur många barn som ingår i dina ärenden? 

 

Ämne: Arbete med delaktighet 

4. På vilka sätt kommer du i kontakt med barn i ditt arbete? 

a. Typ; hur kontakt initieras, samtal genomförs, möten bokas etc 

 

5. Vad tycker du är viktigt att tänka på i kontakten med barn? 

 

6. Kan du beskriva hur ett barnsamtal går till? 

 

7. Hur har du kontakt med barn? (sms, telefon, face-to-face) 

a. Mötesplats? Hur ser miljön ut? 

b. Vad gör ni under ett barnsamtal? 

c. Metoder och arbetssätt 

d. Hur många tillfällen har du kontakt med barnet? 

e. Träffar eller pratar du med barn när de är med föräldrar? Ensamma? Med 

syskon?  

f. För och nackdelar med att ha samtal ensam/tillsammans med föräldrar? 

g. Hur gör du för att barn ska få komma till tals? 

 

8. På vilka sätt har barn möjlighet att uttrycka sina åsikter/ståndpunkter under en 

utredning? Eller: Finns det andra sätt… än samtal med utredare? 

a. Beskrivningar från andra personer omkring barnet? ex, föräldrar, syskon, 

släkt, andra närstående. 

b. (Finns det andra sätt än samtal?) 

 

9. Hur gör du för att ge barn information om frågor som rör dem? 

a. Vilken information lämnar du till barn? 
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b. När i processen ger du information till barn? 

 

10. På vilka sätt uppfattar du att barn vill vara med och få information/bestämma/uttrycka 

sin åsikt i en utredningsprocess? 

a. På vilka sätt kan barn uttrycka sin vilja? 

 

11. När har barnet fått vara med och delta i utredningen (påverka) enligt dig? 

a. I vilka fall skulle barnet kunna vara med och påverka? 

 

12. Tror/tycker du att din relation/kontakten med barnet påverkar ex hur mycket barnet 

får information om eller kan vara med och tycka till/bestämma om? 

a. På vilket sätt? 

 

13. Finns det tillfällen då du upplever att barn inte vill vara med i utredningsprocessen? 

a. Hur märks det? 

b. Vad tänker du kring det, hur brukar du agera då? Ex barn/ungdom som inte 

vill komma på samtal/möte. 

c. Hur mycket arbetar du för att barnet ska vilja vara med? 

d. Är det okej om barn inte vill vara med och påverka? 

 

14. Hur ser du på barnets åsikt i förhållande till föräldrarnas åsikt?  

 

Ämne: Barns kompetens (utifrån olika egenskaper) 

15.  Vad tycker du att barn kan och ska: 

a. få information om? 

b. få uttrycka sin åsikt om?  

c. vara med och bestämma om? 

 

16. Kan det finnas situationer då ett barn inte kan eller får vara med i utredningen? 

a. Kan du ge exempel på en sådan situation? 

b. Kan du ge exempel på vad som kan påverka om ett barn får/kan vara med eller 

inte? 

c. Kan det finnas anledningar till att inte ha samtal eller på andra sätt inkludera 

barnet i utredningen eller delar av utredningen? 

d. Hur brukar du agera då? ex, barn eller ungdom vill inte komma på möte.  

 

17. Hur påverkas ditt arbete (ex ett barnsamtal) beroende på barnets ålder? 

a. Hur är dina tankar om barns ålder och mognad i en utredning? Är det någon av 

egenskaperna som väger tyngre än den andra i fråga om hur mycket barnet 

kan/får vara med? 

b. Vilka åldrar tänker du på då? (om svar som beskriver ex stora och små barn 

eller äldre och yngre) 

c. Arbetar du olika med äldre och yngre barn? På vilket sätt? 

 

Inledning: Nu kommer jag nämna några olika faktorer och är intresserad av om du tycker det 

finns några speciella utmaningar eller om du har några speciella arbetssätt eller skillnader i att 

bemöta barn i situationer/förhållanden/egenskaper som dessa. 

 

18. Finns det utmaningar med att arbeta med barns utifrån:   
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a. Funktionsvariation (fysisk och/eller neuropsykiatrisk) 

b. Kön 

c. Etnicitet/språkskillnader 

i. Tolk 

d. Barn i missbruksmiljöer 

e. Barn som växer upp med en/båda föräldrar med psykisk ohälsa 

f. Barn som vistas i miljöer där det förekommit/förekommer våld  

 

19. Vad upplever du kan vara det svåraste med att ha ett barnsamtal? 

 

Avslutning 

Nu har jag frågat/Det var alla frågor jag tänkte ställa. Är det någonting annat som du tycker är 

viktigt eller som du vill berätta om, som inte kommit upp under frågorna? 

 

  



67 

Bilaga 4 - Deklarering av arbetsfördelning 

Deklarering:      

Följande deklarering fylls i er som skriver uppsats tillsammans och syftar till att gemensamt 

klargöra den arbetsfördelning som gällt under ert arbete. Ange nedan för var och en av 

uppsatsens delar den procentuella arbetsfördelningen i färdigställandet av er uppsats. 

Deklareringen placeras sedan som bilaga i uppsatsen. 

 

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning) 

Författare 1: ____50____% Författare 2: ____50____% 

 

Tidigare forskning 

Författare 1: ___50____% Författare 2: ___50____% 

 

Teorikapitel 

Författare 1: ___50____% Författare 2: ___50____% 

 

Metodkapitel 

Författare 1: ___50____% Författare 2: ____50____% 

 

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, 

transkribering) 

Författare 1: ___50____% Författare 2: ___50____% 

 

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat 

Författare 1: ___50____% Författare 2: ___50____% 

 

Diskussionskapitel 

Författare 1: ___50____% Författare 2: ___50____% 

 

Bilagor 

Författare 1: ___50____% Författare 2: ___50____% 

 

Genomläsning av färdigt manus/korrektur 
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Författare 1: ___50____% Författare 2: ___50____% 

 

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1: ____50____% Författare 2: ____50____% 

 

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1: ___50____% Författare 2: ___50____% 

 

Skriv under nedan: 

 

Ort, Datum     Ort, Datum 

 

_______________________________ _______________________________  

 

Författare 1:     Författare 2:  

 

_________________________________ _________________________________  

Frida Ekdahl     Caroline Fröman 


