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Abstract 
  

I barnkonventionens tolfte artikel framgår det att barn har rätt att uttrycka sin åsikt 

i frågor som rör dem, samt att barnets åsikt ska tillmätas betydelse efter barnets 

ålder och mognad. I januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige vilket innebär 

att det kommer ställa högre krav på myndigheter att göra barn delaktiga i frågor 

som rör dem. Tidigare forskning avseende delaktighet visar flera brister inom den 

svenska socialtjänsten. Författarna till denna studie syftar till att undersöka hur 

socialarbetarna inom socialtjänsten förstår och förhåller sig till delaktighet i 

barnavårdsutredningar. För att undersöka detta har sju intervjuer genomförts med 

socialarbetare inom socialtjänstens barn och ungdomsenheter i Uppsala kommun. 

Resultatet av intervjuerna visar att socialarbetarna förhåller sig till barnen som 

sociala aktörer i viss mån men det råder fortfarande olika tolkningar kring vad det 

innebär att ett barn är delaktigt. Det framgår olika uppfattningar om vad delaktighet 

innebär i socialtjänstens arbete, resonemangen tenderar att stanna vid att lyssna på 

barnet och det finns en ambivalens kring att dela inflytandet för beslutet med barnet. 

Av socialarbetarnas berättelser framgår att det juridiska ramverket ibland hindrar 

arbetet med delaktighet i den mån som anses önskvärt. Slutligen framgår ett behov 

och en vilja från socialarbetarna att fortsätta utvecklas med arbetet kring barns 

delaktighet. 
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1. INLEDNING 

“Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas 

till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.” 

-Barnkonventionen, artikel 12 

  

Ovanstående citat är hämtat utifrån UNICEF:s kortversion av barnkonventionen. Kortversionen 

är formulerad på ett sådant sätt att barn ska få möjlighet att läsa och bilda sig en uppfattning om 

deras rättigheter. Möjligheten för barn att få uttrycka sin mening och höras är en central aspekt 

av barnkonventionen. I Sverige ratificerades barnkonventionen redan 1990 vilken innebär att 

konventionen har haft juridisk status i Sverige i snart 30 år (UNICEF, 2009). I Sverige har vi 

länge ansett oss själva vara ett föredöme för barns rättigheter i världen. Sverige var bland annat 

det första landet i världen som förbjöd barnaga (Heimer & Palme, 2016). En rapport från FN:s 

kommitté för barnets rättigheter från 2015 pekar dock på motsatsen. Sverige fick kritik för 

brister i flera aspekter av barnkonventionen. En framträdande brännpunkt för 

barnrättskommitténs kritik var just hur svenska myndigheter som socialtjänsten brustit i att 

implementera artikel tolv och göra barn delaktiga i socialtjänstens barnutredningar (FN, 2015). 

  

Efter omfattande kritik beslutade dock regeringen den 13 juni 2018 att barnkonventionen skulle 

bli en del i svensk lag från och med första januari 2020. Beslutet har väckt stor debatt i både 

media, forskning och bemöttes av skepticism i Lagrådet (Prop. 2017/18:186). 

 

Att barn ska få möjligheten att höras i frågor som rör dem kan anses vara självklart i att utforma 

åtgärder för barnets bästa. Implementering av artikel tolv i barnkonventionen kommer fastställa 

barnens rätt till inflytande utifrån mognad och ålder men det befäster också att barn har en röst 

som de har rätt att uttrycka i frågor som rör dem (SOU 2016:19). I socialtjänstlagen (2001:453)1 

kap 2 § framgår det att vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid beaktas och när det 

gäller åtgärder som vård och behandling ska barnets bästa vara avgörande. Utifrån 

socialstyrelsens riktlinjer framgår det dock att för att barnets bästa ska vara möjligt att bedöma 

måste barnet få komma till tals och uttrycka sin uppfattning (Munier, 2012). Hur kommer det 

sig då att den svenska socialtjänsten fått utstå mycket kritik för att det brister i att inkludera 

barn i processer som rör dem? 

 

Att bekräfta och göra barns upplevelser giltiga är avgörande för att barn ska få möjlighet att 

bearbeta deras upplevelser samt att det öppnar upp möjligheter för dem att hitta strategier att 

hantera sin livssituation. Näsman och Eriksson (2011) menar att vuxna som finns runt om barnet 

och i barnets liv har ett ansvar för att bidra till att giltiggöra barnets upplevelser. Vidare menar 

författarna att barns återhämtningsprocess kan förstärkas efter upplevelser av våld genom att 

göra barn delaktiga vilket leder till att det skapas förutsättningar för ett giltiggörande av barnets 

berättelser och upplevelser.  

 

Demokrati är uppbyggd på delaktighet, men för att skapa delaktighet krävs öppenhet och insyn, 

det vill säga att vara informerad. Deltagande i betydelsen att få vara närvarande och kunna 
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agera, samt politisk jämlikhet som omfattar att få yttra sig, bli tillfrågad, bli respekterad, få sin 

inställning beaktad och därmed kunna påverka sin situation. Hur förhåller sig då de som faktiskt 

arbetar med barn till barns delaktighet inom socialtjänsten?  

1.1 Syfte och frågeställningar 

I denna studie syftar vi till att undersöka hur socialarbetare inom socialtjänstens 

barnavårdsutredningar, i ljuset av barnkonventionen, konstruerar och förhåller sig till barns 

delaktighet i utredningsprocessen. 

 

● Hur förhåller sig socialarbetare inom socialtjänsten till att arbeta med barns 

delaktighet?  

● Hur ställer sig socialarbetarnas uppfattning av delaktighet till riktlinjerna i 

barnkonventionen? 

1.2 Begreppsdefinitioner  

I juridisk mening avses varje människa som är under 18 år vara barn, detta kan vi utläsa i 

socialtjänstlagen 1 kap §2 ”Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid 

beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst 

för barnet vara avgörande. Med barn avses varje människa under 18 år’’ (2001:453)  

När det talas om barn inom socialt arbete benämns ofta barns delaktighet, men hur definierar vi 

barns delaktighet och enligt vilka kriterier räknar man att barn är delaktiga? I barnkonventionen 

artikel tolv står det att barn ska var delaktiga i frågor som rör barnet samt att de länder som 

antagit barnkonventionen skall försäkra sig om att dessa kriterier uppfylls (UNICEF, 2009). 

Detta innebär att med hänsyn till barnets ålder och mognad skall barnets åsikter tas hänsyn till 

samt att barnet ska få uttrycka sig alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter och röst kan även 

höras genom en företrädare eller ett lämpligt organ om barnet inte själv vill eller kan göra sin 

åsikt hörd. Socialstyrelsen berör också barns delaktighet och förhåller sig till den via mallen 

BBiC, barns behov i centrum. Det är ett arbetssätt som har som funktion att stärka 

barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga i socialtjänstens utredningar 

(Socialstyrelsen, 2018). Eftersom både svensk lagstiftning och barnkonventionen definierar 

barn som individer som är under 18 år har vi utgått ifrån den definitionen när vi skriver om 

barn. 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är upplagd i sex kapitel. I den första delen av uppsatsen presenteras bakgrunden till 

studien samt syftet och de frågeställningar som studien ämnar besvara. Därefter följer ett kapitel 

där tidigare forskning inom området “barns delaktighet” presenteras. Efter detta kommer ett 

kapitel med beskrivningar av de teoretiska ansatserna som denna studie vilar på som följs av 

ett kapitel som förklarar studiens genomförande, vilka forsknings- och analysmetoder som 

används i studien. Huvuddelen av uppsatsen består av kapitel fem där studiens resultat 

presenteras samt analyseras utifrån teorierna och den tidigare forskningen. Slutligen följer en 

diskussion kring resultatet utifrån studiens syfte och frågeställningar.  
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT 

Forskningen som redogörs i föreliggande avsnitt syftar till att översiktligt redogöra för den 

tidigare forskningen inom barns delaktighet utifrån barnkonventionen samt hur den appliceras 

i praktiken. Sammanlagt har vi inhämtat 14 vetenskapliga artiklar som utgör forskningsgrunden 

som vår studie vilar på. Utifrån forskningen som inhämtats har det gått att identifiera tre 

huvudteman. Det första temat vi identifierat är Förståelse av barnkonventionens artikel tolv, 

vikten av barns delaktighet. Detta tema grundar sig i de artiklar som tar avstamp i 

barnkonventionen och försöker att på en teoretisk nivå definiera och tydliggöra artikel tolv samt 

hur den kan komma att implementeras i svensk lagstiftning. I avsnittet redogörs även betydelsen 

av delaktighet samt vilka svårigheter som identifierats i praktiken. I temat Barns perspektiv på 

inflytande och påverkan redogörs tidigare forskning om barns uppfattningar av att vara 

delaktiga samt hur de ser på deras möjligheter till att påverka besluten. Forskningen i detta 

avsnitt är främst baserad på intervjuer med barn för att bygga en förståelse av deras erfarenheter 

av delaktighet i möten. Eftersom vi i denna studie endast intervjuat professionella inom 

socialtjänsten blir detta avsnitt ett komplement till vår studie för att få med barnets perspektiv 

på inflytande och påverkan. Det sista temat som vi identifierat är Att arbeta med barns 

delaktighet inom socialt arbete, här sammanfattas tidigare studier om hur socialarbetare arbetar 

med att inkludera barn i praktiken samt vilka svårigheter som följer med detta. Detta tema 

kommer att bli centralt för vår egen studie då vi ämnar undersöka hur socialarbetare förstår och 

förhåller sig till barns delaktighet i deras arbete.  

2.1 Förståelse av barnkonventionens artikel tolv, vikten av barns delaktighet  

Då vi i denna studie ämnar undersöka socialarbetares förståelse av barns delaktighet utifrån 

barnkonventionens artikel tolv bör vi först beakta hur den rådande forskningen om tolkningar 

av artikeln ser ut. Artikel tolv lyder i sin helhet som följande: 

  

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

fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad. 

  

För detta ändamål ska barnet, i alla domstolsförfaranden och administrativa förfaranden som 

rör barnet, särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom en företrädare 

eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med nationella procedurregler.” 

(UNICEF, 2009) 

  

Konventionen tenderar att särskilt beakta begreppet höras i andra stycket utan vidare hänsyn 

till begreppets innebörd. Krappmann (2010) menar att denna vårdslöshet i användning av 

begreppet riskerar att missa de verkliga intentionerna bakom formuleringen. Krappmann menar 

att bara ge barnet möjlighet att höras inte räcker för att uppfylla kraven i konventionen. Barns 

åsikt måste även tillmätas vikt och betydelse utöver den att bara bli lyssnade på. Krappmann 

pekar ut denna tolkning som ett exempel på att de breda formuleringarna i artikel tolv har lett 

till att konventionen tolkas olika i konventionsstaterna vilket i sin tur medfört svårigheter med 

dess implementeringen. Krappmann tillägger dock att formuleringarna i konventionen gjordes 
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diffusa med avsikt för att möjliggöra en bredare tillämpning. I sin artikel avser Krappmann 

förklara att författarna till barnkonventionen i själva verket var väl införstådda med hur barns 

rätt att bli hörda skulle tolkas och appliceras i praktiken. Inte genom att endast lyssna på barnet 

utan att ta barnets åsikt på allvar och låta den få tyngd för dem som tar besluten (Krappmann, 

2010). Svårigheterna med att tolka barnkonventionen är något som även lyfts av Leviner (2018) 

som pekar på att mångfalden av tolkningar är så bred att det nu råder en diskussion inom 

forskningen huruvida barnkonventionen bör inkorporeras i svensk lag, då det råder fortsatta 

oklarheter kring konventionens innebörd. Inkorporeringen har ifrågasatts av bland annat 

Lagrådet och Barnombudsmannen som menar att rättstillämpningen av barnkonventionen 

riskerar att bli osäker, särskilt på grund av de ospecifika formuleringarna i artikel tolv. Leviner 

pekar ut denna ambivalens till barnkonventionens implementering som en av 

huvudanledningarna till att Sverige brister i att leva upp till konventionen då det råder en 

oklarhet kring hur konventionen kan komma att påverka annan svensk lagstiftning. (Leviner, 

2018). Att många länder brustit i efterlevnaden att barnkonventionens artikel tolv är ett 

återkommande tema i flera av forskningsartiklarna. Heimer och Palme (2016) menar också att 

utvecklingen i Sverige avseende barns delaktighet har gått långsamt. De pekar ut prioriteringen 

av föräldrars deltagarrätt före barnets som en av huvudanledningarna till att Sverige brister i 

barns delaktighet. Barns rätt till inflytande har prioriterats bort framför föräldrarnas samtidigt 

som barnets rätt till deltagande har ifrågasatts i de fall då barnets säkerhet anses kunna äventyras 

(Heimer & Palme, 2016). Det framgår däremot att inom planeringen för offentlig vård av 

ungdomar har arbetet med barns delaktighet gjort stora framsteg under de senaste decennierna 

vilket har lett till en ökad kvalité för vården (Sinclair, 2002). Om arbetet med delaktighet har 

gjort sådana framgångar inom vården, väcker det frågan hur isolerat svårigheterna med att 

förhålla sig till barns delaktighet är till socialtjänsten. 

  

En viktig aspekt som lyfts av både Krappmann, Heimer och Palme är att barnkonventionens 

syfte förutom att öka barns rättigheter är att skifta synen på barn från ”vuxna under utveckling” 

till kapabla individer som besitter handlingskraft här och nu (Krappman, 2010, Heimer & 

Palme, 2016).  

2.2 Barns perspektiv på inflytande och påverkan  

Av de artiklar vi har läst kan vi dra slutsatsen utifrån detta tema att barn känner att de inte har 

stora möjligheter till att påverka beslut eller vara delaktiga i processer som leder fram till ett 

beslut. Bolin (2014) belyser detta i sin artikel som visade att barn upplever samtal med 

professionella som begränsande för deras inverkan. Barnen upplevde istället att de har förmåga 

till handlingskraft genom att anpassa sig till socialarbetarens förväntningar av hur de skulle bete 

sig i samtalet (Bolin, 2014). McLeod (2016) är inne på samma spår med sin artikel där hon 

diskuterar ingående vad barn anser är att lyssna. McLeod berör barns syn på socialarbetare inom 

ramen för hur de uppfattar “att lyssna” samt vad socialarbetarens roll är. Socialarbetare 

uppfattade att lyssna på barnet var att visa uppmärksamhet när barnet talade medan barnen 

ansåg “att lyssna” var att bistå med insatser enligt barnens önskemål. Utifrån artiklarna i detta 

tema diskuterar många att lyssna på barnet som att barnet är delaktigt. McLeod menar dock att 

denna syn är felaktig. I McLeods artikel fick även barnen och socialarbetare svara på vad de 
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anser att socialarbetarens roll är, även här hade de olika uppfattningar. Medan de vuxna ansåg 

emotionellt stöd och terapeutiskt ingripande som viktiga inslag i det sociala arbetet, delade få 

ungdomar denna uppfattning. Trots att de uppskattade socialarbetares tillgänglighet, 

uppskattade de mest praktiskt stöd i kombination med främjande av självbestämmande 

(McLeod, 2016). Eriksson (2012) beskriver en annan infallsvinkel till temat men med samma 

resultat. Eriksson undersöker vårdnads-, boende- och umgängesutredares bemötanden av barn 

som upplevt fäders våld mot mödrar samt barns strategier i möten med den här gruppen 

socialarbetare. Resultatet visade att barns delaktighet i familjerättsprocesser kan bidra till 

bekräftelse av barns upplevelser och ge dem stöd i återhämtningen efter att de utsatts för våld 

av föräldrar men även genom att bevittna våld mellan föräldrarna. Det framstår dock som en 

utmaning för familjerättsutredare att bemöta utsatta barn som offer och samtidigt erbjuda dem 

delaktighet i utredningsprocessen (Eriksson, 2012). Alla dessa artiklar visar på de svårigheter 

som det sociala arbetets praktik har med att inkludera barn och göra barn delaktiga i frågor som 

rör barnet. Artiklarna visar också på att barnen har en åsikt angående delaktigheten och visar 

tydligt att deras åsikter är av relevans och vikt. 

2.3 Att arbeta med barns delaktighet inom socialt arbete  

Detta tema beskriver de svårigheter socialt arbete och socialarbetare möter i arbetet med att 

göra barn delaktiga i praktiken. Heimer et al (2017) skriver att i ärenden där barnen inte fått 

tydliga definitioner av vad problemet var, blev insatserna ofta sämre anpassade för barnens 

behov. I de fall där barnen fick vara med och påverka blev resultatet bättre vilket tyder på att 

uppfattningen om att barn bör skyddas från processen är missvisande (Heimer et al, 2017). 

Detta tyder på ett hinder inom praktiken där barn som inte får tydliga definitioner av ett problem 

leder till insatser som också blir sämre anpassade efter barnens behov. Atwool (2006) är inne 

på liknande spår i sin artikel som tar sig i uttryck via problematiken kring barns delaktighet i 

Nya Zeeland och tar fokus i barns delaktighet vid beslut. Författaren menar att om barn skall 

åtnjuta sina rättigheter måste de först förstå dem, problematiken är att socialarbetarna inte har 

lyckats förmedla dessa till barnet. Resultatet visar att det finns evidens för att det skulle gynna 

barnets bästa om barnen blir inkluderade i beslutsfattandet (Atwool, 2006). Handley och Doyle 

(2012) har i sin artikel fokuserat på socialarbetares kompetens i förhållande till att efterfråga 

och adekvat förmedla åsikter och önskningar från barn det vill säga att göra barnen delaktiga 

samt för att se relevansen av socialarbetares behov av kompetens vid arbetet. Författarna visar 

brister i delaktighetsarbetet och menar att mer kompetens och kunskap för socialarbetare krävs 

för att öka barns delaktighet (Handley & Doyle, 2012). Dessa artiklar visar hur socialt arbete 

och socialsekreterare behöver arbeta med de hinder och svårigheter de stöter på i praktiken för 

att göra barn mer delaktiga. Utifrån Leviners (2018) artikel går det att dra kopplingen mellan 

praktik och teori där praktiken för att göra barn mer delaktiga underlättas och effektiviseras om 

riktlinjerna blir tydligare i sin definition och hur inkorporeringen av barnkonventionen bäst 

implementeras och kompletteras i svensk lag (Leviner, 2018). 

2.4 Sammanfattning av forskningsfältet 

Sammanfattningsvis framgår det att det finns omfattande forskning inom barns delaktighet, 

både inom praktiken och teorin. Det bör dock tilläggas att mycket av den forskningen som vi 
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hittade fokuserar mycket på ett västerländskt perspektiv och framförallt på Sverige. Detta kan 

anses vara relevant då Sverige har ett mycket omfattande välfärdssystem för barn och dessutom 

genomförs föreliggande studie i en svensk kontext. Det väcker dock frågan kring hur 

barnperspektivet behandlas utanför Norden och om det finns mer relevanta perspektiv att hämta 

därifrån. 

 

Utifrån den tidigare forskningen går det att konstatera att det finns fortsatta utmaningar kring 

att göra barn delaktiga utifrån barnkonventionen. Det råder dock en viss osäkerhet kring exakt 

vad som är största hindret för att barn ska kunna få inflytande i beslutsprocessen i Sverige. En 

del forskning pekar på att det är de strukturella förutsättningarna som otydliga lagar och 

definitioner som begränsar barns delaktighet medan andra menar att det är socialarbetarna 

själva som måste få utbildning och verktyg att arbeta bättre med att inkludera barn. En viktig 

slutsats som går att hitta i samtliga artiklar är att arbetet med delaktighet är avgörande för att 

insatserna ska vara för barnets bästa.  

 

En stor del av forskningen gällande barns delaktighet inom socialt arbete utgår ifrån 

socialkonstruktivistiska perspektivet. Även i de artiklar som inte direkt uppger 

socialkonstruktivismen som sin utgångspunkt framkommer ändå perspektivet som central då 

forskarna ämnar undersöka hur barn konstrueras i samtalet med professionella. Även hur 

socialarbetare konstruerar barn som sociala aktörer som är kapabla till handlande är 

återkommande i den tidigare forskningen. Detta kan relateras till den barndomssociologiska 

teorin som redogörs mer i nästkommande avsnitt.   
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

I detta kapitel presenteras de teoretiska perspektiven som denna studie tar avstamp i. Av den 

tidigare forskningen framgår det att forskning i området barns delaktighet ofta utgår från en 

socialkonstruktivistisk ansats. Utifrån socialkonstruktivismen kan vi förstå barndomen som en 

socialt konstruerad kategori som skiljer sig mellan historien och kulturer. (Näsman, Källström 

Carter & Eriksson, 2015). Detta perspektiv har gett upphov till den teoretiska grenen 

barndomssociologi eller den nya barndomsforskningen som den även refereras till i vissa källor. 

Näsman (2004) menar att FN:s barnkonvention kan ses som ett uttryck för hur 

barndomssociologin påverkat utvecklingen av synen på barn från objekt som bör tas hand om 

och skyddas till aktörer som har möjlighet att delta och påverka (Näsman, 2004, s53). Eftersom 

denna studie baseras på delaktighet utifrån barnkonventionen blir barndomssociologin den 

övergripande teorin som präglar denna studie, med barndomssociologin som bakgrund har vi 

även utgått ifrån begreppet empowerment och de delaktighetsmodeller som formulerats utifrån 

barnkonventionen.  

3.1 Barndomssociologi 

Näsman beskriver att inom barndomssociologin ses “barn som en social kategori i samhället 

vars villkor och liv bör bli föremål för intresse på samma villkor som gäller för andra sociala 

kategorier.” (Näsman, 2004, s53). Näsman förklarar att barndomssociologin medför ett 

aktörsperspektiv på barndomen där barn ses kunna tolka, reflektera och på så sätt skapa mening 

genom att delta och konstruera deras tillvaro (Näsman, 2004). Aktörsperspektivet skiljer sig 

ifrån den traditionella utvecklingspsykologin där barn kategoriseras som “blivande vuxna” 

snarare än fulländade individer. Detta perspektiv medförde en obalans i makt där barn ansågs 

som otillräckliga och i behov av skydd vilket i sin tur begränsade barns möjlighet att delta och 

påverka då de inte ansågs kapabla till att bilda egna åsikter (Näsman, Källström Carter & 

Eriksson, 2015). Genom att barns behov formuleras utifrån en vuxen kontext där barns problem 

endast diskuteras utifrån hur det kan komma att påverka dem som vuxna kvarstår bilden av barn 

som “vuxna under utveckling” (Becomings) snarare än “varande individer” (Beings) (Qvortrup, 

1994, s125 [vår översättning]). Detta riskerar även att osynliggöra barnets faktiska resurser 

vilket gör att barnets handlingsförmåga blir svårt att bedöma (Näsman, 2004). Denna förändring 

på synen på barndom är även någon som Krappmann (2010) menar ligger till grund för synen 

på barn utifrån barnkonventionen. Qvortrup resonerar liknande om att den moderna barndomen 

konstruerar barn bort från samhället, tystar ner dem och begränsar deras potential (Qvortrup, 

1994, s125). Författaren skriver vidare att barndomen ses som en temporär tid i livet, det är 

endast en liten del av en människas liv. Författaren tar även upp skolan som ett exempel för att 

illustrera hur barndomen utvecklats där han menar att skolan är en tidsanpassad vistelse för 

barn, skolan är kategoriserad i takt med barnets ålder och där tiden och kategorin är anpassad 

efter olika kunskaper och färdigheter som barnet måste lära sig för att kunna ta sig till nästa 

kategori. Genom detta kan man se hur skolan som institution formar barn efter att gå från 

‘’becoming’’ till ‘’being’’ (Qvortrup 1994, s127).  

Näsman pekar även ut “ålder” som den sociala kategorin som är mest socialt accepterade 

grunden för diskriminering. Genom att tillskriva vissa åldersgrupper särskilda egenskaper eller 
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brister, legitimeras dessa gruppers in eller ut exkludering i samhällsdeltagandet. Genom att 

exempelvis tillskriva barnet bristande egenskaper kan barnets exkludering ifrån 

beslutsprocesser motiveras. Föreställningar om särskilda åldersgruppers egenskaper bygger 

snarare på stereotyper om gruppen än individuella bedömningar (Näsman, 2004, s56). 

Näsman menar vidare att genom att anta ett barndomssociologiskt perspektiv kan vi synliggöra 

den ojämna maktbalansen och förstå hur barns handlingsutrymme begränsas. Genom att belysa 

de strukturella ojämlikheterna kan vi därefter bilda en förståelse kring hur vi kan arbeta med att 

stärka barns rättigheter. Även om barnkonventionen i viss mån behandlar barn både utifrån ett 

utvecklingsperspektiv och aktörsperspektiv, då de benämner barn som då en grupp i behov av 

skydd men även rätten till inflytande, syftar barnkonventionen ändå till att stärka barnets roll 

som aktörer i skapandet av tillvaron. Framförallt artikel tolv, som är fokuset för denna studie, 

ämnar ge barn makt att kunna påverka sin situation (Olsen, 2004, s7).  

3.2 Empowerment 

Barnkonventionens syfte att öka inflytande, och därmed makt, hos barn kan ses som en central 

del i begreppet empowerment som har varit under kritik för att vara ett diffust modeord som är 

svårt att förankra i praktiken (Askheim, 2012).  En stor del av begreppets diffusa karaktär går 

att tillskriva de många olika tolkningsramar som empowerment används inom. Grundidén 

bakom empowerment är att grupper som av olika anledningar befinner sig maktlösa situationer 

till följd av strukturella förutsättningar ska få möjlighet att återta makten över deras livssituation 

och motverka de strukturer som befäster gruppens maktlöshet (Askheim, 2012). Vi har valt att 

använda begreppet empowerment i meningen av att etablera motmakt. I etableringen av 

motmakt kan empowerment tolkas som ett perspektiv för att få igång processer för att öka 

gruppens makt och inflytande. Ett steg i etableringen av motmakt är att göra gruppen medvetna 

om de strukturella förutsättningar som hindrar gruppen från makt och inflytande (Askheim, 

2012). Utgångspunkten med empowerment kräver dock en ojämn maktrelation från början, vi 

måste därför förutsätta att det finns en skev maktbalans mellan socialarbetaren och barnet för 

att empowerment ska kunna vara användbart. Även om detta kan anses självklart utifrån 

forskningen som presenterats måste vi ändå förhålla oss till risken att vi själva konstruerar 

barnet som den utsatta parten i en maktrelation istället för att uppmärksamma denna 

maktrelation.  

 

Ett sätt att omsätta empowerment i praktiken med hänsyn till delaktighet kan vara att stärka 

barnets roll som aktör utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv. Socialarbetaren kan sträva 

efter att fråga barnet och aktivt lyssna på deras berättelse för att på så sätt utveckla barns 

förståelse och strategier och aktörskap och därigenom öka barnets makt i samhället (Näsman, 

2004, s69).  

 

Att påstå att barn är en grupp med begränsad makt i samhället kan kanske anses självklart, barn 

är trots allt den enda medborgargrupp i Sverige som saknar rösträtt, vilket kan argumenteras 

vara den mest centrala demokratiska rättigheten för delaktighet. Vårt syfte med denna studie är 

dock inte att argumentera för att barn ska få rösträtt, snarare hur barn utifrån de förutsättningar 

som finns kan garanteras makt och inflytande genom delaktighet. Här kommer 
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barnkonventionens artikel tolv in som den förhållandevis största garantin för att barn ska förses 

en viss mån makt i samhället genom att de garanteras möjlighet att få inflytande i beslut som 

rör dem. Visserligen är det svårt att etablera den typ av motmakt där barn själva tar makten över 

strukturella förhållanden, men att ge barnet en röst i beslut som rör dem är åtminstone en början. 

Att socialarbetaren arbetar med att göra barn delaktiga blir därför ett sätt att ge dem mak över 

deras egna liv. Barnens makt kan dels förstärkas genom att de görs medvetna om sin 

positionering i makthierarkin och vilka resurser som finns att tillhandahålla samt att de får 

inflytande över beslut som rör dem. I vår studie kommer vi att uppmärksamma olika strategier 

som socialarbetare tillämpar för att möjliggöra barns delaktighet som en form av empowerment. 

3.3 Delaktighetsmodellerna  

I och med ratificeringen av barnkonventionen väcktes diskussioner kring hur 

implementeringen skulle se ut praktiken. Särskilt artikel tolv som avser barns delaktighet har 

varit omdiskuterad då många konventionsstater inte uppnått målen för konventionen (Shier, 

2006). Även om det har instiftats flera lagar och policys för att tolka artikel tolv räcker det 

inte för att tillförsäkra ökat inflytande för barn genom delaktighet. För att öka barns 

delaktighet gäller det att beakta mötet mellan socialarbetare och barn för att kunna dra 

slutsatser om vad som behöver förbättras (Bülow, Persson Thunqvist & Sandén, 2012). På 

grund av omfattningen av uppsatsen och de etiska aspekterna (se kapitlet Etiska 

överväganden) kommer vi inte att ha möjlighet att beakta möten mellan socialarbetare och 

barn, däremot kommer vi att kunna studera hur socialarbetaren själva anser att de arbetar i 

mötet med barn.  

 

För att konkretisera hur mötet mellan professionella och barn ska öka barns delaktighet har 

det utvecklats flera modeller för delaktighet. En välkänd modell är Roger Harts 

delaktighetsstege (Näsman & Eriksson, 2011):  

 
(Fig 1, Delaktigetsstegen, ur Näsman & Eriksson, 2011) 
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Delaktighetsstegen är uppdelad i två delar: non- participation och degrees of participation. I 

non- participation framgår sammanhang där barn framställs som delaktiga men i själva verket 

endast deltar ytligt för att framföra en åsikt eller poäng som formulerats utan barnets 

inflytande. I degrees of participation är barnet delaktig på olika nivåer, allt från att få vara 

delaktig genom att bli informerade om beslutet eller åtgärden till att få vara delaktig i 

utformningen av åtgärden som därefter informeras till de vuxna (Shier, 2006). Näsman och 

Eriksson (2011) menar att modellen förutsätter att det inte räcker med att barn finns 

närvarande eller att de deltar i någon aktivitet för att det ska räknas som delaktighet. Detta 

synliggörs genom de tre första stegen av Harts delaktighetsstege som visar på situationer där 

delaktigheten är fiktivt. Ett exempel för att illustrera detta är om ett barn deltar i ett 

sammanhang utan att veta vad sammanhanget går ut på är det då en fråga om manipulation 

snarare än delaktighet. Enligt Näsman och Eriksson (2011) tar sig processen mot delaktighet i 

uttryck i steg fyra då den omfattar en viktig förutsättning för delaktighet, vilket är att barnet 

blir informerat om vad saken gäller. Varför steg fyra inte tillåter oss att prata om en fulländad 

delaktighet beror på att steg fyra inte omfattar något handlingsutrymme i beslutsprocessen. 

Deltagandet kommer först i nästa steg där barnet får plats till att yttra sig, men även här är 

deltagandet begränsat enligt Näsman och Eriksson i de avseende att det fortfarande är de 

vuxna som tagit ställning till situationen och fattar besluten vilket påverkar delaktigheten för 

barn. I nästa steg får barnet delta i beslutet men det är tveksamt om barnet är fullt ut delaktig 

eftersom det fortfarande är den vuxne som tar initiativ. Högst upp i stegen är delaktigheten 

fulländad ”högst upp på stegen kommer att barn kan initiera frågor och besluten fattas 

tillsammans med andra- som medborgare i allmänhet’’ (Näsman och Eriksson, 2011, s26). 

Delaktighetsstegen är något som vi kommer att förhålla oss till i intervjuerna med 

socialarbetare för att avgöra vilken kategori av delaktighet som de arbetar med. 

  

Shier (2006) har vidareutvecklat Harts delaktighetsstege till en ny modell som syftar till att ge 

professionella ytterligare verktyg för hur de kan arbeta med att göra barn delaktiga. Modellen 

kallas för Pathways to Participation och är uppdelad i fem olika steg. I det första steget där 

”Barn blir lyssnade till” får barnet möjlighet att göra sin röst hörd men det krävs att det sker 

på barnets initiativ. I det andra steget ”Barn får stöd för att uttrycka sina åsikter och 

synpunkter” blir även den professionelle delaktig i att förse barnet med stöd och uppmuntrar 

barnet till att uttrycka sina åsikter. I nästa steg bör de professionella beakta barnets åsikt i 

beslutsfattandet, Shier poängterar dock att detta ”beaktande” tenderar att endast vara 

symboliskt och barnets åsikt får sällan vikt i beslutet. I det fjärde steget när barn blir 

involverade i beslutsfattandet skapas också ett aktivt deltagande där barnet får vara med och 

påverka på mer än en ett symboliskt plan. Detta steg menar Shier är den nivå som alla länder 

som har ratificerat barnkonvention förväntas uppnå. Det ska dock tilläggas att även om barnen 

får vara med och påverka är det fortfarande de vuxna som står för beslutsfattandet. I det femte 

och sista steget delas däremot beslutsfattandet mellan barn och vuxna. Vuxna lämnar därmed 

ifrån sig makt för att göra barnen delaktiga och ge dem inflytande (Shier, 2006). 
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(Fig 2, Pathways to Participation, Shier, 2006) 

 

I denna studie kommer delaktighetsmodellerna att utgöra de verktyg som vi använder för att 

bedöma nivån av delaktighet i socialarbetarens förhållningssätt. Modellerna har olika 

förhållningssätt till att bemöta delaktighet varpå vi kommer använda oss av båda för att 

möjliggöra en jämförelse. 
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4. FORSKNINGSMETOD 

I föreliggande avsnitt presenteras metod och analysmetod som använts i genomförandet av 

studien, likaså urvalet och materialinhämtningen. Avslutningsvis följer en diskussion kring 

etiska aspekter av studien. I likhet med den tidigare forskningen om barndomssociologi utgår 

denna studie ifrån att förstå hur barns delaktighet konstrueras av socialarbetare. Metodologin 

och analysmetoden är därför anpassat efter denna utgångspunkt.  

4.1 Metodval 

Vi har använt metoden semistrukturerade intervjuer som tillvägagångssätt som sedan behandlas 

genom en innehållsanalys. Vi har valt denna metod eftersom våra forskningsfrågor riktar sig 

till barns delaktighet med fokus på hur socialtjänsten och socialsekreterare upplever och arbetar 

med den frågan. Vårt val av metod är anpassat efter våra forskningsfrågor då vi anser att dessa 

bäst besvaras genom semistrukturerade intervjuer till den grupp i samhället som jobbar med 

barn och barns delaktighet. Syftet med metoden är att på ett så tydligt sätt som möjligt försöka 

ta reda på hur socialsekreterare förhåller sig till barns delaktighet i sitt arbete. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver den kvalitativa intervjun som en metod som syftar till att förstå 

beskrivningar utifrån intervjupersonernas perspektiv. Kvalitativa kunskaper är fokuset i den 

kvalitativa intervjun, vilket innebär att man söker och har som mål att erhålla nyanserade 

beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonens uppfattning om världen (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Intervjuaren söker och uppmuntrar intervjupersonen att försöka beskriva 

upplevelser och känslor på ett sådant begripligt sätt som möjligt. Fokuset ligger på de 

nyanserade beskrivningarna från intervjupersonen för att försöka återge den kvalitativa 

mångfalden, skillnaderna och variationerna hos ett fenomen samt att tematisera och 

kategorisera resultaten för en tydligare analys. Vi har då i enlighet med denna beskrivning 

försökt ta reda på hur socialsekreterare förhåller sig till barns delaktighet i arbetet med frågor 

som är utformade för att tillåta intervjupersonerna att formulera sig på ett beskrivande och 

nyanserat sätt. Genom följdfrågor och dialog har vi att strävat efter att intervjupersonerna ska 

få möjlighet att redogöra sitt förhållningssätt och praktik på ett tydligt men ändå nyanserat sätt. 

Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att detta i praktiken går till så att kunskap produceras 

genom ett socialt samspel mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. Vi kan därför 

genom semistrukturerade intervjuer analysera innehållet i intervjupersonernas berättelser för att 

därefter bilda en uppfattning av hur de förhåller sig till barns delaktighet utifrån 

barnkonventionen. Med semistrukturerade intervjuer medförs även en flexibilitet i intervjun där 

vi bland annat kan be intervjupersonen att förtydliga sitt uttalande eller ställa följdfrågor för att 

synliggöra praktiken på ett sådant sätt att det går att analysera innehållet i uttalandet. Under 

intervjuernas genomförande märkte vi att intervjupersonerna vid flera tillfällen beskrev de 

rådande riktlinjerna kring att arbeta med barns delaktighet på arbetsplatsen i stället för deras 

egna arbetssätt. Genom att kunna följa upp personens uttalande med följdfrågor som tillexempel 

hur de omsatte dessa riktlinjer i sitt arbete, fick vi fram ett mer innehållsrikt samtal med tydliga 

beskrivningar.  
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Jämför man detta med högre strukturerade intervjuer går det att finna skillnader i metoderna. 

Inom strukturerade intervjuer är det viktigt att intervjupersonen ger svar som är klara och 

konsistenta i det avseendet att det ger forskaren möjlighet till att dra slutsatser om exempelvis 

attityder eller tidigare handlingar (Kvale & Brinkmann, 2014, s120). Strukturerade intervjuer 

innebär att man ställer samma frågor utan att avvika från de förberedda intervjufrågorna i 

intervjuguiden. I semistrukturerade intervjuer beaktas intervjun som en form av social 

interaktion som både forskaren och intervjupersonen bidrar med att skapa. Målsättningen är att 

intervjuaren är mer delaktig och aktiv än inom den strukturerade intervjun. (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

4.2 Metodens begränsningar 

Valet att genomföra semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare inom ramen för en 

innehållsanalys medför begränsningar. Vi har tagit hänsyn till att de svar vi fått av 

intervjupersonerna kan förmedla att socialtjänsten arbetar för att främja barns delaktighet enligt 

riktlinjerna. Detta innebär att innehållet i vårt resultat riskerar att bli onyanserat om 

intervjupersonerna bara citerar riktlinjer istället för att beskriva deras egen praktik. Vi har räknat 

med att socialsekreterare kan svara olika på våra frågor vilket innebär att vår analys i hög grad 

är beroende av vilka vi intervjuar och hur de uppfattar frågorna. Utifrån omfattningen av denna 

studie har vi endast haft möjligheten att intervjua ett begränsat antal socialarbetare. I och med 

detta kan det bli svårt att avgöra om vårt resultat är representativt för gruppen socialarbetare, 

även om detta inte är vårt syfte. För att undkomma detta hade vi kunnat använda oss av 

enkätstudier för att nå ett större urval. Vi anser däremot att en enkätstudie inte är tillräckligt 

djupgående för att intervjupersonerna ska få möjlighet att förmedla en bild av deras syn på 

delaktighet. 

4.3 Tillförlitlighet och transparens 

Vid en kvalitativ studie som denna är det även rimligt att diskutera studiens tillförlitlighet och 

transparens. Tillförlitlighet definieras utifrån fyra kategorier: Trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2018, s 467). Trovärdighet 

menar Bryman innebär att studiens resultat överensstämmer med den sociala verkligheten som 

intervjupersonerna upplever (Bryman, 2018). I vår studie har vi genom den semistrukturerade 

intervjuformen möjlighet att samtala och tydliggöra den sociala verkligheten som 

intervjupersonen beskriver genom att be hen förtydliga sina uttalande. Utifrån överförbarheten 

i studien är det viktigt att tydliggöra vilken kontext som intervjupersonerna befinner sig i för 

att studiens resultat ska gå att använda i andra kontexter. I denna studie arbetar samtliga 

intervjupersoner med barnavårdsutredningar inom socialtjänsten, en mer utförlig presentation 

av intervjupersonerna följer nedan. Pålitligheten i studien styrs av den vetenskapliga bakgrund 

som är grunden för studien och kravet på en redovisad forskningsprocess. Forskningsprocessen 

framgår kontinuerligt i studien och studiens vetenskapliga grund har granskats och godkänts av 

ansvarig handledare. Utifrån möjligheten att styrka och konfirmera resultaten är det viktigt att 

vi som uppsatsförfattare förhåller oss till att det inte går att producera objektiv forskning inom 

samhällsvetenskapen samt att forskningen alltid kommer att präglas av vår förförståelse och 

fördomar. Våra personliga värderingar ska däremot inte ligga till grund för studiens förfarande 
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och ska istället förlita sig på den tidigare forskningen (Bryman, 2018). Med detta sagt är det 

viktigt att poängtera att båda uppsatsförfattarna har en bakgrund av att ha arbetat inom 

barnavårdsutredningar vilket kan komma att påverka hur vi uppfattar arbetet med delaktighet. 

Detta är något som vi har varit medvetna om i studiens genomförande och gjort kontinuerliga 

avvägningar och diskussioner kring. Studiens resultat har granskats av utomstående för att 

försäkra att möjligheten att styrka resultatet.  

 

I frågan om transparens har uppsatsförfattarna redovisat forskningsprocessen samt hur 

inhämtningen av material gått till. För det material som vi själva har producerat bör dock 

transparensen ske med hänsyn till den konfidentialitet som intervjupersonerna garanterats (se 

rubriken etiska överväganden för en mer utförlig presentation om konfidentialitet). Vi har 

därför valt att inte ange intervjupersonerna vid namn, men för att vara så transparenta som 

möjligt har vi ändå markerat vilken intervjuperson som uttalar sig i resultatdelen. Detta för att 

läsaren ska kunna följa intervjupersonernas resonemang samt att visa hur intervjupersonernas 

berättelser har använts i studien (se nyttjandekrav under etiska överväganden).  

4.4 Forskningsansats 

I vår metodologi tar vi avstamp i en socialkonstruktivistisk ansats som den tidigare forskningen 

visar är ett perspektiv som inte använts genom historien vid diskussion om barn. Den sociala 

konstruktionen har i sin tur gett upphov till barndomssociologin som är den framträdande teorin 

idag om barn. Vår studie positionerar sig inom det socialkonstruktivistiska perspektivet där 

fokus är hur barns delaktighet konstrueras i samtal med socialsekreterare. Genom att vi 

fokuserar på hur socialtjänsten och socialsekreterare arbetar med barns delaktighet tittar vi efter 

hur de konstruerar barn och barns delaktighet i praktiken. Utifrån en socialkonstruktivistisk 

utgångspunkt fokuserar vi även på hur socialarbetare konstruerar förståelsen av barns 

delaktighet och hur de förhåller sig till begreppen delaktighet, makt, barn, mognad. Förståelse 

mellan konstruktionen av dessa begrepp i förhållande till barns delaktighet kan utgöra en inblick 

i hur socialarbetare arbetar praktiskt med att barn ska bli mer delaktiga. Därmed blir teorin 

socialkonstruktivismen av intresse då det är en process av konstruktioner som görs i samspel i 

förhållande till barns delaktighet. 

4.5 Material 

Materialet som inhämtats består av intervjuer med sju socialarbetare som arbetar med 

barnavårdsutredningar för barn och ungdomar mellan åldrarna 0 till 18. Valet av sju 

intervjupersoner är gjort med hänsyn till tid då vi bedömde att det inte hade varit genomförbart 

att inhämta mer material inom den givna tiden. Alla intervjuerna skedde med socialarbetare 

inom Uppsala kommun. Enheterna i kommunen är indelade i fyra barn- och ungdomsenheter. 

Barnenheterna arbetar med barn upp till tolv år medan ungdomsenheterna arbetar med 

ungdomar från 12 till 21 år. Vi har försökt att få en så stor spridning bland respondenterna som 

möjligt, både i hänsyn till åldersgruppen de arbetar med men även socialarbetarnas egen ålder 

och erfarenhet. Till intervjuerna har vi sammanställt en intervjuguide med 31 frågor (se bilaga 

1). Intervjufrågorna har anpassats efter studiens gång för att förtydliga vissa delar. Intervjuerna 

har skett på socialkontoret för att underlätta för intervjupersonerna. Omfattningen på 
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intervjuerna har varit ca 40–50 minuter per intervju och genomfördes under en period på två 

veckor. Intervjuerna spelades in med mobiltelefoner utan uppkoppling till internet och sedan 

förts över på ett USB-minne. Efter att uppsatsen examineras kommer ljudfilerna att raderas. 

Efter att intervjuerna spelades in har de transkriberats för sedan kunna kodas och analyseras. 

Transkriberingen är gjord enligt riktlinjerna från Jan Trost (1997, s114) som menar att 

transkriptionen inte behöver fånga alla delar av personens uttalande för att det ska vara möjligt 

att förstå innehållet.  

4.6 Urval och urvalskriterier 

Urvalsgruppen för vår studie är socialsekreterare inom socialtjänsten i Uppsala kommun som 

arbetar inom barnavårdsutredningar. Sammanlagt intervjuade vi sju socialsekreterare, sex 

kvinnor och en man. Urvalsgruppen som vi valde att intervjua har jobbat olika länge inom 

socialtjänsten och har därmed olika lång erfarenhet av arbetet. Inom urvalsgruppen var två av 

de sju socialsekreterare som blev intervjuade specialister, vilket innebär att dessa två har en mer 

övergripande syn över arbetet och har även en stödjande roll för de socialsekreterare som jobbar 

inom samma enhet som specialisterna. Vi valde att intervjua fyra personer från barnenheten och 

tre personer från ungdomsenheten för att få en bättre spridning i resultaten. På grund av 

intervjupersonernas olika titlar och yrkesroller har vi valt att referera till intervjupersonerna 

som ”socialarbetarna” och ”informanter” i resultat och analys.  

  

Vidare har vi som genomfört intervjuerna även gjort vår verksamhetsförlagda utbildning inom 

den socialtjänst som studien baseras på, fast på olika enheter. För att kringgå eventuell 

problematik som detta skulle kunna innebära, då de vi intervjuar också har varit våra kollegor, 

har vi därför valt att den av oss som håller i intervjun inte arbetar på samma enhet som 

intervjupersonen. Vi har båda medverkat under intervjuerna men den som höll i intervjun har 

sett till att frågorna följts och den andra har medverkat med att samt tidsramen har hållits samt 

flikat in med följdfrågor eller förtydliganden.  

 

4.7 Analysmetod  

För att analysera det inhämtade materialet har vi valt att använda oss av innehållsanalys. 

Innehållsanalys innebär att efter att intervjuerna transkriberades kategoriserades materialet efter 

informanternas svar för att upptäcka generella mönster i berättelserna. I genomförandet av 

innehållsanalysen har materialet även kodats. Kodning innebär att nyckelord sammanställs 

utifrån kategoriseringen av intervjupersonernas svar. Syftet med kodning är att få en enklare 

överblick av materialet för att sedan kunna identifiera likheter och skillnader i intervjuuttrycken 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Koderna har utvecklats i takt med genomläsningar och 

bearbetningar av transkriberingarna. Genom kodning har vi kunnat utläsa hur ofta särskilda 

kategorier eller uttryck förekommer i informanternas berättelser och kan därigenom dra 

slutsatser kring generella samband i berättelserna. Koderna har delats in under rubrikerna i 

intervjuguiden för att kunna jämföra respondenternas svar under de olika rubrikerna. 

  

Intervjupersonernas svar under rubrikerna har därefter meningskoncentrerats vilket innebär att 

vi reducerar svaren till kortare sammanfattningar som syftar till att fånga huvudinnebörden eller 
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”kärnan” i informantens yttrande (Kvale & Brinkmann, 2014). På så sätt kan vi enklare 

systematiskt utläsa teman och kategorier i intervjupersonernas berättelser och nå fram till den 

faktiska praktiken. Här blir återigen den semistrukturerade intervjumetoden central då vi kan 

be intervjupersonerna att förtydliga yttranden för att minska risken för missuppfattningar. Efter 

att materialet meningskoncentrerats och kodats har vi slutligen analyserat de centrala 

meningarna eller ”kärnan” i svaren och använt oss av dessa för att besvara frågeställningarna.  

 

4.8 Etiska överväganden 

I genomförandet av studien har vi tagit hänsyn till flera etiska aspekter. All forskning som 

produceras ska ta hänsyn till det grundläggande kravet som innebär att forskning ska bedrivas 

i syfte att främja kunskapsutveckling för samhället och individens nytta. Genom detta blir 

forskning nödvändigt för samhällets fortsatta utveckling vilket innebär att forskningen som 

produceras förväntas hålla hög kvalité. Samtidigt som forskning förväntas främja 

samhällsnyttan ska den även ta hänsyn till individers rätt till integritet och skydd. Forskare 

måste därför göra en bedömning i producerandet av forskning där fördelar och nackdelar alltid 

måste balanseras, strävan efter samhällsutveckling får således aldrig ske på bekostnaden av 

individers välmående (Vetenskapsrådet, 2002). 

Då syftet med denna studie är att analysera hur socialarbetare förhåller sig till barns delaktighet 

genom att intervjua socialarbetare har vi tagit hänsyn till hur vi behandlar våra intervjupersoner 

utifrån individskyddskravet. Detta krav måste som tidigare nämnt vägas emot det potentiella 

kunskapstillskott som denna studie kan bidra med. Vetenskapsrådet har sammanfattat de etiska 

övervägandena som forskare bör förhålla sig till i fyra forskningsetiska principer. Dessa 

principer är som följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informationskravet innebär att de som deltar i studien har rätt att bli informerade om studiens 

syfte samt vilken roll deras bidrag kommer att fylla i detta syfte. Även villkoren för deltagandet 

ska klargöras samt att intervjupersonerna när som helst under studiens gång har rätt att avbryta 

sitt deltagande utan att detta får konsekvenser för individen (Vetenskapsrådet, 2002). I vår 

studie blev intervjupersoner informerade om studiens syfte samt hur omfattningen av deras 

deltagande kommer att se ut (se bilaga 3). De fick även skriva på en samtyckesblankett som 

deklarerar omfattningen av studien för att visa att de är införstådda med uppsatsens syfte (se 

bilaga 2). Det har gjorts en avvägning kring hur mycket av syftet som skulle avslöjas för 

intervjupersonerna då det riskerar att ge dem en förförståelse om ämnet som kan präglas av en 

byråkratisk jargong och citerande från riktlinjer om hur de bör arbeta med barns delaktighet. 

Intervjupersonerna har haft rätt att ta del av hela syftet för att de ska vara helt införstådda med 

studiens mål. 

 

Den andra principen är samtyckeskravet som innebär att deltagarna måste samtycka till att delta 

i studien. I vår studie har intervjupersonerna gett sitt samtycke till deltagandet genom att de gått 

med på att delta efter att de blivit informerade om studiens syfte och vad deltagandet innebär. 

Intervjupersonerna har även fått skriva på en samtyckesblankett där omfattningen av 

deltagandet tydliggörs samt att de har rätt att dra tillbaka sitt samtycke närsomhelst under 

studiens gång. 
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Den tredje principen är konfidentialitetskravet som innebär att all information om deltagarna är 

konfidentiell och alla rimliga åtgärder kommer att tas för att försäkra att intervjupersonernas 

identiteter inte röjs. Även om denna studie inte syftar till att undersöka personliga detaljer hos 

informanterna kan det ändå framkomma etiskt känslig information under samtalet. Vi har därför 

valt att avidentifiera deltagarna i transkriberingen och säkerställa att ingen information som 

skulle kunna användas för att identifiera intervjupersonerna förekommer i den mån som är 

möjligt. I och med att denna studie kommer att bli en offentlig handling har vi inte kunnat 

garantera intervjupersonerna sekretess, endast att vi kommer göra allt vi kan för att de inte ska 

gå att identifiera.  

 

Den sista principen som vi kommer att förhålla oss till är nyttjandekravet. Nyttjandekravet 

förtydligar att all information som inhämtas endast kommer att användas i det forskningssyfte 

som delgivits intervjupersonerna. Informationen får således inte användas i kommersiella eller 

icke-vetenskapliga syften. Utifrån det grundläggande forskningskravet går det även att 

argumentera för att ingen information som inhämtas får göras så i onödan eftersom 

informationen då inte nyttjas. Vår intervjuguide har därför formulerats på ett sådant sätt att all 

information som framkommer under intervjuerna förhoppningsvis ska gå att använda i studiens 

syfte. 

 

Denna studie präglas vidare av ett kontinuerligt etiskt övervägande där vi som författare alltid 

måste behandla våra intervjupersoner och det material vi producerar enligt dessa etiska 

riktlinjer. Det kan även tilläggas att eftersom socialtjänsten arbetar med mycket känsliga frågor 

som omfattas av sekretess är det viktigt att information om individer som förekommer i 

utredningar inte röjs. Det är rimligt att förutsätta att socialsekreterarna är väl införstådda kring 

detta men det kommer ändå förtydligas innan intervjuerna att information om specifika klienter 

inte har relevans för vårt arbete.  
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna. Resultatet av intervjuerna redovisas med 

citat samt sammanfattningar av teman som identifierats. Dessa analyseras därefter utifrån den 

tidigare forskning samt teorier som presenterats i tidigare avsnitt. Avsnittet är indelat i olika 

rubriker som sammanfattar de teman och koder som använts för analysen.  

5.1 Socialarbetarens förståelse av delaktighet 

I beskrivningen av delaktighet framkommer bilden av ett mångfacetterat begrepp med flera 

olika nivåer och appliceringsområden. Ett återkommande tema är fokuset på delaktighet i form 

av att barnet är införstådd med mötets syfte. Detta tema återfinns främst bland socialarbetare 

som arbetar med yngre barn där flera uttrycker att delaktighet för dem är att barnet förstår vilket 

sammanhang de befinner sig i samt varför de befinner sig på socialtjänsten. Socialarbetare C 

beskriver detta som följande: ” (…) generellt skulle jag väl säga att delaktighet betyder för mig 

är att man har förstått vilket sammanhang man är i och varför”. Socialarbetare D uttrycker ett 

liknande förhållningssätt till delaktigheten: ”jag brukar väl tänka att det första steget i 

delaktighet utifrån mitt jobb är att de förstår var de är och vad som händer.”. Denna definition 

av delaktighet återfinns i Harts fjärde nivå i delaktighetsstegen där barnet förväntas bli 

informerat om utredningens syfte. Detta kan däremot anses vara ett ensidigt informationsutbyte 

där socialarbetaren informerar barnet men beaktar inte barnets åsikt (Näsman & Eriksson, 

2011). Även om den delaktighet som beskrivs av socialarbetaren här visserligen är ett steg i 

delaktighet är det inte tillräckligt för att nå upp till kraven i barnkonventionen som sätter högre 

krav på barnets deltagande (Krappmann, 2010). 

Bland yngre barn framgår det ett tema av att socialarbetarna ansvarar för att etablera en trygghet 

där barnet kan känna sig bekväm att uttrycka sin åsikt. Här kan socialarbetarna anpassa 

plattformen där de möter barnet för att barnet ska känna sig tryggt. Socialarbetare E menar att 

barnet brukar känna sig tryggare att prata på hemmaplan, hen kan då göra hembesök för att öka 

trygghetskänslan hos barnet.  

 

”De gånger jag pratat med barn hemma hos sig upplever jag en väldig skillnad, för det blir 

på deras trygga plats, på deras hemmaplan, det är vi som kommer som gäster till dem, inte 

dem till oss. Så jag har upplevt att det är en skillnad, de känns mer trygga och avslappnade i 

samtalen ”  

 

I hembesöken uttrycker socialarbetare C ett skifte i dynamiken mellan socialarbetaren och 

barnet där barnet får möjligheten att ta mer plats och styra samtalet. 

 

“Barn vill gärna visa sina rum de vill gärna presentera sig själva de tycker ofta att det är lite 

spännande när det kommer någon som är nyfiken på dem och ställer frågor så det brukar 

vara lite mer positivt laddat än om man kommer hit för då är de på okänd mark och även om 
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jag ställer samma nyfikna frågor så är det fortfarande på min arena, det är fortfarande jag 

som visar runt och det är jag som håller i taktpinnen”  

 

Av citatet framgår det att hemmet blir en trygg arena där socialarbetaren kan lämna över 

taktpinnen till barnet som får större inflytande till att styra mötet efter deras villkor. Genom att 

öka barnets trygghet kan således barnets aktörskap öka och barnet inflytande stärkas. Vi kan 

även förstå detta som att socialarbetarna ser att barnet har möjlighet att påverka och hålla i 

taktpinnen men att ansvaret ligger på socialarbetarna att anpassa mötets upplägg för att öka 

tryggheten och därmed barnets möjlighet till delaktighet. Utifrån socialarbetarens berättelse kan 

vi se hur socialarbetaren arbetar med att stärka barnets roll som aktör i mötena (se även 

Qvortrup, 1994). 

 

I intervjuerna framkommer lite olika förslag på hur socialarbetarna kan arbeta med att öka 

förståelsen kring socialtjänstens arbete för barnet. Socialarbetare D beskriver att de arbetar med 

att barn ska förstå genom att anpassa frågorna och göra dem snävare utifrån barnets ålder eller 

använda hjälpmedel för att göra samtalet roligare för det inte ska upplevas som ett förhör.  

 

“Man kan behöva använda olika former av hjälpmedel, både för att göra samtalet roligare så 

att det inte bara är att titta på varandra och känna sig förhörd av denna konstiga människa 

som ställer massa frågor “ 

 

Detta kan kopplas till Qvortrups (1994) beskrivning av hur institutioner kan arbeta med barn 

som ”varande individer” snarare än ”blivande vuxna”. Enligt Qvortrup är det viktigt att den 

professionella kan arbeta efter barnets förmågor och kunskaper istället för att förvänta sig 

liknande egenskaper som en vuxen och därmed anpassa mötet efter barnets förutsättningar. När 

socialarbetarna använder hjälpmedel för att barnet ska förstå och känna sig motiverad till att 

delta skulle detta kunna anses vara en gestaltning av synen av barn som “varande individer” 

(Qvortrup, 1994). 

  

I intervjuerna med socialarbetarna diskuteras vem som är ansvarig för att göra barnet delaktigt 

i utredningen. Socialarbetare D menar att ansvaret för att barnet ska få uttrycka sig ligger hos 

hela organisationen, men att den som träffar barnet har ett extra stort ansvar då de representerar 

kontakten för myndigheten till barnet. 

  

”Jag tänker att på ett sätt måste det finnas som en linje genom hela organisationen. Jag 

tycker att jag som är den som träffar barnet har ett ansvar eftersom det är jag som har den 

direkta kontakten men det blir också svårt att göra det om mina direktiv uppifrån blir något 

annat, jag tänker att det måste både finnas hos mig men sen genom alla chefsleden upp till 

högsta chefen”  
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Socialarbetare D uttrycker att det krävs tydliga direktiv genom organisationen för hur de arbetar 

med delaktighet. Även om det är socialarbetarens ansvar i slutändan krävs det ändå att hela 

organisationen står bakom arbetssättet. Utifrån Shiers (2006) modell kan vi tolka 

socialarbetarens beskrivning som en del av ”skyldighets” delen i modellen där det finns ett 

policykrav, eller som socialarbetare D beskriver ”direktiv ovanifrån” om att barnets åsikt ska 

inhämtas.  

5.2 Steg av delaktighet 

Att beskriva delaktighet i steg eller nivåer är ett återkommande tema hos informanterna. 

Socialarbetarna beskriver det första steget som barnets rätt till information, att även om de inte 

har lyckats inhämta barnets åsikt under utredningen är förhoppningen att barnet åtminstone ska 

bli informerat om hur utredningen gått till. Detta kan beskrivas enligt följande:” Vi kan aldrig 

tvinga ett barn att prata med oss men vår skyldighet är att i alla fall lämna den här 

informationen till barnen” (Socialarbetare G). Exakt vad som ska informeras om råder det dock 

delade meningar om. Socialarbetarna påpekar bland annat att barn måste få information som 

kan sammanhangsmarkera mötena, som när kontakten börjar och när den ska avslutas. Bland 

de som arbetar med ungdomar blir det mer tydligt att de förväntas bli informerade om mycket 

eller allt som har sagts av parterna i utredningen. Barnets möjlighet att bli informerade påverkas 

således av barnets ålder. Här ser vi återigen hur socialarbetarna förhåller sig till delaktighet 

genom det fjärde steget i Harts delaktighetsstege där delaktigheten blir att informera barnet om 

utredningen (Näsman & Eriksson, 2011).  

  

Resonemang kring delaktighet tenderar dock att stanna vid detta steg, Det fanns inga tydliga 

svar om vad steget efter ”att informera” var, men barns delaktighet beskrivs stundtals som en 

rätt att få uttrycka sig. Socialarbetare B uttrycker följande: 

  

”Barns delaktighet att de får möjlighet att uttrycka sig och sin åsikt, och inte bara det utan att 

man också tar hänsyn till vad de tycker och tänker”. 

 

Att få träffa barnet och att, i den utsträckning som går, få inhämta barnets åsikt nämns av 

samtliga socialarbetare, vi skulle alltså kunna utläsa detta som ett vidare steg i delaktigheten. 

Detta steg korrelerar med det femte steget i Harts delaktighetsstege där barnet konsulteras under 

utredningen och deras åsikter tas på allvar, men de deltar fortfarande inte aktivt i 

beslutsprocessen eftersom de inte deltar i beslutsfattandet (Näsman & Eriksson, 2011). 

  

På frågan om i vilket eller vilka steg i utredningen barnet får mest inflytande, svarar 

informanterna att det är under utredningssamtalen eftersom det som barnet uttryckte i samtalet 

utgjorde grunden för beslut om insats. Socialarbetare D uttrycker följande: 

”Så de bitarna tänker jag i utredningen att i allra flesta fall har man den grunden att kunna 

utgå ifrån även om vi i vissa fall missar delgivningen med barnet så har problemet som 

barnet beskrivit eller hur barnet beskriver sin vardag eller hur de vill att det ska vara ändå är 
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en väldigt viktig del i analysen och bedömningar. Det är även viktigt i beviljandet av insatser 

även om de ibland är riktade mot föräldrar och inte barnet själv. (…) ” 

Här ser vi att om delaktigheten endast sträcker sig till att inhämta barnets åsikt anser 

socialarbetaren ändå att barnets berättelse är mycket viktig för beslutet och inkluderas i 

analysen. Även om insatsen riktar sig mot föräldrarna är det ändå barnets berättelse som står i 

centrum för bedömningen. Exakt hur mycket av bedömningen som baseras på barnets berättelse 

framgår inte men att barnet får uttrycka dess vilja och att barnets åsikt får betydelse i 

utredningen kan vi utläsa detta som det tredje steget i Shiers delaktighetsmodell där 

beslutsfattaren möjliggör processer som tillåter barnets åsikt att beaktas i utredningen (Shier, 

2006). 

På frågan om var i utredningsprocessen det är viktigast för barnet att vara delaktig svarar 

socialarbetarna att den viktigaste biten för dem är att barnet får veta vad som händer och att det 

innebär att den biten är löpande under hela utredningen. Ett exempel på detta menar 

socialarbetare A är vilka kontakter de tar i samband med utredningen: 

”Det kan ju handla om vilka kontakter vi tar. Jag har flera gånger låtit bli att ta kontakt med 

någon på skolan som barnet säger att just den där vill jag inte att du pratar med och då 

kommer det bli så här och så här och då känns det jobbigt.” 

 

Här framgår det att socialarbetarna anpassar mötet efter barnets villkor. Om barnet tycker att 

det är jobbigt att socialarbetaren kontaktar en viss person kan socialarbetarna välja att låta bli. 

Detta uttalande är komplicerat att tolka utifrån delaktighetsmodellerna. Barnet är visserligen 

med och planerar upplägget på mötet vilket korrelerar med det sjätte steget i Harts modell men 

samtidigt är det fortfarande den professionelles beslut att ta hänsyn till barnets åsikt som är 

avgörande vilket gör att det inte uppnår alla krav för det sjätte steget (Näsman & Eriksson, 

2011). I Shiers modell kan det anses vara en del av att barnet faktiskt blir involverad i 

beslutsfattande processer då det gäller beslut om vilka som ska kontaktas under utredningen 

(Shier, 2006).  

 

Det är intressant att svaren på frågan om när i utredningen barnets delaktighet är som viktigast 

och när barnet får mest inflytande skiljer sig åt. Socialarbetarna anser att det viktigaste är att 

barnet förstår vad det är som händer i utredningen samtidigt som barnet får störst möjlighet att 

påverka under utredningssamtalet. Barns möjlighet att påverka anses alltså inte vara det 

viktigaste för barnet enligt socialarbetarna. Det framgår av Heimer et al (2017) att det 

visserligen är viktigt att barn görs införstådda kring vad utredningen gäller, men om barnet får 

möjlighet till inflytande i processen blir beslutet bättre anpassat efter barnets behov.  

5.3 Att lyssna och bli hörd 

Vidare diskuteras även hur socialarbetarna upplever begrepp som att ”bli hörd” och att ”bli 

lyssnad på” samt vilken effekt detta har på barnets delaktighet. Socialarbetare E beskriver 

lyssnande som en möjlighet som hen kan erbjuda barnet: 
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”(...) erbjuda dem möjligheten att bli lyssnade på, så att de känner att de får chansen att 

prata med oss om de vill, (…) försöker öppna möjligheter för dem att få göra sin röst hörd, 

hellre sitta tyst längre än att lägga orden i munnen på dem”  

Här ser vi återigen hur socialarbetaren möjliggör barnet att uttrycka sin åsikt men att det utgår 

ifrån barnets initiativ då de erbjuds möjligheten att yttra sig. Denna beskrivning av delaktighet 

återfinns i Shiers första steg av delaktighet, för att nå upp till nästa del av delaktighet krävs det 

även att socialarbetaren arbetar på ett sätt som stödjer barnet i att uttrycka sig (Shier, 2006). 

Socialarbetare B beskriver att ”bli lyssnad på”: 

”Alltså att lyssna på ett barn är ju dels att ge dem en möjlighet att få uttrycka sig men också 

att ta hänsyn till deras åsikter (…) vi försöker göra en analys och bedömning av vad de har 

sagt och vad det betyder och sedan försöker vi tänka utifrån ”vad kan de ha menat” eller 

”vad kan det betyda.” 

Ett tema som framkommer i informanternas beskrivning av “lyssnande” är att försöka förstå 

vad barnet menar, att hitta en underliggande mening i barnets uttalande. Att lyssna kunde även 

vara att försöka tolka in det som barnet inte uttryckligen säger: 

”Jag tänker att det handlar om både att höra vad någon säger men kanske också med 

kroppsspråk eller ansiktsuttryck, jag tänker att lyssna är ju inte bara att höra ett ord. Det är 

ofta anledningen till varför jag föredrar att hålla möten där man ses framför telefonsamtal för 

annars skär man bort en ganska stor del som ju också upplever är information” 

(Socialarbetare G) 

Här beskrivs en aspekt av ”att lyssna” som att även läsa in kroppsspråket som väsentlig del i 

informationen, liksom nedan: 

” Lyssna på det dem säger och ibland det de inte säger, alltså mellan raderna ganska mycket, 

(…) det är också ganska mycket av vad som händer i rummet, en blick, kroppsspråk så tänker 

jag” 

(Socialarbetare F) 

Små barn beskrivs bland annat bli delaktiga beroende på hur de uttrycker signaler. Signalerna 

kan även uppfattas få större vikt än vad barnet uttryckligen berättar. Socialarbetarna menar 

bland annat att ibland måste barnets upplevelse tolkas bortom vad barnet säger genom att 

exempelvis utläsa andra signaler som obekvämhet eller motvilja. Här kan vi även se att barnens 

ålder är av relevans eftersom detta framkommer främst av barnhandläggare det vill säga 

problematiken med att få ett barn att uttrycka sig så att socialarbetaren förstår. Denna 

problematik återfinns på ungdomssidan men framkommer tydligare hos barnhandläggare. 

Problematiken med att socialarbetaren inte förstår vad barnet säger skulle kunna leda till temat 

som Näsman (2004) tar upp om ålder som grund för diskriminering. Att socialarbetaren inte 

förstår barnet på grund av barnets ålder kan i sin tur leda till att barnet inte får möjlighet att 
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påverka i den mån som de har rätt till. Socialarbetare som arbetar med yngre barn hade dock 

metoder och verktyg som syftar till att försöka inkludera yngre barn och därmed underlätta 

tolkningen av deras uttryck.  

 

Det framgår under intervjuerna ‘’att lyssna’’ blir en central del i delaktigheten. McLeod (2016) 

menar däremot att fokuset på lyssnande tenderar att missa målet då socialarbetarens definition 

av att lyssna ofta skiljer sig ifrån barnets. I informanternas beskrivning av lyssnande framgår 

som tidigare nämnt en aspekt av att tolka barnet på en djupare nivå än vad barnet uttryckligen 

säger. Detta skulle kunna ses som en del av anpassningen efter barnets förmåga enligt 

barndomssociologin då det kan vara så att barnet inte alltid har möjligheten att göra sig förstådd 

med ord. Samtidigt väcker det frågan om barnet blir informerat om att socialarbetarna gör denna 

tolkning eller om det sker utan barnets vetskap vilket skulle kunna tolkas av en del i det första 

steget av Harts delaktighetsstege där den professionelle använde barnets yttrande på ett sätt som 

barnet inte har blivit införstådd kring (Näsman & Eriksson, 2011). 

Generellt beskrivs både att lyssna och att bli hörd som snarlika begrepp. Här görs dock en 

skillnad mellan begreppen där informanterna bland annat menar att ”bli hörd” även innefattar 

en aspekt av att visa hänsyn genom att också ta ställning till barnets uttalande: 

”Alltså att bli hörd för mig skulle jag spontant säga är mer det som jag redan varit inne på. 

Alltså att man tar in det dem säger att man tar ställning till det dem säger, att man gör sina 

bedömningar och analyser utifrån det de säger alltså innehållet i deras ord. Att bli lyssnad på 

är bara att de får prata och du lyssnar, du kanske inte liksom tar hänsyn.”  

(Socialarbetare B) 

Att ”bli hörd” kan därför sägas ha en tyngre innebörd än att bara bli lyssnad på då det även 

innefattas en aspekt av att barnets åsikt får vikt. Även om att ”bli hörd” förväntades innefatta 

en viss mån av hänsyn till barnets uttalande nämner socialarbetare C att det inte nödvändigtvis 

sammankopplar ”att lyssna” och att ”bli hörd” till att de gör som barnet vill, utan snarare att de 

medverkar i dialogen: 

” Lyssna är ju ett begrepp som inte nödvändigtvis behöver betyda att man gör som barnet vill 

eller att det blir en effekt av det som sägs. Det är liksom att det finns en röd tråd men 

upplevelserna av att bli lyssnad till är väl att man har en dialog att man pratar med 

varandra” 

 

Detta kan återigen kopplas till McLeod (2016) som menar att barnet förståelse av ”att lyssna” 

visst innefattar att socialarbetaren anpassar insatserna efter barnets önskemål. Fokuset i 

informanternas berättelser ligger på att de har en dialog med barnet, samtidigt framgår det att 

barnets berättelse inte behöver ge effekt vilket kan tolkas inte stämma överens med kravet enligt 

barnkonventionen på att barnets berättelse ska tillmätas betydelse (se även Krappmann, 2010). 

  

Trots att definitionerna av begreppen inte framstår som helt tydliga eller att det råder oklarheter 

kring vilken omfattning barnets inflytande över beslutet har på dennes upplevelse att bli hörd 
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menar samtliga socialarbetare att bli lyssnad och att bli hörd är centralt för att barn ska få 

möjligheten att bli delaktiga: 

  

”Den (beslutsfattaren1) har ju inte nånting att basera sin bedömning på utifrån vad barnet 

tycker och då är de inte delaktiga. För att kunna vara delaktig måste man bli hörd annars går 

det inte.”  

(Socialarbetare F) 

  

Detta kan tolkas som att socialarbetare F menar att lyssna är en förutsättning för att barnet ska 

kunna bli delaktig. Däremot framgår även en bred bild av vad lyssna och bli hörd innebär. Detta 

kan dels hänvisas till det breda åldersspannet bland de barn som informanterna möter. Barnets 

delaktighet ska enligt barnkonventionen anpassas efter barnets ålder och mognad vilket kan 

medföra att förståelsen av begreppen skiljer sig beroende på vilken åldersgrupp socialarbetarna 

arbetar med. Samtidigt kan denna breda tolkning leda till svårigheter med inkorporeringen av 

barnkonventionen i verksamheten då tolkningen hamnar hos den enskilda socialarbetaren vilket 

kan medföra problem med rättssäkerheten där bedömningarna skiljer sig (se även Leviner, 

2018). 

5.4 Ålder, mognad och delaktighet 

I barnkonventionen artikel tolv framkommer att barnets åsikter ska tillmätas betydelse efter 

barnets ålder och mognad vilket socialarbetarna kände igen. Särskilt delen med mognad och 

ålder var välbekant för informanterna. Socialarbetarna beskrev att de hade lättare för att förhålla 

sig till ålder än mognad, eftersom åldern har en juridisk status i arbetet men mognad var 

svårdefinierat och svårt att arbeta med praktiskt. 

  

” (…) men att en ungdom är tio år i huvudet men är 17 kommer ju inte göra om den själv då 

inte väljer att prata med oss, de kommer ju inte göra så att vi inte pratar med den för den är 

fortfarande 17 den är nästan myndig, den är egen part, den har bestämmanderätt över sitt 

liv…’’) 

(Socialarbetare F) 

  

Detta är ett exempel på att den juridiska åldern betonas över mognaden och socialarbetaren 

konstaterar att om barnet nästan är myndigt spelar det inte någon roll om barnet har en låg 

mognad. Detta innebär kanske i längden att åldern spelar större roll än mognad i det avseende 

att åldern har en juridisk status som socialarbetare måste förhålla sig till enligt lag. 

Socialarbetare F säger vidare: 

  

” (…) när man har en ungdom som inte vill komma hit, det är ju då det kan bli svårt att deras 

röst ska tillmätas liksom vikt för att den inte kommer till tals. Mognad är ju lika alltså vi har 

ju bara två år egentligen där de inte är egna parter, sen efter 15 så är de ju det och då spelar 

det ju egentligen ingen roll hur mogna de är, för de är egna parter och har rätt att få veta 

allting.” 

                                                 
1 Författarnas anm. 
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Det framgår att det finns en hierarki mellan ålder och mognad där ålder väger tyngre än mognad, 

eftersom ålder har en juridisk betydelse och mognad är en mer subjektiv bedömning. 

Socialarbetarna strävar dock efter att göra barn delaktiga utifrån mognad genom att använda 

olika verktyg och metoder. Återigen ser vi att fokuset hamnar på att framställa barnet som en 

aktör som har möjlighet att uttrycka sig utifrån deras förutsättningar (se även Qvortrup 1994). 

Samtidigt kan vi se hur socialarbetarna ger stöd för barnet att uttrycka sina åsikter vilket 

återfinns i det andra steget i Shiers delaktighetsmodell (Shier, 2006). 

  

Socialarbetare E beskriver vidare metoder som används för att bedöma mognad: 

  

”Jag tänker mognad kan man ofta märka i första mötet, lite om de kan förstå. Mognad 

handlar ju inte bara om att hänga med om varför de är här men lite att de kan förstå varför 

de är här, deras beteende. (…) ja men att man upplevs mer barnslig, om du tolkar mig rätt. 

Det är väl så jag märker mognad, sen är det svårt, för alla kan ju uppleva olika.’’ 

 

Socialarbetarna har olika sätt att bedöma mognad på och samtliga använder olika knep för att 

kunna mäta mognaden. Det framgår att socialarbetarna är bekanta med att förhålla sig till ålder 

och mognad. Socialarbetarna nämner den juridiska aspekten med ålder vilket de behöver ta 

ställning till i utredningsarbetet, med det sagt framgår det även att åldern väger tyngre i de 

avseende att den juridiska statusen medför skyldigheter enligt lag för socialarbetarna att ta 

ställning till. En intressant aspekt är hur inkorporeringen av barnkonventionen i svensk lag 

ställer högre krav på delen om mognad vilket innebär att socialarbetare kanske behöver ställa 

samma juridiska krav på mognad som ålder när barnkonventionen blir lag. 

5.5 Metoder och verktyg för att öka delaktighet 

För att öka barns delaktighet i samtal använder sig socialarbetarna av olika verktyg och 

metoder. Syftet med dessa förklaras vara att sätta ord på sådant som barnet kanske inte har 

möjlighet att uttrycka annars. 

  

”Vi kan inte förvänta oss att de kan redogöra för händelser och sammanhang i tal, 

kronologisk ordning, alltså bara med hjälp av språket för mindre barn är det lättare (…) att 

man snarare får identifiera sig med hjälp av bilder eller stöd liksom.” 

(Socialarbetare C) 

Verktyget som socialarbetarna främst använder sig av är tejping, där barnet använder figurer 

för att visuellt gestalta sitt nätverk och sin livssituation och ge barnet möjlighet att beskriva 

saker som de annars inte har ord för. Socialarbetarna använder även kort som visar känslor att 

göra det enklare för barnet att uttrycka vad de eller andra känner. Även mer generella metoder 

som att anpassa språket efter barnets nivå nämns av socialarbetarna. Här ser vi återigen hur 

socialarbetarna arbetar med att göra barn delaktiga genom att hitta verktyg så att barnet kan få 

uttrycka sin åsikt. Processen kan även ses göra barnen till aktörer som får möjlighet att delta 
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utifrån deras förutsättningar vilket stämmer överens med bilden av barn som handlingskraftiga 

individer som formuleras i barnkonventionen (se även Näsman, 2004). 

Vilka metoder som används verkar dock utgå ifrån hur socialarbetarna uppfattar barnet: 

 

 ”Jag tror att det gör att barn i alla fall har möjligheten (…) att barn deltar lite mer på deras 

villkor att vi inte kräver att barnen ska träda in i ett vuxet sammanhang och bete sig som 

vuxna utan att vi liksom anpassar våra förväntningar och våra hjälpmedel till vad vi tänker 

oss att barnen klarar” 

(Socialarbetare C) 

I detta citat framgår det en förståelse för att barn inte ska behöva mätas utifrån samma kriterier 

som vuxna. Huruvida detta görs utifrån bilden av barn som otillräckliga vuxna eller som 

individer som har rätt att förstå framgår inte av informanternas berättelser. Det är svårt att utläsa 

om det finns en värdering i barnets förmåga utifrån citatet. Däremot om det ökar barnets 

möjlighet att få inflytande i samtalet kan det utifrån empowermentbegreppet ses öka barnets 

makt och aktörskap i sammanhanget (se även Näsman, 2004). 

Bland äldre barn används inte riktigt samma metoder, istället ligger fokuset främst på att ställa 

frågor på ett sådant sätt att barnet får utrymme att berätta fritt. 

”Det jag använder mest är att kartlägga, skalfrågor, mirakelfråga och att man lägger 

agendan hos dem, och sen att man fokuserar på det de vill prata om och gräver där. Mycket 

öppna frågor, beskrivande frågor.” 

(Socialarbetare E) 

  

I denna beskrivning ser vi att socialarbetaren i dessa sammanhang försöker anpassa strukturen 

på samtalet på ett sådant sätt att barnet får mer utrymme att uttrycka det barnet vill. Här ser vi 

återigen hur socialarbetaren förhåller sig till andra steget i Shiers (2006) delaktighetsmodell 

genom att socialarbetarna har metoder som möjliggör att barnet får yttra sin åsikt. Vi ser även 

att syftet med dessa frågor är att flytta över agendan hos barnet och på så sätt ge dem större 

möjlighet att påverka. 

 

Det framgår av intervjuerna att ansvaret fortsatt ligger på socialarbetarna att tolka in barnets 

förmåga för att sedan utforma mötet utifrån dessa. Sammantaget verkar dessa metoder främst 

anpassade för att barnet ska kunna lämna och ta emot information för att bli införstådda i 

sammanhanget samt göra sig hörda. Hur metoderna används för att öka barnets delaktighet 

genom att ge barn inflytande över beslutet framgår inte tydligt. Vi skulle kunna förstå detta som 

att socialarbetarnas förståelse av delaktighet endast sträcker sig till att lyssna på barnet och göra 

barnet införstådd, varpå metoder för att öka delaktighet inte anpassas för att ge barnet inflytande 

över besluten (se även McLeod, 2016). 
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5.6 Barnets bästa och delaktighet 

Under intervjuerna diskuterades om socialarbetarna ansåg att det fanns en korrelation mellan 

barnets delaktighet och barnets bästa. Även som socialarbetarna var övertygade om att 

delaktighet var något gott fanns det ändå en dissonans kring huruvida delaktighet alltid var 

kopplat till barnets bästa. Här nämns bland annat vårdnadstvister som ett exempel på fall där 

ett omfattande deltagande från barnets sida inte var förenligt med barnets bästa. 

” Ibland tänker jag att barn skulle behöva vara barn och inte dras in all skit som föräldrar 

ställer till med som inte direkt påverkar dem. Vårdnadskonflikter blir jag galen på, håll er skit 

för er själva. Men att ungarna ska behöva utsättas för en massa… ja då kan jag nog tycka att 

ungar behöver få vara ungar och göra barnsaker.”  

(Socialarbetare D) 

I resonemanget framgår en önskan om att skydda barnet från sådant som inte är förenligt med 

bilden av vad ett barn borde vara med om. Vårdnadskonflikter är ett sådant återkommande 

exempel där socialarbetarna menar att barnet påverkas negativt av att behöva vara delaktig och 

utsättas för en konflikt mellan föräldrarna. Liknande resonemang återfinns i intervjuerna i 

Heimer & Palme (2016) som visar att barns delaktighet bortprioriteras i de fall då barnets behov 

av skydd bedöms väga tyngre än delaktighet. Det ska dock poängteras att även i den delaktighet 

som formuleras i barnkonventionen benämns barn som en grupp i behov av både skydd och 

inflytande (Olsen, 2004). Däremot går det att diskutera huruvida den nivån av skydd även 

innefattar ett skydd mot vårdnadskonflikter. En vårdnadskonflikt behöver nödvändigtvis inte 

innefatta våld. Samtidigt menar Eriksson (2012) att barn som upplevt våld kan, genom att få 

vara delaktiga i processen, få sin berättelse bekräftad vilket kan hjälpa dem med 

återhämtningen.  

Ett annat exempel på när barnets delaktighet och bästa krockar uppges vara i de fall då barnet 

uttryckt att hen inte vill delta i utredningen. 

”Vill barnet fortfarande inte då, ja men då är det inte till dennes bästa att sitta här på ett 

möte när den personen inte vill, det blir inte bra för oss eller personen. För det viktigaste är 

att de känner sig trygga.” 

(Socialarbetare E) 

Detta resonemang återkommer i intervjuerna där socialarbetarna menar att delaktighet borde 

kunna vara att även välja att inte vara delaktig då barnet inte känner sig trygg nog att delta i 

samtalet. Detta skulle kunna uppfattas som ett erkännande av barnets vilja och agens i att 

välja att inte delta i utredningen samtidigt som barnet inte kan bli delaktigt om de inte deltar i 

utredningen. Denna aspekt har inte lyfts i någon av den tidigare forskningen men om vi 

beaktar det utifrån Shiers (2006) modell skulle vi kunna konstatera att även om barnet väljer 

att inte delta så har socialarbetaren erbjudit barnet den möjligheten. 



 

31 
 

5.7 Skydd och delaktighet 

För information som kan uppfattas som känslig framkommer det en aspekt av att skydda barnet 

från för mycket ansvar genom att undanhålla information från barnet. 

  

”Det är ju ändå att det här att det inte ska bli för mycket ansvar, jag tänker att vi som vuxna 

och särskilt från socialtjänsten är ju alltid ansvariga för hur det blir. Det kan ju inte vara 

barnets ansvar men jag tänker att det är viktigt att fråga om hur barnet tycker” 

(Socialarbetare C) 

  

Detta svar får exemplifiera den avvägning som görs av socialarbetarna mellan barns delaktighet 

och att skydda från ansvar som inte bedöms vara åldersadekvat. Det framgår att socialarbetarna 

anser att det alltid är viktigt att inhämta barnets åsikt men i högre nivåer av delaktighet som att 

dela ansvaret med barnet bli skydd en viktigare aspekt. Detta kan tolkas som att det finns en 

grundnivå av delaktighet som inte påverkas av säkerhetsaspekter men att om delaktigheten ska 

öka görs det endast om det inte sker på bekostnad av säkerheten. Heimer et al (2017) menar 

dock att ökad delaktighet för barnet medför en högre kvalité i åtgärden vilket skulle tyda på att 

avvägningen mellan skydd och delaktighet alltid borde falla till delaktighetens fördel. 

  

Avvägningen mellan skydd och delaktighet påverkas även av barnets ålder. Att skydda barn 

från information och ansvar framkommer tydligast bland de som arbetar med yngre barn. 

  

”I utredningsarbete är det ju att vi talar om varför vi utreder, lite kanske beror på barnens 

ålder vad de förstår. Om pappa har varit narkotikapåverkad på krogen är det kanske inte det 

vi informerar en fyraåring om, utan då pratar vi om hur de har det hemma.” 

(Socialarbetare G) 

  

Yngre barn anses alltså vara i större behov av att skyddas från känslig information där 

narkotikabruket inte anses vara lämpligt att prata med barnet om. Det framgår dock att 

socialarbetaren i detta fall ändå pratar med barnet om hur de har hemma vilket skulle kunna ge 

barnet möjligheten att ändå få uttrycka sig om missbruket, även om det då sker på barnets 

initiativ. Utifrån citatet ser vi att åldern har en påverkan för vad socialarbetaren anser att de kan 

informera om. Om situationen hade avsett ett äldre barn kanske denna hade blivit informerad 

och även tillfrågad om pappas missbruk. Ett äldre barn skulle således få större möjlighet att 

delta genom att bli tillfrågade om saken där ett yngre barn själv skulle behöva ta initiativ för att 

inleda ett samtal om pappas missbruk. Ålder blir därför återigen en grund för att exkludera 

barnet från delaktighet (Näsman, 2004). 

 

En annan aspekt i avvägningen mellan skydd och delaktighet är hur socialtjänstens oro för 

barnet påverkar barnets möjlighet att vara delaktigt. I de fall då barnet är under femton, och 

alltså inte en egen part, uttrycker flera svårigheter kring att göra barnet delaktiga i de fall som 

vårdnadshavarna inte vill att barnet ska delta. Vårdnadshavarna kan således begränsa för 

delaktighet, om inte oron för barnets situation gör att socialarbetaren kan prata med barnet ändå. 

För att socialarbetarna ska ha möjlighet att prata med barnet utan föräldrarnas tillåtelse krävs 

det dock en mycket hög oro för att barnet far illa i sin hemmiljö.  
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” Vi kan också åka ut till skolor och prata med barnen om det är väldigt väldigt allvarlig oro. 

Men det är ett övervägande man gör, liksom ska vi gå emot föräldrarnas vilja eller ska vi inte 

det, det beror på hur hög oron är.”  

(Socialarbetare C) 

 

Av detta framgår att nivån av oro får en påverkan där barnets delaktighet ökar i initiala skedet 

om oron för barnet är högt. I dessa fall prioriteras alltså barnets delaktighet över föräldrarnas. 

Heimer och Palme (2016) konstaterade att barns inflytande tenderar att ifrågasättas om det finns 

risker för deras säkerhet. Vi kan däremot se att i de fall där oron för barnet är högt så kan 

föräldrarnas vilja åsidosättas för att barnet ska få möjlighet att höras.  

5.8 Hinder för delaktighet 

I diskussionen av delaktighet framkommer ett antal olika hinder som socialarbetarna menar 

påverkar barnets möjlighet att vara delaktigt: 

”Ja det tycker jag men i någon sorts önskevärld, det är ju ett pyssel att få ihop tider och 

föräldrar som ska komma”  

(Socialarbetare A) 

”Absolut dem får möjlighet att uttrycka sig och möjlighet att vara delaktiga och så, återigen 

så är inte alltid alla barn lika pratglada” 

 (Socialarbetare B) 

Det framkommer en särskild ambivalens till socialarbetarens eget arbete där det finns en strävan 

efter delaktighet som inte alltid uppnås. I ovanstående citat ser vi återigen hinder i form av 

tidsbrist samt svårigheterna då barnen själva inte vill prata med socialarbetarna. Tidsbrist nämns 

av samtliga socialarbetare som en av det största begränsningarna för att göra barn delaktiga. 

Socialarbetarna menar att om de hade haft mer tid skulle de kunna arbeta mer med att samtala 

och inhämta barnets åsikt för att på så sätt göra barnet mer delaktigt.  

Socialarbetare B menar att barn får möjlighet att uttrycka sig men att barnen inte alltid är lika 

”pratglada”. Utifrån Qvortrup (1994) kan detta ses som ett tillfälle där socialarbetarens 

skyldighet som professionell kommer in där socialarbetaren behöver skapa en trygg miljö för 

barnet att kunna uttrycka sig. Detta kan även ses som en fråga om kompetens där 

socialarbetarens kompetens i relation till att göra barn som inte pratar delaktiga ifrågasättas (se 

även Handley & Doyle 2012). 

I de fall där barnen redan har flera myndighetskontakter, kanske till följd av en komplex 

problematik som kräver kontakter med flera av socialtjänstens verksamheter, skola och 

sjukvård återkommer aspekten av att skydda barnet från myndighetskontakter. Detta uttrycks 

ibland med uppgivenhet:  
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”Då blir det lite så här okej ska det här barnet då träffa ytterligare en tandlös professionell, 

vad tillför det min utredning att barnet träffar mig när jag kan hämta informationen på annat 

håll”  

(Socialarbetare G) 

I detta fall hade barnet redan uttryckt sig i så många instanser att socialarbetaren ansåg att barnet 

hade varit tillräckligt delaktig och inte behövde medverka i fler samtal. Informanterna uttrycker 

även en önskan att barn ska få vara barn och få tid att leka istället för att sitta på möten med 

socialtjänsten. Detta då kan förstås som att möten och samtal med myndigheter inte är förenligt 

med en normal barndom.  

Socialarbetarna nämner även att i de fall som barnet riskerar att utsättas för våld och måste 

skyddas kan detta bli ett hinder för att göra barnet delaktigt i beslutet.  

 

 ’’ Ja alltså jag tycker att det är fördelaktigt men om barn vill något som man anser är dåligt 

för barn som till exempel utsätts sig för risken att bli utsatt för våld igen, så går det inte alltid 

att göra så’’.  

(Socialarbetare G) 

 

Socialarbetaren menar att barnets bästa inte alltid kan vara kopplat till barnets åsikt gällande en 

insats, dock hävdar Eriksson (2012) att barns delaktighet i familjerättsprocesser som har med 

våld att göra kan bidra till bekräftelse av barns upplevelser samt ge dem stöd i återhämtning. 

Eriksson är inne på liknande spår som socialarbetaren och menar att det är en utmaning för 

utredare att bemöta utsatta barn som offer och att erbjuda dem delaktighet. Här kan koppla 

socialarbetarens svar till Erikssons artikel och observera att det är svårt att göra barn delaktiga 

när det gäller ärenden med våld inblandad, samtidigt finns det stora fördelar med det som stärker 

barnet och underlättar återhämtningen för barnet. 

5.9 Barns möjlighet till inflytande i utredningen  

Socialarbetarna berättar att en stor del av utredningens förfarande påverkas av beskrivningen 

av problemet som föranlett utredningen. Socialarbetarna menar att barnet får vara delaktig i 

problemformuleringen men det innebär inte nödvändigtvis att socialarbetarna håller med 

barnets upplevelse av problemet: 

 

“Alltså vi slutar ju inte utreda något för att ett barn inte tycker att det finns ett problem i och 

med att vi har ett annat uppdrag. Vi har ju barnets intresse men vi jobbar ju inte utifrån 

barnets problemformulering i sig”  

(Socialarbetare C) 

 

Här framgår det att barnets möjlighet att direkt påverka problemformuleringen är ganska låg, 

socialarbetarnas uppdrag att utreda går före barnets problemformulering. Barnet får dock 
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inflytande i och med att de får uttrycka sina tankar och sina upplevelser av 

problemformuleringen och oron. Nivån av oron kan påverkas av barnets berättelse. Om 

socialarbetarna anser att det finns en allvarlig oro men barnet kan uttrycka sig på ett sätt som 

denne kan förstå, då kan barnets beskrivning av problemet påverka hur socialarbetarna upplever 

problemet: 

 

’’ … men inflytande kan de ju ha. Jag kanske ser ett problem som jag, utan att ha pratat med 

ett barn tänker är ganska stort, men efter att jag har pratat med barnet kan ju den oron gått 

ner. För man har pratat och förstått att det förhåller sig på ett annat sätt eller man ändrar 

strategier.’’  

(Socialarbetare A) 

 

Utifrån tidigare forskning kan vi se att socialtjänstens insatser blev sämre anpassade efter 

barnets behov om barnet inte fick ta del av vad problemet var (Heimer et al, 2017). Genom att 

göra barnet mer delaktigt i problemformuleringen hade detta kunnat vara en möjlighet för 

socialarbetarna att öka barnets förståelse för problemet och därefter förbättra anpassningen av 

eventuella insatser. Qvortrup (1994) menar bland annat att om barnets behov formuleras utifrån 

vuxnas beskrivning riskerar bilden av barnet som “blivande vuxna” att kvarstå. Att låta barnet 

vara med och påverka problemformuleringen kan således vara ett sätt att bekräfta barnets 

ställning som ”varande individ” och låta dem definiera hur de själva upplever problemet.  

 

I socialarbetarnas beskrivning av barnets möjlighet till inflytande i utredningen efter 

problemformuleringen framgår det att oavsett barnets ålder är det alltid barnets berättelse som 

står i fokus och det är barnets villkor som utredningen ska baseras på: 

 

”På något sätt är det visst föräldrarna vill ha ordning men det är ju barnen som behöver ha 

ordningen för att man kanske ska kunna ta hem kompisar lite mera”  

(Socialarbetare A) 

 

Här ser vi att socialarbetaren poängterar att bedömningen av barnets behov alltid ska göras 

utifrån barnets villkor. Om det är barnet själv som uttryckt att den vill ta hem kompisar men att 

det inte går på grund av att det är stökigt så är det detta problem som socialarbetaren utgår ifrån. 

Här kan vi återigen konstatera att socialarbetaren formulerar ett perspektiv barnet som en egen 

aktör vars vilja och åsikter ska tillmätas vikt. Barnets behov formuleras här som utifrån en 

“varande individ” med egna behov och inte som en “blivande vuxen” där behoven formuleras 

utifrån vad som är viktigt för barnet som vuxen (Näsman, 2004). 

 

Generellt framgår det även att det är viktigt att markera vad barnen säger i utredningen:  

 

”Jag brukar inte skära bort det som barnet har sagt utan jag brukar låta det stå med att de 

berättar att deras favoritfilm är Bilar, fast det kanske inte är skitrelevant för resten av 
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utredningen men att de är liksom det är viktigt för dem att berätta det för det är en stor del av 

deras barndom.”  

(Socialarbetare G) 

  

Även om socialarbetaren inte anser att det barnet berättar är relevant för utredningen framgår 

det ändå att socialarbetaren förstår att barnets berättelse är viktig för barnet och får därför plats 

i utredningen. Genomgående i detta tema betonas vikten av att barn får komma till tals och ha 

inflytande. Svaren visar dock att socialarbetarna har olika förhållningssätt till inflytande i 

praktiken samt att de har olika metoder som gör att bedömningarna av delaktighetens 

omfattning skiljer sig åt. Socialarbetarna menar att barn ska ha inflytande men att inflytandet 

kan påverkas av vad det är för typ av ärende. ” Ja det beror på vad det är för problematik och 

vad det är för barn i ärendet’’ (Socialarbetare C).  Eller “(…) Svår fråga, jag skulle nog säga 

väldigt mycket beroende på vad det är för svårigheter (...)” (Socialarbetare G). Det poängteras 

dock att oavsett hur ärendet ser ut eller hur pass delaktigt barnet är försöker de alltid göra barnet 

införstådd och ge dem möjlighet att yttra sig.  

 

Av socialarbetarnas berättelser framgår det olika uppfattningar kring när i utredningen som 

barns inflytande är viktigast. Socialarbetare G uttrycker bland annat att i de fall då det 

förekommer våld blir barnets inflytande viktigast i början: 

 

“Ja men om man tänker så här att de ärendena där barnet är direkt påverkat, till exempel 

våld mot barn där är ju barnet med från precis allra första början.” 

 

Socialarbetare F menar däremot att det viktigaste steget är att inhämta barnets inställning till 

insatsen i slutet av utredningen: 

 

“Sen är det ju när man kommer så långt när man tänker insats eller avsluta utredning. Där 

måste de ha mycket att säga till om, för det är ingen idé att sätta in en insats om ungdomarna 

vägrar.’’ 

 

Skillnaden i uttalanden skulle kunna härledas till barnets ålder. I de fall då barnet är över 15 

måste barnet själv godkänna insatsen för att den ska vara genomförbar. För barn under femton 

är det endast föräldrarna som behöver samtycka till insatsen varpå det inte finns samma 

betoning på att inhämta barnets inställning till insatsen:  

 

“Om dom är över 15 då får vi inte bevilja insatser om dom inte vill, vad gör det för barnet 

och det blir integritetskränkande, och det kan man ju tycka att placeringar eller LVU också, 

men då handlar det om att skydda från våld och det inte finns andra alternativa lösningar.” 

(Socialarbetare E) 

 

Här förhåller sig socialarbetaren till den juridiska aspekten av arbetet vilket är en faktor som 

begränsar barns möjlighet till delaktighet i utredningen. Socialarbetarens fokus här är på 
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beslutsdelen där hen menar att det kan blir integritetskränkande om inte hänsyn tas till barnets 

åsikter. Som tidigare nämnts har barns inflytande i början av utredningen ökat i samband med 

att våld förekommit. Vi kan dock utifrån citatet se att samtidigt som barns inflytande ökar i 

början så minskar deras inflytande vid beslutsprocessen vid ärenden där våld förekommit (se 

även Heimer et al, 2017). Sammantaget belyser avsnittet de olikheter som råder vid barns 

inflytande i beslutsprocessen men där samtliga socialarbetare lägger fokus vid 

beslutsprocessen som en del där det är extra viktigt för barnet att vara delaktiga.  

 

Av det som framgår kring barns inflytande i utredningsprocessen kan vi konstatera att det 

råder olikheter om varför barn har inflytande i olika delar av utredningsprocessen. Dock kan 

vi se att socialarbetarna menar att beslutsprocessen är den del där det blir extra viktigt för 

barnen att vara delaktiga i, vilket leder till frågan kring varför de inte läggs större vikt på 

barns möjlighet till delaktighet i beslutsprocessen. Enligt socialtjänstlagen ska socialtjänsten 

arbeta för att frigöra människors och gruppers resurser. Socialtjänstlagen 1 kap 1§ lyder 

“Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.’’ 

(SFS 2001:453) Detta blir intressant i de avseende att när barn enligt socialarbetarna är 

delaktiga leder det oftast till bättre insatser. Insatsen blir därmed mer verksam och effektiv 

vilket i längden innebär att man arbetar med att uppfylla kriterierna för både 

barnkonventionen artikel tolv men även socialtjänstlagens mål.  

5.10 Barns möjlighet till inflytande i insatser och beslut 

Av socialarbetarnas berättelser framgår att barn får möjligheten att i olika grad vara delaktiga i 

utredningarna, men när det kommer till beslut om insats blir svårigheterna i delaktigheten 

tydligast. Socialarbetare G uttrycker att barnen inte har så mycket val när det kommer till 

insatsen: 

 

“Jag brukar nog inte inhämta barnets ställning då, nä kanske om det berättar något efteråt 

men de får nog inte så mycket val. Det framkommer ju ändå på något sätt” 

 

Detta kan tolkas som att vid beslut om insats är barnets åsikt inte lika viktigt eftersom de inte 

får välja. Socialarbetare A menar att när det gäller äldre barn kan de däremot få vara med och 

påverka insatsens riktning: 

 

’’… lite äldre barn kan ju vara med och välja eller de kanske de inte får utifrån ordets 

betydelse men de kan ju åtminstone påverka i vilken riktning ett stöd kan gå. Vill de vara 

inkluderade i en familjebehandling till exempel. På det sättet så får de ju vara med och 

påverka. Kanske inte bestämma men påverka.’’  
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Äldre barn får möjligheten att påverka, men endast utifrån det tillåtna ramverket som styrs av 

socialarbetaren. Socialarbetarna tillmäter barnets åsikt vikt genom att de lyssnar även om barnet 

inte får vara med att bestämma. Utifrån barnkonventionen måste dock barnet få inflytande även 

i beslutsprocessen då det inte räcker att endast lyssna på barnet (Krappmann, 2010). Av det som 

framgår kan vi konstatera att det inte räcker att enbart lyssna på barnet för att uppfylla 

barnkonventionen eller för den delen att tillgodose barnets behov. Krappmann är av 

uppfattningen att “att lyssna’’ innebär fler steg än att enbart lyssna, utan att man också handlar 

efter vad barnet säger i den mån det går.  

  

”Delaktighet för mig innebär inte att ungdomarna får bestämma allting utan det handlar om 

att om det finns två alternativ (…) om du får välja vilket av dem här två vill du ha” 

(Socialarbetare E) 

  

Här framgår det återigen att även om barnet får vara med och bestämma i högre utsträckning är 

det fortfarande inom de ramar som fastställs av socialarbetarna (Se även Heimer et al, 2017). 

Socialarbetare F förklarar att det är de som sätter reglerna för mötet men att det är viktigt att 

markera vilket sammanhang som barnet befinner sig i och varför  

  

”Inom vår ram att får de bestämma i den mån det går och att de får information om saker, att 

som hela tiden hänger med vad som händer i processen, så att de har en röd tråd, för det 

känns inte bra när de inte vet varför beslut har fattats, eller att de inte har hängt med varför 

vi har tagit beslutet.” 

 

Även om barnets möjlighet att påverka beslutet ökar i takt med åldern menar socialarbetarna 

att de är dem som bestämmer förutsättningarna för barnets deltagande. Utifrån Shiers (2006) 

delaktighetsmodell kan detta ses hamna i det fjärde steget av delaktighet som är den nivå av 

delaktighet som formuleras av barnkonventionens tolfte artikel. För att det ska anses uppfylla 

kraven i barnkonventionen måste det däremot finnas ett förfarande som möjliggör barnet att ta 

beslut och inte endast vara en öppning för socialarbetarna att inkludera barnet. Samtidigt kan 

det vara problematiskt att anse barnet som delaktigt om de endast får ta beslut som fastställs av 

socialarbetaren. Om socialarbetaren redan har bestämt att det ska bli placering och barnet får 

välja mellan två HVB-hem där barnet kan placeras, kan barnets inflytande anses endast vara 

symboliskt eftersom barnet inte får inflytande i det faktiska beslutet. 

 

Vidare menar socialarbetarna att barnet kan få vara delaktiga i beslutsprocessen genom att de 

tillsammans med barnet kommer fram till ett gemensamt beslut. Det slutgiltiga ansvaret ligger 

däremot hos dem som tar beslutet. Socialarbetare B uttrycker att även om det är dem som tar 

beslutet tar de hänsyn till barnets inställning: 

 

’’ Det minsta jag gör är att jag skriver ner det, vad barnet tycker om beslutet, tycker barnet ja 

men rent ut sagt att beslutet är skit då skriver jag att barnet tycker att det är skit, och så är 
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det ibland, håller de med om det och är mottagliga för en viss sorts stödinsats då skriver jag 

att barnet håller med’’ 

Det går dock att diskutera i vilket omfattning detta innebär att ta hänsyn till barnets 

inställning. Visserligen nämner socialarbetaren vad barnet tycker i beslutet med det verkar 

inte innefatta att socialarbetaren tillmäter barnets åsikt vikt.   

’’Det vågar jag säga är att alla insatser som beviljas är ju i syfte att de ska leda till något 

som är positivt för barnet som förbättrar barnets situation. Det utgår ju då ifrån i mångt och 

mycket från vad barnet själv har sagt och hur den beskrivit sin situation, däremot tydligheten 

i vad som händer i det är ju det som ibland kan saknas från vår sida att informera barnet om 

vad händer nu, vad görs nu, hur går det.”  

Socialarbetare D beskriver här en nivå av delaktighet där barnets åsikt beaktas i och med att 

insatsen anpassas efter barnets beskrivning av dennes situation. Detta kan kopplas till Shiers 

tredje steg i delaktighet där socialarbetaren möjliggör barnets åsikt att beaktas i 

beslutsprocessen (Shier, 2006). Däremot är det tveksamt om beskrivningen uppnår steg fyra då 

det inte framgår hur socialarbetaren involverar barnet i själva beslutet. Samtidigt nämner 

socialarbetaren att de ibland brister i att informera barnet om vad som händer i beslutsprocessen. 

Barnets berättelse används alltså i beslutet men barnet är inte alltid införstådd kring vad 

socialarbetarna gör med berättelsen.  
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6. Diskussion 

I föreliggande avsnitt presenteras resultatet av studien utifrån syfte och frågeställningar. Av 

detta följer även diskussioner där resultatet ställs gentemot tidigare forskning och den 

teoretiska bakgrund som studien vilar på. Slutligen diskuteras även metoden som använts i 

studien samt vilka implikationer som resultatet kan ha för vidare forskning och praktik.  

6.1 Summering av resultat och analys  

Sammanfattningsvis har vårt resultat visat hur socialarbetare inom socialtjänstens 

barnavårdsutredningar konstruerar och förhåller sig till barns delaktighet i 

utredningsprocessen. Utifrån resultatet kan vi se att det råder delade meningar kring exakt hur 

och när ett barn faktiskt blir delaktig i utredningarna. Överlag verkar diskussionen om 

delaktighet levande på arbetsplatsen och socialarbetarna är positivt inställda till att arbeta med 

delaktighet. Socialarbetarna är införstådda kring de krav på delaktighet som finns i rådande 

lagstiftning och riktlinjer, däremot råder det olika tolkningar kring vad begreppet innebär i 

praktiken samt vilka hinder som står i vägen för att barn ska kunna vara delaktiga. Av 

socialarbetarnas berättelser framgår en vilja om att utvecklas i arbetet med delaktighet. 

Socialarbetarna nämner flera utvecklingsområden för hur de själva skulle kunna arbeta med 

delaktighet samt hur förutsättningarna inom organisationen ibland hindrar barnet från att vara 

delaktigt. 

6.2 Hur förhåller socialsekreterarna inom socialtjänsten till att arbeta med 

barns delaktighet?  

Bilden av delaktighet som beskrivits av socialarbetarna är bred och stundtals svår att ta fasta 

på. Alla deltagare nämner att de har en juridisk skyldighet att göra barn delaktiga. Exakt vad 

dessa skyldigheter är beskrivs inte tydligt av intervjupersonerna men samtliga beskriver att de 

har för avsikt att åtminstone samtala med barnet under utredningens gång. I stort framgår det 

att socialarbetarna även strävar efter att informera barnet om syftet med utredningen för att 

barnet ska få möjlighet att förstå vilket sammanhang de befinner sig i och varför. I det här kan 

socialarbetaren anpassa utformningen av mötet efter barnets förmågor och förförståelse för att 

bemöta barnet utifrån deras villkor.  

6.3 Hur ställer sig socialarbetarnas uppfattning av delaktighet till 

riktlinjerna i barnkonventionen? 

Under intervjuerna framgick det att även om socialarbetarna inte kunde barnkonventionens 

tolfte artikel utantill kände de ändå igen beskrivningen av delaktighet utifrån artikeln. Att 

arbeta med delaktighet uppfattades inte som någon nyhet. Däremot återfanns problemet med 

att tolka barnkonventionen samt hur de ska förhålla sig till ålder och mognad i bedömningen. 

För att bedöma åldern förhåller sig socialarbetaren först och främst till de juridiska 

förutsättningarna som relateras till barnets ålder, i bedömningen av mognad fanns det ingen 

entydig bild av hur bedömningen skulle gå till. Resultatet visar att någon förlitade sig på 

förväntad mognad utifrån utvecklingspsykologi medan andra menade att de ofta diskuterar 

med kollegor utifrån vad de bedömde att barnet kunde och inte kunde förstå. Kravet som 
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nämns i intervjuerna att informera barnen om utredningen är visserligen en del av delaktighet 

men kraven från barnkonventionen väger tyngre än så. Enligt barnkonventionens artikel tolv 

ska barnets åsikt inhämtas samt tillmätas betydelse utifrån barnets ålder och mognad. 

Resultatet visar att socialarbetarna, i den mån som är möjligt, försöker inhämta barnets åsikt 

men att därefter tillmäta barnets åsikt betydelse var något som sällan diskuterades. Det ska 

även poängteras att även om socialarbetarna främst försökte inhämta barnets åsikt genom att 

prata med barnet kunde inhämtningen ske genom en andra part om samtal inte ansågs möjligt, 

med hänsyn till barnets säkerhet. Höjden av delaktighet blev att ta ställning till barnets åsikt i 

utredningsunderlaget eller att låta barnet välja mellan givna alternativ då insatsen redan var 

bestämd. I vissa åtgärder där oron inte var allvarlig kunde barnet tacka nej till insatser med 

motiveringen om att barnet inte är motiverat till att ta emot insatsen, kommer den inte heller 

ge någon effekt. När det kommer till allvarligare problematik som tillexempel våld, beskrevs 

barnen däremot vara som mest delaktiga i utredningen då deras deltagande kunde prioriteras 

högre än föräldrarnas. I insatsen hade barnen inte alls samma möjlighet att tacka nej till 

åtgärden med hänvisning till att barnets rätt att till exempel skyddas från våld prioriterades 

över barnets rätt till att få inflytande över åtgärden.  

När utmaningar kring delaktighet diskuteras framkommer det flera förslag på hur arbetet med 

delaktighet skulle kunna förbättras. Det framgår av socialarbetarna att juridiken ibland kan stå 

i vägen för den önskvärda delaktigheten. Här framgår det att i många fall kan föräldrarna 

vägra att socialtjänsten får träffa barnet om barnet är tillräckligt litet. I detta fall kan en 

förändring av lagstiftningen i och med barnkonventionens inkorporering ge socialarbetaren 

större fog för att få träffa barnet.  

6.4 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och tidigare forskning 

Vi kan se tydligt hur vissa teman i den tidigare forskningen återfinns i vårt material. Heimer 

och Palme (2016) menar att barns deltaganderätt ofta bortprioriteras till förmån för föräldrarnas 

vilja. I vårt resultat kan vi se att i de fall som föräldrar inte vill samarbeta med socialtjänsten 

kan de begränsa sitt barn från att delta i utredningen. Detta problem faller främst på grund av 

den rådande lagstiftningen som även Heimer och Palme menar gynnar föräldrars rätt före 

barnets. I och med barnkonventionens inkorporering kanske föräldrarnas förmåga att begränsa 

barns delaktighet förminskas. 

 

Även i diskussionen om “att lyssna” framgår det att socialarbetarnas främsta fokus är att 

inhämta barnets åsikt på bästa möjliga sätt. I vårt resultat kan vi se att socialarbetarna även 

menar att det innefattas i “att lyssna” att socialarbetarna kan tolka kroppsspråket och läsa mellan 

rader i barnets berättelse. Detta stämmer överens med hur McLeod (2006) uppfattat 

socialarbetarnas tolkning av lyssnande där lyssnande endast blev att inhämta information. 

McLeod belyser däremot även att barnets uppfattning av lyssnande även innebär att 

socialarbetaren bistår med de insatser som barnet önskar. Detta menar socialarbetarna i vår 

studie inte nödvändigtvis innebär ”att lyssna”, vilket bekräftat den dissonans som McLeod 

uppmärksammat mellan barnet och socialarbetarens definition av ”att lyssna”.  
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Heimer et al (2017) menar att en viktig aspekt av delaktighet är att barnet måste få förklarat för 

sig vad problemet och utredningen gäller. Vår studie visar i likhet med tidigare studie att 

socialarbetarna är mycket måna om att göra barnen införstådda kring vilken oro som finns från 

socialtjänstens sida samt att barnet ska förstå varför de är där. Socialarbetarna uttrycker även 

att om de inte har kunnat göra barnet införstådd kring utredningen har de inte heller gjort barnet 

delaktigt. Atwool (2006) menar vidare att en förutsättning för att socialarbetarna ska kunna 

anpassa insatsen efter barnets bästa måste barnet vara införstådd kring sina rättigheter. Genom 

att jämföra Atwools resultat med vårt kan vi konstatera en skillnad där socialarbetaren i vår 

studie eftersträvar att göra barn medvetna som sammanhanget och barnets möjlighet att 

påverka. Atwool poängterar dock att ju mer barnet fick vara med och påverka desto bättre 

anpassad blev insatsen. Här har vi dock märkt av en viss ambivalens hos socialarbetarna kring 

att inkludera barn i och låta deras åsikter vara vägledande i beslutsfattandet. Detta uttrycks även 

av Heimer et al (2017) som menar att barnets inflytande har en direkt påverkan på resultatet av 

insatsen men att barn ofta blir exkluderade från beslutsprocessen i de fall då barnets säkerhet 

anses kunna äventyras. Detta återfinns även i vårt material då socialarbetarna uttrycker att i 

exempelvis vårdnadstvister blir barnen inte lika delaktiga då de bör skyddas från föräldrarnas 

konflikter. Eriksson (2012) menar däremot att låta barn vara delaktiga i utredningar där de har 

varit utsatta för våld kan bidra till barnets återhämtning.  

 

Sammantaget kan vi se att den empiri vi inhämtat till stor del stämmer överens med resultaten 

från tidigare forskning. Däremot tycks det ha skett en förskjutning där socialarbetarna är måna 

om att göra barn införstådda kring sammanhanget som de befinner sig i för att öka deras 

möjlighet att påverka. Det bör dock poängteras att vi inte har kunnat se hur detta genomförs i 

praktiken. Frågan som uppkommer blir därför hur mycket av arbetet med att göra barn 

införstådda är förankrat i praktiken samt hur mycket som är önsketänk från socialarbetarnas 

sida. Vi har sett hur det finns ett mål och en strävan att i alla fall göra barn delaktiga genom att 

de blir informerade kring utredningen. Slutligen kan vi inte diskutera hur socialarbetarna arbetar 

med delaktighet i praktiken då vi endast har socialarbetarnas egna berättelser att gå på, däremot 

har vi kunnat konstatera att socialarbetarna förhåller sig till delaktighet genom att åtminstone 

ha ambitionen av att öka delaktighet.  

6.5 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och teori 

I vår studie har vi använt oss av de teoretiska perspektiven barndomssociologi, empowerment 

och delaktighetsmodellerna av Hart och Shier. Utifrån det barndomssociologiska perspektivet 

har vi sett att barn ofta konstrueras som sociala aktörer i utredningarna med egna viljor och 

ambitioner. Utredningen tar ofta avstamp i barnets berättelse och dessa tillskrivs betydelse 

även om de inte samstämmer med vuxnas beskrivning. Vi har även sett hur barnet hamnar i 

centrum genom de verktyg och metoder som används som för att inhämta och förstå barnets 

berättelser. Det går dock att konstatera två motsägande perspektiv gällande barnsynen, dels 

barn som objekt i behov av skydd men även barn som egna aktörer som är kapabla till att 

forma sina egna åsikter, dessa perspektiv återfinns även inom barndomssociologin (Näsman, 

2004). Även om barnkonventionen tar avstamp i barndomssociologin finns det även där ett 

perspektiv av att skydda barn (Krappmann, 2010). I likhet med Qvortrups (1994) beskrivning 
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av hur skolan har anpassats till synen enligt barndomssociologin av barn som ”varande” 

uttrycker socialarbetarna en vilja efter att anpassa samtalet och utredningen efter barnets 

förmågor.  

 

Ett annat perspektiv som har genomsyrat vår studie är begreppet empowerment, utifrån detta 

perspektiv har vi kunnat förstå delaktighetgörandet som en del i empowerment. Visserligen är 

det svårt att använda empowerment i den benämningen av etablerandet av motmakt, då det är 

svårt att göra barn medvetna om deras strukturella förutsättningar för makt. Går vi däremot på 

Näsmans (2004) beskrivning av delaktighet i empowerment, där fokuset ligger på att fråga 

barnet och aktivt lyssna och därigenom ge barnet en röst i beslut som rör dem, kan vi se hur 

socialarbetarna aktivt arbetar med att stärka barnets makt i den bemärkelsen. Socialarbetarna 

kan sträva efter att fråga barnet och lyssna på deras berättelse för att därigenom utveckla barns 

förståelse, strategier och aktörskap för att öka barnets makt i samhället. Ett annat perspektiv 

som vi skulle vilja se socialarbetarna förhålla sig till är att även medvetandegöra barn om 

deras möjligheter att påverka i utredningarna samt klarlägga förutsättningarna för barnet att få 

inflytande över samtalet och utredningen.  

 

I arbetet med delaktighetsmodellerna har vi fått verktyg för att enklare kunna bedöma och 

kategorisera socialarbetarnas förhållningssätt till delaktighet utifrån barnkonventionen. 

Visserligen går det att diskutera hur mycket detta perspektiv har begränsat oss till att endast 

beta av en checklista på delaktighetskriterium, men i och med att vi använt oss av två 

delaktighetsmodeller samt flera teoretiska perspektiv och haft ett reflexivt förhållningssätt 

anser vi inte att delaktighetsmodellerna har begränsat oss. Det har snarare bidragit med 

konkreta verktyg för att bedöma hur delaktighet förstås och konstrueras av socialarbetarna. 

Delaktighetsmodellerna är något som vi skulle vilja se implementerades i socialarbetarnas 

vardagliga arbetssätt för att ge dem en referenspunkt att förhålla sig till i framtida arbete med 

delaktighet.  

6.6 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och metod 

Under studiens gång har vi märkt att det skulle vara intressant att även studera arbetssättet 

med delaktighet som förekommer i mötet med barn istället för att endast basera resultatet på 

socialarbetarnas berättelser. Det hade varit intressant att se hur det praktiska arbetet och 

socialarbetarnas berättelser förhåller sig till varandra. Utifrån uppsatsen syfte har detta 

däremot inte varit relevant. Räknar vi även in de etiska aspekterna av att studera möten med 

barn samt omfattningen på denna studie framgår det att detta inte skulle vara genomförbart. 

Vårt val av metod har begränsat oss till att endast kunna inhämta hur socialarbetarna själva 

upplever att de arbetar med delaktighet, men utifrån syftet med denna studie ter sig detta 

rimligt.  

 

Upplägget av semistrukturerade intervjuer möjliggjorde att vi kunde etablera en dialog där vi 

kunde utforska socialarbetarens förhållningssätt på en djupare nivå än att endast få höra 

riktlinjerna upplästa. Även om denna metod var mycket uppskattad för vår del medförde det 
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dock svårigheter i hur vi behövde lägga upp resultatdelen då svaren inte alltid kom i samma 

ordning och vissa frågor besvarades i andra frågor.   

6.7 Implikationer för forskning och praktik 

Som vi tidigare nämnt begränsades denna studie endast till att undersöka hur delaktighet 

förstås och konstrueras av socialarbetare. Resultatet från denna studie skulle kunna användas i 

framtida forskning för att följa upp hur socialarbetare även arbetar med delaktighet i 

praktiken. En studie som kompletterar intervjuerna med exempelvis deltagande observationer 

där forskaren deltar i socialarbetarens samtal med barn skulle kunna fånga upp denna aspekt. 

Vidare kan även studiens resultat omsättas i det praktiska arbetet för att ge socialarbetarna 

insikt i hur deras förståelse av delaktighet förhåller sig till kraven inom barnkonventionen.  

 

Då barnkonvention vid skrivande stund ännu inte är inkorporerad i svensk lagstiftning vore en 

uppföljande studie av intresse. En liknande studie skulle kunna genomföras för att sedan ställa 

resultat från denna studie och den här i relation med varandra för att se om barnkonventionens 

inkorporering lett till en skillnad i hur socialarbetare förstår och förhåller sig till 

barnkonventionen.  
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Bilagor 

Bilaga 1, Intervjuguide 

Inledande frågor 

1. Kan du berätta om dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

2. Hur länge har du arbetat med dessa uppgifter? 

3. Ingår det i ditt arbete att prata med barn? 

Definitioner 

4. Är du bekant med begreppet delaktighet? 

5. Vad betyder begreppet “delaktighet” för dig i socialt arbete? 

6. Vad innebär “att lyssna för dig” eller vad innebär “att bli hörd”? 

7. På vilket sätt möjliggör du för barnet att yttra sin åsikt? Tillfrågas barnet eller 

förväntas barnet ta initiativ. 

8. Hur tror du att möjligheten att bli hörd påverkar barnets delaktighet? 

Arbetssätt 

9. Anser du att barn får möjlighet att vara delaktiga i dina utredningar? Om ja, på vilket 

sätt arbetar du med delaktighet? Om nej, vad tycker du skulle behöva ändras för att 

barn ska bli mer delaktiga? 

10. Finns det specifika metoder avsedda för att öka barns delaktighet? Om ja, kan du 

beskriva dem? 

11. Utformas upplägget av mötet på ett sätt som är tillgängligt för barnen, så som tid och 

plats? Och i så fall hur? 
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12. Vad vet du om kraven i barnkonventionen gällande barns delaktighet? Hur förhåller 

du dig till dessa? 

13. Vilka riktlinjer har du fått för att arbeta med barns delaktighet? 

14. Får ni i ert arbete/verksamhet utbildning i ämnet barns delaktighet, om så hur 

implementerar ni i den kompetensen? 

15. Vilka möjligheter har du som professionell att göra barn delaktiga? Vilka skyldigheter 

har du? 

Delaktighetsmodeller 

16. I vilka steg i utredningen anser du att barn får mest inflytande? 

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

viktigt? I så fall när och varför? 

18. På vilket sätt är barnet delaktig i problemformuleringen? 

19. Hur arbetar du med att göra barn införstådda kring vilka insatser som kan tillgodoses? 

20. Hur får barnet inflytande i utredningen förfarande? 

21. Får barnet vara delaktig i beslutsprocessen? Om ja, på vilket sätt? 

22. Vilken vikt lägger du vid barnets åsikt i beslutsprocessen? Nämns det i 

beslutsunderlaget? 

23. Hur vet man om ett barn är tillräckligt delaktig i processen? 

24. Hur tar du ställning till om din och barnets åsikter skiljer sig angående vilken åtgärd 

som är bäst lämpad? Görs det en avvägning mellan dina åsikter och barnets?   
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25. Är du beredd att dela inflytande och ansvar med barnet över besluten? 

26. Finns det ett samband mellan delaktighet och kvalité i åtgärd? 

Övrigt 

27. Hur tar du ställning till barnets ålder och mognad i delaktigheten? Hur bedömer du på 

mognad? När spelar åldern roll? 

28. Anser du att det finns en korrelation mellan barns delaktighet och barnets bästa? När 

är barns delaktighet inte för barnets bästa? 

29. Vad ser du för fördelar med att arbeta med delaktighet? Nackdelar? 

30. Tycker du att det bör ske en förändring i hur ni arbetar med barns delaktighet? I så fall 

vad? 

31. Har du något att tillägga? 
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Bilaga 2, Samtyckesblankett  

INFORMANTERNAS FÖRSÄKRAN OM SAMTYCKE 

- Jag har förstått syftet med studien och är medveten om vad min medverkan i studien innebär 

- Jag kan självständigt bestämma över min deltagande vilket också innebär att jag när som 

helst 

kan avbryta min medverkan utan motivering 

- Jag ger mitt samtycke till att studenterna, och inga andra personer, endast får använda 

materialet till uppsatsen 

Ort:………………………………………………………………………… 

Datum:…………………………………………………………………… 

Underskrift:……………………………………………………………………………………

……. 

Namnförtydligande:____________________________________ 
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Bilaga 3, Förfrågan om att få intervjua socialarbetare vid barn & ungdom. 

 

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen, 

Socionomprogrammet 

 

Till Xxxx xxxxxx (Enhetscheferna) 

 

En förfrågan om deltagande i studie 

 

Vi är två socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng 

vid Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I 

examensarbetet undersöker vi hur socialarbetare förhåller sig till barns delaktighet i arbetet 

och tar avstamp i att barnkonventionen kommer att bli en del i svensk lag från och med 2020. 

Detta gör vi genom att intervjua socialarbetare vid barn & ungdomsenheten i Uppsala 

kommun. 

 

Du tillfrågas därför som avdelningschef för Barn & Ungdomsenheten i Uppsala kommun om 

tillstånd till att genomföra intervjuer vid er enhet/om Du vill delta i denna studie med en 

intervju. 

 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas, 

samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade materialet 

kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under arbetets gång. De 

inspelade intervjuerna kommer att transkriberas och presenteras på ett sådant sätt att de inte 

går att härleda till intervjupersonerna. 

 

Uppsala den 26/3 2019 
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