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Sammanfattning 

Sverige har skrivit under Förenta Nationernas barnkonvention (1989) och är därmed skyldigt 

att göra sitt yttersta för att följa den. Konventionen beskriver barns rättigheter, varav en av 

dessa är delaktighet och en annan är omsorg och skydd. Dessa två upplevs ibland krocka med 

varandra, inte minst inom socialtjänstens verksamheter där denna bedömning kan bli aktuell.  

       Syftet med denna kvalitativa studie är att belysa barns delaktighet i samband med socialt 

stöd för familjeproblematik. För att få kunskap om detta gjordes åtta halvstrukturerade 

intervjuer med yrkesverksamma inom socialtjänstens del Råd & Stöd. Intervjuerna har tolkats 

utifrån en hermeneutisk ansats och metod samt analyserats utifrån de två teorierna, Harts 

delaktighetsstege (1992) och empowerment. 

       Resultatet framhåller att det finns tre olika sätt att se på barns delaktighet bland studiens 

informanter samt att arbetet med att delaktiggöra barn även görs på tre olika sätt, vilket 

anpassas från fall till fall. Å ena sidan påverkas synen på och arbetet med barns delaktighet av 

barnets mognad, å andra sidan av informanternas vana i att bemöta barn samt den personliga 

inställningen till om det är riskerna eller möjligheterna med att delaktiggöra barn som får 

styra. De slutsatser som dragits är därmed att barns delaktighet beror på de yrkesverksammas 

subjektiva bedömning, då det inte finns någon vägledning i varken barnkonventionen (1989) 

eller svensk lag. Detta medför att barns delaktighet inte är en självklarhet, trots att det är en 

rättighet.  

Nyckelord: Barns delaktighet, familjeproblematik, socialt arbete, Råd & Stöd.  
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Förord 

Vi vill börja med att framföra ett stort tack till de yrkesverksamma inom Råd & Stöd som 

ställt upp på att bli intervjuade och gjort denna studie möjlig. Vi vill även tacka vår 

handledare Thomas Öst för hans engagemang och värdefulla synpunkter under 

skrivprocessen. Sist men inte minst vill vi tacka alla våra nära och kära för att de funnits där 

och stöttat oss under tiden.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering  
 

Barnkonventionen antogs av Förenta Nationernas, FN:s, generalförsamling den 20 november 

år 1989 och redogör för de rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen samt hur 

medlemsstaterna ska arbeta med konventionen. Som ett av de första länderna, skrev Sverige 

under FN:s barnkonvention år 1990 och är sedan dess skyldigt att göra sitt yttersta för att följa 

den. (Barnombudsmannen, 2015) Konventionen är ännu inte stiftad i svensk lag, däremot har 

lagstiftningen delvis anpassats efter den (Eriksson & Näsman, 2009). 

       Bestämmelser om att bland annat öka barns delaktighet har, utifrån barnkonventionen 

(1989), förts in på olika områden i lagen. Både i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och Lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS 1990:52) står att barns vilja samt rätt att 

uttrycka sig ska anpassas efter barnets mognad och ålder. Även i Föräldrabalken (SFS 

1949:381, 6 kap. 1§) står att ”barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart”, 

för att uppmärksamma att barn ska behandlas av vuxna som subjekt. (Mattsson, 2006, s. 4)  

       I barnkonventionen (1989) står att barn å ena sidan har rätt till delaktighet i sitt eget liv, 

det vill säga ”rätt att fritt uttrycka och bilda åsikter i alla frågor som rör barnet, varvid barnets 

åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad” (artikel 12, pt.1). 

Å andra sidan står det att barn har rätt till omsorg och skydd utifrån barnets bästa, i alla beslut 

och åtgärder som rör barn (artikel 3). Utifrån dessa två rättigheter ses barn därmed både som 

subjekt och aktörer, men också som sårbara objekt i behov av skydd (Eriksson & Näsman, 

2009).  

       Huruvida barn är att betrakta som i första hand sårbara objekt eller självständiga 

och aktiva subjekt är uppenbarligen något som måste bedömas från fall till fall. Beroende på 

den aktuella situationen är barn mer eller mindre sårbara och mer eller mindre självständiga. 

En bedömning ifall barn främst bör skyddas eller tilldelas större inflytande kan inte minst 

inom socialtjänstens verksamheter ibland bli aktuell, men varken i den svenska lagtexten eller 

i barnkonventionen klargörs hur denna avvägning ska göras. 

       Vi tror inte desto mindre att yrkesverksamma som dagligen arbetar med barn i 

familjeproblematiska ärenden kan hamna i situationer där en sådan avvägning måste göras, 

det vill säga mellan barns rätt till delaktighet samt barns rätt till omsorg och skydd. 

Bedömningen tror vi blir subjektiv så till vida att den görs av varje enskild yrkesverksam - 

eftersom Sveriges lag eller barnkonventionen inte ger någon vägledning i detta avseende 

- varför synen på och arbetet med barns delaktighet skulle kunna skilja sig åt dem emellan.1 

Vi anser att detta är ett socialt problem som måste belysas, då barns delaktighet kan komma 

att villkoras i det fall bedömningen görs olika.  

  

                                                           
1 Grunden till denna uppfattning beskrivs vidare i avsnitt 4.4.2 gällande vår förförståelse.  
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1.2 Syfte  
 

Syftet med denna studie är att belysa barns delaktighet i samband med socialt stöd för 

familjeproblematik. För att få kunskap om detta har data samlats in från den del inom 

socialtjänsten som kallas Råd & Stöd i en medelstor svensk kommun. 

1.2.1 Frågeställningar 

 

 Hur ser yrkesverksamma inom Råd & Stöd på barns delaktighet i samband med 

familjeproblematik? 

 Hur arbetar yrkesverksamma inom Råd & Stöd med barns delaktighet i samband med 

familjeproblematik? 

 Om det finns skillnader i synen och arbetet mellan yrkesverksamma inom Råd & Stöd, 

vad tycks de då bero på? 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 
 

Barn är alla människor under 18 år enligt Socialtjänstlagen, SoL (SFS 2001:453, 1 kap. 2§). 

Detta klargör även Barnkonventionen (1989, artikel 1). Begreppet barn användes följaktligen 

för att beskriva alla människor som är yngre än 18 år.  

 

Råd & Stöd är den del av socialtjänsten som arbetar med socialt stöd för barn och unga upp 

till 20 år samt deras familjer. Verksamheterna arbetar med insatser som är frivilliga eller 

utifrån remisser från socialtjänstens myndighetssida, det vill säga inte med 

myndighetsutövning.  

Familjeproblematik innebär i denna studie exempelvis föräldrars bristande omsorg, 

konfliktfyllda separationer, missbruk, psykiska ohälsa och utövande av våld. Med andra ord 

sådana yttre omständigheter som är orsak till varför barnet får kontakt med socialtjänsten.   

1.4 Disposition 
 

Denna uppsats inleds med ett kapitel (2) där den tidigare forskningen med relevans för 

studiens syfte presenteras. I kapitlet därefter (3) redovisas de teoretiska perspektiv som 

studien utgår ifrån. Vidare följer ett metodkapitel (4) där metodval, tillvägagångssätt samt 

utgångspunkter inför datainsamlingen beskrivs. Efterföljande kapitel (5) presenterar studiens 

resultat, analyserat utifrån de valda teoretiska perspektiven. Slutligen summeras resultatet i ett 

diskussionskapitel (6) som kopplas till studiens syfte och den tidigare presenterade 

forskningen. Kapitlet redogör avslutningsvis för förslag på framtida forskning och åtgärder 

för det sociala problemet.  

  

2 Tidigare forskning  
 

I detta kapitel redovisas den tidigare forskning, svensk och internationell, inom ämnet som vi 

har tagit del av. Inledningsvis presenteras vetenskapliga studier som behandlar barns 

delaktighet mer generellt. Därefter beskrivs forskning gällande barns delaktighet inom ramen 

för socialt arbete. Slutligen formuleras en sammanfattning med koppling till denna studie.  
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2.1 Barns delaktighet 
 

Utifrån vetenskapliga studier gällande barns delaktighet utgår flera av dem från FN:s 

barnkonventions tolfte artikel. I denna, gällande barns delaktighet, står följande: 

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

åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets 

åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

(Barnkonventionen, 1989, artikel 12, pt. 1.)  

Nick Lee (1999) menar att denna formulering är problematisk, då den ger dubbla budskap om 

barns rätt att uttrycka sina åsikter. Å ena sidan beskrivs barn som aktörer med förmåga och 

rätt att uttrycka egna åsikter i frågor som rör barnet, å andra sidan framställs barn som 

individer vars ålder och mognad avgör denna rättighet. Det är upp till de vuxna att avgöra om 

barn är tillräckligt gamla och mogna, varför barns rättighet att komma till tals och vara aktörer 

villkoras. Hur denna gräns ska dras beskrivs inte i barnkonventionen, då den är generellt 

formulerad för att kunna användas av samtliga medlemsstater.  

       Titti Mattsson (2006, s. 81-82) menar att en bedömning av barnets mognad kan göras på 

olika sätt, då det finns olika typer av mognad. En bedömning av barnets fysiska mognad är 

mindre relevant för social- och familjerättsliga ärenden, medan en bedömning av barnets 

intellektuella samt emotionella mognad är av stor betydelse. En svårighet i bedömningen av 

ett barns mognad är att den är subjektiv och därmed kan skilja sig åt beroende på vem som 

gör bedömningen. Någonting som framstår som ett moget beteende för en person kan för en 

annan anses vara omoget, exempelvis en vuxen person som gråter. Det positiva med det 

otydliga begreppet mognad är att bedömaren tydligt måste motivera sitt ställningstagande, 

vilket inte hade behövts i samma utsträckning om alla barn alltid behandlades lika.  

       Det faktum att ålder och mognad ska avgöra om barn ska vara delaktiga eller inte, menar 

även Aina Winsvold och Anne Solberg (2010, s. 111) är problematiskt. Det finns en risk att 

barns och ungas åsikter förkastas på grund av att de, om de tycker annorlunda än vuxna, 

saknar den insikt som krävs för att göra sin uppfattning värd att bli lyssnad på. Om tillgången 

till information är begränsad för barn finns det även en risk att de får felaktiga uppgifter, 

vilket gör att de inte kan förutspå konsekvenserna. Ett annat hinder för delaktiggörandet av 

barn i beslutsfattanden infinner sig då vuxna som har makten ifrågasätter barns kompetens 

och mognad. Orsakerna till detta kan bland annat vara intentionen att skydda barn eller att det 

är tidskrävande att låta dem bli delaktiga.  

       Karin Röbäck (2011) har kommit fram till att den åldersgräns som tagits bort i 

Föräldrabalken (SFS 1949:381), med syfte att öka möjligheterna för yngre barn att komma till 

tals, enbart har bidragit till en marginell ökning gällande detta i de rättsfall där barn är 

involverade. Hon beskriver också hur barns ålder uppenbarligen inte har haft betydelse för 

vilka barn som har kommit till tals, då det finns barn i alla åldrar vars röster inte har 

redovisats i studiens domar. 

       Rebecca Stern (2006) understryker i sin avhandling vikten av att de båda perspektiven, 

det vill säga att barn har rätt till delaktighet men också till skydd från skadlig delaktighet, 

tillskrivs samma värde. Barnkonventionens tolfte artikel ska ses som en rättighetsartikel, 

vilket innebär att barn har rätt till delaktighet, men de är däremot inte skyldiga till det. Hon 

menar vidare att det finns en skillnad mellan den teoretiska och praktiska implementeringen 

av barnkonventionens tolfte artikel. Den teoretiska implementeringen är inte särskilt 

komplicerad, men det har visat sig vara svårare att använda den praktiskt. För att minska 

skillnaden mellan teori och praktik måste det finnas kunskap om hur barnkonventionen ska 

uppfyllas, respekteras och skyddas. Det måste även finnas politisk vilja samt mänskliga och 

ekonomiska resurser. Susan Moses (2008) menar även i sin studie, från en sydafrikansk 
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kontext, att det finns brister på erfarenheter, debatter och kunskap kring hur man ska erbjuda 

barn både delaktighet och skydd. 

       I enlighet med artikel 12 pt. 1 i barnkonventionen har Harry Shier (2001) utvecklat en 

modell i Storbritannien, som framtagits för att öka barns delaktighet i organisationer som 

arbetar med barn. Modellen utgår från Harts delaktighetsstege (se vidare om denna i 

teorikapitlet 3.1) och kan användas som komplement till den, för att utveckla strategier till 

ökad delaktighet. Likt delaktighetsstegen har Shiers modell olika nivåer av delaktighet, där 

individer och verksamheter även kan hamna på olika nivåer av engagemang gällande 

empowerment. Genom att svara på femton olika frågor som utformats i modellen, kan svar 

ges gällande hur den nuvarande situationen ser ut och vad som är nästa steg i utvecklingen av 

barns delaktighet. 

       Anne-Lie Lindgren och Gunilla Halldén (2001) menar att delaktighet ofta framställs 

synonymt med att barn får yttra sig, men att yttrandena i sig sällan leder till verkliga 

förändringar, åtgärder och inflytanden. De menar vidare att delaktighet för barn ofta handlar 

om att de ska samarbeta med vuxna, men att detta inte ger dem något konkret i utbyte. 

Exempelvis tas det för givet att barn ska svara på enkäter, men att de ska vara med och 

utforma enkäterna är ingen självklarhet.  

       Moses (2008) menar att samhällets föreställningar om barn och barndom påverkar hur 

barns delaktighet är utformad och vilka möjligheter som tilldelas dem. I linje med detta 

hävdar Stern (2006) att de attityder till barn som finns i samhället måste förändras. Det måste 

även de maktstrukturer som finns i samhället, då deltagande kräver makt vilket barn generellt 

sett inte har. 

2.2 Barns delaktighet inom ramen för socialt arbete  
 

Barn är sociala aktörer med rätt till deltagande i samhället. Dock menar Sally Holland (2001) 

att barns röster får olika stor plats och betydelse beroende på exempelvis hur förståndigt 

barnets allmänna uppträdande verkar vara. Socialarbetarna i hennes undersökning menade att 

det är svårt att avgöra hur stor vikt barns åsikter ska få i beslut och bedömningar, då en oro 

finns för att de kan ha blivit påverkade eller pressade av sina föräldrar till att säga och tycka 

sådant som de egentligen inte tycker. Det är även svårt att avgöra hur förståndigt och moget 

ett barn verkar vara enligt socialarbetarna. Beskrivningen av barnets mognadsgrad görs oftast 

utifrån hur barnet förhåller sig och uppträder i relationen med föräldrarna, men mindre utifrån 

andra viktiga aspekter i barnets liv som till exempel skolan.  

       Hanne Warming (2011) hävdar att de rådande sociala konstruktionerna i samhället 

definierar barn som inkompetenta, oansvariga, sårbara och under utveckling, medan vuxna ses 

som kompetenta, ansvarstagande och färdigutvecklade. Hon framhåller vidare att kvaliteten 

på bemötandet och delaktiggörandet av barn som är i kontakt med socialtjänsten, inte enbart 

beror på de enskilda socialarbetarnas kompetens och arbetssätt. Det krävs även förändringar 

inom hela samhället och inom området socialt arbete med barn.  

       Maria Eriksson och Elisabeth Näsman (2009) har undersökt hur barn upplever att 

utredare inom socialtjänsten har agerat för att göra dem delaktiga. De menar att barn i större 

uträckning ses som objekt, då de vuxna behandlar dem som beskyddade och sårbara barn 

snarare än parter i målet. Detta kan därför leda till att barn får mindre utrymme i utredningen. 

Ur barns perspektiv kan det vara problematiskt att de blir skyddade från kunskapen om 

ärenden som berör dem själva. Dels kan rättens beslut och den egna situationen framstå som 

obegriplig, dels kan den egna utsattheten inte synliggöras.  

       Bren Neale (2002) har studerat hur barns delaktighet inom familjerättsliga processer ser 

ut i England. Det framgår i studien att barnens attityder kring delaktighet är varierande. Dessa 

skilda synvinklar är oundvikliga, då de speglar barnens olika erfarenheter. Vad som är bra för 
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ett barn kan vara mindre bra för ett annat. Det går därför inte att säga vilken typ av delaktighet 

som är rätt för barn i största allmänhet, eftersom barns behov och intressen är individuella.  

       Anne B. Smith och Nicola J. Taylor (2003) har undersökt hur uppfattningar och 

antaganden om barn påverkar barns möjligheter till delaktighet i juridiska beslutsfattanden i 

samband med föräldrars separation. Undersökningen är gjord i Nya Zeeland och författarna 

menar att det har blivit allt vanligare i landet att barn betraktas som sociala aktörer, men att 

det fortfarande krävs ytterligare reformer för att minska betoningen på att ålder ska avgöra 

synen på barns kompetens. Alla barn, oavsett ålder, kan uttrycka sina åsikter om de har en 

förtroendefull och ömsesidig relation med de vuxna. Det handlar med andra ord inte om barns 

förmåga att tillhandahålla information och uttrycka den, utan snarare om vuxnas kompetens 

att möjliggöra detta. Författarna ifrågasätter även påståendet att det skulle vara en belastning 

för barn att bära på det ansvar som delaktigheten medför i ärenden gällande föräldrars 

separation. De menar snarare att barns delaktighet i dessa fall bidrar till förståelse och 

snabbare bearbetning.  

       Alison McLeod (2006) menar att vid sådana omständigheter där barn inte upplevs vara 

tillräckligt kompetenta för att fatta beslut som rör dem, är det socialarbetarens uppgift att 

stödja och assistera barnet så att det blir det. Detta ger makt till barnet och skapar 

empowerment (se vidare om empowerment i teorikapitlet 3.2). Problemet som McLeod 

belyser är tidspressen som socialarbetarna arbetar under: ”When one is rushed off one’s feet, 

it is faster and simpler to make a decision for a young person rather than to build the 

conditions where it can be made with them” (McLeod, 2006, s. 50).  

       Bodil Rasmusson (2006) har gjort en studie om barnperspektivet inom den sociala 

barnavården. Hon framhåller vikten av att socialsekreterare skapar en bra relation med 

föräldrarna för att göra det möjligt att även barnen blir positiva till att delta i utredningen. 

Dessutom menar hon att det är viktigt för socialsekreterare att kunna särskilja mellan 

föräldrarnas och barnens perspektiv och behov, för att lättare kunna ta hänsyn till barnens 

egna åsikter.  

       Nigel Thomas och Claire O’Kane (1998) gjorde en studie med barn mellan åtta och 12 år, 

deras föräldrar och familjernas kontakter inom socialtjänsten, med syfte att förstå barnens 

respektive de vuxnas olika perspektiv. Både barnen och de vuxna ansåg att det som barnen 

ville besluta gällande dem själva, inte stämde överens med vad de vuxna ansåg var barnens 

bästa. Det visade sig vara lättare för barnen att acceptera de vuxnas beslut om de var fattade 

på basis av barnens psykiska välmående, istället för på grund av de vuxnas egna 

föreställningar om vad som är barnets bästa.  

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

En del av forskningen inom området barns delaktighet har nu redogjorts, både mer generellt 

och inom det sociala arbetet. Sammantaget är vår uppfattning att det finns en hel del studier 

gällande barns delaktighet, men att det finns mindre forskning inom ämnet som berör socialt 

arbete. Det har framgått att många forskare belyser dilemmat rörande barns rätt till delaktighet 

kontra rätt till omsorg och skydd, även bedömningen rörande barns ålder och mognad. Det 

verkar därmed finnas svårigheter i att se barn som både subjekt och objekt.  

       Forskning gällande barns delaktighet har gjorts inom socialtjänstens myndighetssida, det 

vill säga den del som arbetar med myndighetsutövning. Det finns även forskning om barns 

delaktighet i juridiska sammanhang, till exempel gällande beslut i domstolen. Däremot har vi 

inte funnit någon tidigare forskning gällande ämnet inom Råd & Stöd, det vill säga den del av 

socialtjänsten som inte arbetar med myndighetsutövning. Slutligen tycks det inte heller finnas 

någon tidigare forskning som lyfter fram yrkesverksammas syn på och arbete med barns 

delaktighet i samband med familjeproblematik. Det finns därför en kunskapslucka i ämnet 
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som denna studie kan bidra till att fylla.  

 

3 Teori och begreppslig referensram  
 

I detta kapitel presenteras den teoretiska grund och de begrepp som används i analysen av det 

empiriska materialet. De teorier som valts utgår ifrån den tidigare forskningen, då det 

framkommit att barns delaktighet är ett komplext och oklart begrepp, vilket Harts 

delaktighetsstege (1992) hjälper oss att klargöra. Den tidigare forskningen visar även att 

yrkesverksamma inom socialt arbete har ett stort ansvar att assistera barn så att de blir 

delaktiga i familjesituationen. Ett sådant arbete kan innebära empowerment då de hjälper barn, 

vilka är i en underlägsen maktposition gentemot vuxna, att bli delaktiga och därmed få mer 

makt i situationer som rör barnet.  

       Harts delaktighetsstege och empowerment ligger således till grund för analysen, men en 

öppenhet finns även för andra teorier som genom den nya förståelsen kan framkomma. Denna 

studie är därför abduktivt präglad och utgår ifrån insamlad data som, i tolknings- och 

analysprocessen, kopplas till de begrepp som teorierna tillhandahåller. (Larsson, 2005, s. 23) 

Abduktion är en blandning av deduktion2 och induktion3, där både empirin och teorin ses som 

två lika viktiga delar i en studie. Det abduktiva tillvägagångssättet speglar dessutom en 

föreställning om att data alltid är teoriberoende så till vida att verkligheten inte kan förstås 

utan hjälp av något slags teoretiskt analysverktyg. 

       Inledningsvis beskrivs Harts delaktighetsstege samt hur denna teori används. Därefter 

redogörs på samma sätt studiens andra teori empowerment. Avslutningsvis sammanfattas hur 

de båda teorierna kopplas ihop.  

 

3.1 Harts delaktighetsstege 
 
The ladder of participation eller på svenska Delaktighetstegen är en teoretisk modell, vilken 

psykologen Roger Hart (1992) har tagit fram. Modellen är den internationellt mest 

inflytelserika gällande barns delaktighet (Röbäck, 2012, s. 66). Denna teori beskriver åtta 

olika nivåer av delaktighet för barn (se Figur 1), där steg ett är den lägsta och steg åtta är den 

högsta. De olika nivåerna är översatta till svenska enligt följande:  

 

1. Barn manipuleras. 

2. Barn används som dekoration. 

3. Barn används som symboler/maskotar. 

4. Barn är informerade men de vuxna fattar beslut. 

5. Barn är informerade och tillfrågade. 

6. Vuxnas initiativ, gemensamt beslut med barn.    

7. Barns initiativ styr. 

8. Barns initiativ och gemensamt beslut med vuxna. 

                                                           
2 I det deduktiva förhållningssättet utgår forskaren ifrån teorin vid insamlingen av empirin (Jacobsen, 2012, s. 

72).  
3 I motsats till det deduktiva, är forskaren i det induktiva förhållningssättet teorilös i insamlandet av empirin 

(Jacobsen, 2012, s. 62). 
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Figur 1. En illustration av Harts delaktighetsstege (1992) 

På de tre första nivåerna är barn inte delaktiga utan enbart närvarande. Det ser då ut som att 

barnen är delaktiga för de vuxnas vinning. De övriga fem stegen visar på olika nivåer av 

delaktighet. (Näsman, 2004, s. 66) Hart (1992) beskriver de åtta olika stegen på följande sätt:  

       Första steget Barn manipuleras är den lägsta nivån av delaktighet och innebär att barn 

exempelvis är med de vuxna vid politiska demonstrationer och bär skyltar, utan att veta vad 

demonstrationerna innebär och vad skyltarna står för. Vuxna ger därmed sken av att barn är 

delaktiga.  

       Andra steget Barn används som dekoration innebär att barn till exempel får närvara vid 

event för att sjunga eller dansa. Varför detta hamnar ett steg högre än Barn manipuleras på 

delaktighetsstegen, är för att de vuxna inte låtsas att barnen är delaktiga utan snarare använder 

dem för att få en positiv inverkan på det egna projektet. Barnen är där för att underhålla i 

sammanhang som de själva inte förstår.  

       Det tredje steget Barn används som symboler/maskotar kan innebära att barn får göra 

sina röster hörda för sakens skull, men att vuxna inte nödvändigtvis tar deras ord på allvar. 

Istället tar de vuxna exempelvis fotografier och diskuterar barnens gulliga kommentarer.  

       Det fjärde steget Barn är informerade men de vuxna fattar beslut är det första där barn 

görs delaktiga. Detta innebär att barnen blir informerade om innebörden och syftet med 

projektet samt att de får veta vem som fattat beslut om att involvera dem och varför. På så sätt 

kan de själva välja att delta efter att de blivit varse om projektet och därmed känna sig 

betydelsefulla för sammanhanget (i motsats till att vara en dekoration som på andra steget). 

Barnen får således information så att en egen uppfattning, förståelse och mening kan 

möjliggöras, vilket dock inte innebär ett eget handlingsutrymme för dem (Näsman, 2004, s. 

67). 

       Det femte steget Barn är informerade och tillfrågade innebär att det är de vuxna som 

driver och styr projektet men att barnen blir informerade om processen och att deras åsikter 

respekteras och tas på allvar (Hart, 1992). Skillnaden här från det fjärde steget är följaktligen 
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att barnet blir informerat men också tillfrågat om dess åsikt. Här kommer dilemmat om 

barnets ålder och mognad in, då den vuxna måste besluta hur mycket hänsyn som ska tas till 

det som barnet säger utifrån dessa faktorer. (Näsman, 2004, s. 67-68)  

       Vuxnas initiativ, gemensamt beslut med barn är den sjätte nivån på stegen och innebär 

sann delaktighet. De vuxna tar initiativ men barnen är med och tar gemensamma beslut med 

dem. (Hart, 1992) På detta steg, till skillnad från det femte, vägs barns argument mot de 

vuxnas på ett mer fördjupat och demokratiskt sätt för att komma fram till bästa möjliga beslut 

eller göra en kompromiss (Näsman, 2004, s. 70). 

       Det näst högsta och sjunde steget av delaktighet är Barns initiativ styr. I dessa 

sammanhang är det barn som tar egna initiativ och själva fattar beslut. Här beskriver Hart 

(1992) att det är svårare att hitta exempel eftersom vuxna ofta har svårt att släppa kontrollen 

till barns egna initiativ utan att själva blanda sig i och bestämma. Detta steg beskrivs av 

barnen som begränsat till vissa delar i livet, så som hur månadspengen ska spenderas eller hur 

det egna rummet ska möbleras. Gällande delar som rör exempelvis familjerelationer kan det 

vara svårare att uppnå detta steg då barnens beslut också berör andra personer. I dessa fall kan 

de vuxna finnas med för att ge vidgad kunskap eller som rådgivare, men beslutsfattandet ska 

fortfarande göras av barnet. (Näsman, 2004, s. 70) 

       Sista steget och högsta nivån på delaktighetsstegen är Barns initiativ och gemensamt 

beslut med vuxna. Denna nivå gäller vanligtvis äldre tonåringar och infinner sig alldeles för 

sällan vilket inte behöver bero på bristande engagemang hos tonåringar, utan snarare av en 

brist på vuxna som har positiv inställning och som värnar för detta. (Hart, 1992) Nivån 

innebär att barnen tillhör ett större sammanhang där de vuxna ingår. Bedömningen om i vilka 

frågor som barn ska vara delaktiga bör inte tillfalla vuxna. Barn har rätt att göra sig delaktiga 

på områden som vuxna inte hade tänkt. (Näsman, 2004, s. 71) 

       Graden av delaktighet bör anpassas efter varje situation och fall. Målsättningen är därmed 

inte alltid det högsta steget, utan en lämplig nivå utifrån vad som är bäst för barnet. 

(Nordenfors, 2010, s. 9)  

       Harts delaktighetsstege tycks inte vara framtagen för att gälla barns delaktighet i något 

speciellt sammanhang, utan är en generell teori rörande fenomenet. Denna används som en 

grund i studiens analys, trots medvetenheten om att den eventuellt inte till fullo är tillämpbar 

då denna studie rör det specifika sammanhanget familjeproblematik. Med hjälp av Harts 

delaktighetsstege som ram, jämför vi hur informanterna ser på barns delaktighet och om 

synen skiljer sig åt. Studiens frågeställningar gällande de yrkesverksammas syn på barns 

delaktighet kan således besvaras med hjälp av denna teori som grund. 

3.2 Empowerment  

 

Empowerment betyder att grupper eller individer som befinner sig i en maktlös position ska få 

styrka att komma ur maktlösheten. Det innefattar både de medel som krävs för att få makt 

men också den målsättning som krävs för att komma dit. (Askheim, 2007, s.18) Idén om 

empowerment växte fram under 1960-talet och grundar sig i den aktivitetsideologi4 som ägde 

rum i USA under den tiden (Swärd & Starrin, 2006, s. 261).  

       Begreppet innebär exempelvis ”självtillit, socialt stöd, stolthet, delaktighet, egenkontroll, 

medborgarskap, självstyre, samarbete och deltagande” (Askheim & Starrin, 2007, s. 9). 

Delaktighet är den del av empowerment som denna studie främst fokuserar på med anledning 

av studiens syfte.  

        Inom denna teori finns det tre teoretiska infallsvinklar av empowerment: etablering av 

motmakt, marknadsorienterad infallsvinkel och terapeutisk position. Gemensamt och 

grundläggande för dessa är att ”de delar en positiv syn på människan som ett i grunden aktivt 

                                                           
4 Denna rörde de svarta människornas kamp för rättvisa och jämställdhet gentemot de vita (Payne, 2008, s. 417). 
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och handlande subjekt som vill och vet sitt eget bästa om man bara skapar rätt förhållanden.” 

(Askheim, 2007, s. 19)  

       Denna studie utgår ifrån infallsvinkeln empowerment som etablering av motmakt, vilken 

innebär att stärka individer så att de får kraft att ändra de villkor som försätter dem i en 

maktlös position. Vikt läggs på sambandet mellan de samhälleliga strukturerna och individens 

livssituation. Den enskilda individens position i dessa strukturer är ett resultat av den 

historiska och människoskapta utvecklingen. Denna infallsvinkel syftar således till att 

medvetandegöra individen om detta samband och visa att det finns många andra i samhället 

som har det likadant, att individen inte är ensam. (Askheim, 2007, s. 20) 

       Inom denna infallsvinkel finns en horisontell och en vertikal riktning. Den horisontella 

riktningen handlar om en gemensam förflyttning och förstärkning av förmågan att agera med 

andra i samma situation. Den vertikala riktningen handlar om att förstärka maktpositionen i 

förhållande till dem med överordnad makt. (Askheim, 2007, s. 21) I denna studie används den 

senare riktningen då den motsvarar barns underlägsna maktposition i förhållande till vuxnas, 

vilket blir relevant då studiens syfte gäller barns delaktighet i samband med 

familjeproblematik. Barn som kommer i kontakt med socialt arbete upplever dessutom dubbel 

maktlöshet, det vill säga barnets naturliga maktlöshet i förhållande till den vuxna men också 

klientens maktlöshet i förhållande till hjälparen (Skau, 2007, s. 95). 

       I följande citat beskriver Reidun Follesø (2007) barns vilja att höras och synas. 

Barn i familjer där omsorgen sviktar lider om förtryck döljs och hemlighålls. 

De vill bli hörda, även när deras åsikter inte helt stämmer överens med 

vuxensamhällets, och de vill fortfarande utgöra både ett stöd och en utmaning 

för anställda inom barnavården och politiker. På så sätt bidrar de till att 

empowerment inte bara blir ett ord för festtal och dokument utan hela tiden 

landar i en konkret verklighet. (Follesø, 2007, s. 152) 

Empowerment syftar till att hitta förmågor istället för svagheter hos individer samt att belysa 

sociala problem på en strukturell nivå, i motsats till att klandra de svaga offren på individnivå 

(Perkins & Zimmerman, 1995, s. 570). Empowerment avser (enligt nedan citat) att öka 

välbefinnandet hos individer, ta tag i problem samt skapa möjligheter för dem att utveckla 

kunskaper och färdigheter. De professionella bör också samarbeta med klienterna istället för 

att vara auktoritära experter. 

Empowerment-oriented interventions enhance wellness while they also aim 

to ameliorate problems, provide opportunities for participants to develop 

knowledge and skills, and engage professionals as collaborators instead of 

authoritative experts. (Perkins & Zimmerman, 1995, s. 570) 

Empowerment tycks genomsyra den svenska lagstiftningen som rör socialtjänsten.  

Socialtjänstens mål är enligt SoL (SFS 2001:453, 1 kap. 1§, st. 3) att verksamheten ska bygga 

på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Socialtjänsten ska även ta 

hänsyn till individens ansvar för sin och andras sociala situation samt inriktas på att frigöra 

och utveckla enskildas och gruppers egna resurser (1 kap. 1§, st. 2). Detta ska ske på en 

demokratisk och solidarisk grund (1 kap. 1§, st. 1). Socialtjänstens mål liknar därmed 

innebörden av begreppet empowerment. 

       Barns bästa ska särskilt tas i beaktan vid åtgärder som rör barn (SoL, SFS 2001:453, 1 

kap. 2§) och socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras 

tillsammans med den det berör (3 kap. 5§). Även detta tycks innebära empowerment, men för 

barn. Barns bästa ska därför tas i beaktan och insatser ska utformas samt genomföras 

tillsammans med dem. Detta kopplar vi till FN:s barnkonventions tolfte artikel.   

       För att besvara frågeställningen gällande hur de yrkesverksamma inom Råd & Stöd 
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arbetar med barns delaktighet i samband med familjeproblematik, utgår vi ifrån 

empowerment. Som tidigare nämnts syftar empowerment till att stärka individer och grupper 

som befinner sig i en maktlös situation, så att de kan uppnå makt i sitt eget liv. 

Yrkesverksamma som arbetar med barn i problematiska familjesituationer har därmed 

möjlighet att skapa delaktighet genom empowerment. 

 

3.3 Sammanfattning av teorier 
 

Harts delaktighetsstege (1992) kommer att utgöra en grund i tolkningen av informanternas syn 

på delaktighet, medan empowerment kommer användas i tolkningen av deras arbete med 

delaktigheten. De båda teorierna används var för sig, men kan även kombineras då en högre 

nivå av delaktighet för barn även innebär mer makt och empowerment. Teorierna används 

följaktligen för att öppna upp för nya tolkningar samt skapa möjligheter till en ny förståelse 

för fenomenet barns delaktighet.  

       De just nämnda teorierna får betydelse i det hermeneutiska vetenskapsfilosofiska 

perspektivet, vilket ligger till grund för vår analys, som redovisas i nästa kapitel. Teorierna 

används för att fördjupa och vidga meningen i informanternas svar (Kvale, 1997, s. 51).  

 

4 Metod 
 

I detta kapitel presenteras valet av forskningsansats samt vetenskapsfilosofiskt perspektiv. 

Därefter redogörs för hur urvalet av informanter har gjorts samt en kortare beskrivning av 

dem. Vidare beskrivs hur studien har genomförts, det vill säga datainsamlingsmetod, 

tillvägagångssätt samt hur bearbetningen av materialet har gjorts. Därnäst presenteras den 

analysmetod som använts, vår förförståelse samt hur analysprocessen sett ut. Sedan diskuteras 

validitet och reliabilitet för denna studie samt de etiska överväganden som tagits hänsyn till. 

Avslutningsvis presenteras de begränsningar som framkommit i studien.  

4.1 Kvalitativ forskningsansats 

 

Syftet med denna studie är att belysa barns delaktighet i samband med socialt stöd för 

familjeproblematik. För att besvara tillhörande frågeställningar gällande hur yrkesverksamma 

inom Råd & Stöd ser på och arbetar med barns delaktighet har en kvalitativ forskningsansats 

valts. Ansatsen är relevant då studien syftar till att komma närmare ett mindre urval av 

informanter (se avsnitt 4.2) samt få förståelse för deras subjektiva ståndpunkter och 

erfarenheter (Larsson, 2005, s. 92). I det fall syftet hade varit att studera exempelvis andelen 

eller antalet yrkesverksamma som har en viss åsikt på en nationell nivå, hade istället den 

kvantitativa forskningsansatsen lämpat sig (Elofsson, 2005, s. 60-61). Det vill säga för 

statistiska undersökningar gällande en stor mängd informanter lämpar sig kvantitativa 

metoder, medan mer djupgående undersökningar med färre informanter är väsentliga för 

kvalitativa studier.  

       Genom att inhämta data med hjälp av kvalitativa metoder kan informanternas 

beskrivande upplevelser sedan tolkas och analyseras utifrån vetenskapsfilosofiska perspektiv, 

vilket i denna studie är det hermeneutiska perspektivet (Larsson, 2005, s. 93). Hermeneutiska 

forskare söker efter innebörder och meningssammanhang hos sina informanter vilka främst 

uttrycks och förstås genom språklig tolkning. (Ödman, 2007, s. 48) Genom tolkning och 

breddad förståelse skapas en ny mening, det vill säga ny kunskap. Den nuvarande förståelsen 

kopplas till både framtiden (den nya kunskapen som denna studie strävar efter) och det 

förflutna (förförståelsen). På så sätt omtolkas hela tiden verkligheten och förstås på ett nytt 



   

14 
 

sätt. (Ödman, 2007, s. 103) Tolkning har således varit studiens främsta redskap i sökandet av 

kunskap, vilket beskrivs närmare i analysavsnittet (4.4). 

4.2 Urval 
 

Data har samlats in i en medelstor kommun i mellersta Sverige inom socialtjänstens del Råd 

& Stöd, som dagligen arbetar och kommer i kontakt med barn i familjeproblematiska 

situationer. Åtta informanter har medverkat från sammanlagt fyra olika verksamheter. De 

kriterier som ställdes på informanterna var att de skulle vara utbildade socionomer eller ha 

likvärdig utbildning samt ha god erfarenhet av att arbeta med barn i samband med 

familjeproblematik.   

        Informanternas ålder sträcker sig mellan 43 till 64 år och en stark majoritet är kvinnor. 

Hälften av informanterna är utbildade till socionomer och resterande har likvärdig utbildning. 

Samtliga informanter har även gått flera andra utbildningar som exempelvis familjeterapi, 

systemteori och psykoterapi steg ett. Deras erfarenheter av att arbeta med barn i 

familjeproblematiska situationer sträcker sig från 10 till 44 år.  

4.3 Genomförande 

 

4.3.1 Datainsamlingsmetod  

 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av halvstrukturerade intervjuer, vilket omfattar en rad 

teman och förslag på relevanta grundfrågor. Denna form av intervjuer ger även möjlighet till 

en förändring vad gäller frågornas ordningsföljd samt utformande. (Kvale, 1997, s. 117) Med 

hjälp av grundfrågorna kunde intervjuerna begränsas till studiens syfte, men också ge 

möjligheter att följa upp det som informanterna själva valde att berätta om.  

       Studiens intervjuguide (Bilaga 4) innehåller inledningsvis några frågor gällande 

informantens bakgrund. Därefter följer frågor med fokus på dennes tankar, reflektioner och 

erfarenheter. Genom intervjuguiden har alla informanterna besvarat samma grundfrågor, 

vilket också underlättade i genomförandet av analysen. Följdfrågorna blev däremot olika, då 

det anpassades till svaren på grundfrågorna.  

       Då datamaterialet består av intervjuer har det varit avgörande att ha informanter som ger 

givande svar för att öka transkriberingens, analysens och resultatets kvalitet. Trots att 

kvaliteten på informanternas svar inte kunde påverkas under själva intervjun, har 

intervjuguidens tydliga, relevanta och öppna frågeställningar skapat förutsättningar för det. 

Den ideala intervjun tolkas i stor utsträckning under intervjutillfället, därför har tolkningar av 

svaren bekräftats och säkerställts med informanten genom sammanfattningar och 

kontrollfrågor. (Kvale, 1997, s. 134-135)  

4.3.2 Tillvägagångssätt 

 

Först kontaktades, via telefon, samtliga chefer i det utvalda geografiska området som arbetar 

inom relevanta verksamheter för studiens syfte. I samtalet beskrevs studiens syfte och en 

förfrågan ställdes om de kunde förmedla kontakter med personal inom verksamheten, som 

uppfyllde våra kriterier. Efter visat intresse skickades ett missivbrev (Bilaga 1) via e-post med 

ytterligare information om studien. Informanterna anmälde sig sedan själva till respektive 

chef (de första som anmälde sig fick delta i studien) och kontaktuppgifterna till dem 

förmedlades till oss. Därefter kontaktades informanterna för tidsbokning av intervjuerna och 

ett informationsbrev (Bilaga 2) sändes via e-post. De fick i förväg enbart ta del av det 

övergripande syftet med studien, inte av intervjuguiden, för att undvika att svaren skulle vara 

genomtänkta i förväg.  
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       Under intervjuerna var en av oss huvudansvarig för att leda intervjun samt informera om 

de forskningsetiska kraven (se avsnitt 4.6). Den andra var ansvarig för ljudinspelning, men 

också tillgänglig för att hjälpa till att ställa följdfrågor och stödanteckna under tiden. 

Ljudinspelningen användes för att underlätta den senare transkriberingen samt minska risken 

för att missa någon relevant information.  

       Samtliga intervjuer sammanfattades kort efter varje intervjutillfälle. Viktiga tankar och 

reflektioner noterades, för att förhindra att de skulle glömmas bort till analysprocessen. 

Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer á 60 minuter, inklusive småprat i början och på 

slutet. Intervjuerna gjordes på respektive arbetsplats, under en veckas tid.  

       Transkriberingarna av intervjuerna gjordes ordagrant. Irrelevanta delar för studiens syfte, 

såsom för- och efterprat, pauser samt överlappningar, har inte tagits med. Med hjälp av den 

hermeneutiska analysmetoden, analyserades sedan datamaterialet, vilket redovisas i följande 

avsnitt (4.4).  

4.4 Analysmetod 
 

4.4.1 Hermeneutisk analysmetod  

 

Då empirin (det vill säga transkriberingarna av intervjuerna) i denna studie inte endast ska 

beskrivas, utan även förstås samt tolkas mer djupgående, används därför en hermeneutisk 

analysmetod (Kvale, 1997, s. 49).  

       En princip inom hermeneutisk tolkning är växlingen mellan delarna och helheten, vilket 

är en del av den så kallade hermeneutiska cirkeln. Denna växling har därför utgjort en stor del 

i analysprocessen, då den enskilda intervjun har setts som en helhet med dess utlästa 

kategorier och teman som delar. I enlighet med den hermeneutiska cirkeln har således varje 

transkriberad intervju lästs igenom var för sig, för att få en helhetlig bild. Därefter har 

pendlingen återgått till vissa kategorier eller teman som uppkommit i intervjutexten, för att 

utveckla den underliggande meningen. Sedan har ett nytt varv i cirkeln tagits, för att se den 

helhetliga intervjun igen och förstå delarna i sitt sammanhang. Denna växling gör att de 

enskilda delarna förändrar helhetens ursprungliga mening och tvärtom. (Kvale, 1997, s. 50-

51) Detta betyder således att varje intervju motsvarar flera varv i den hermeneutiska cirkeln. 

Då denna studie har flera intervjuer, innebär det därför ytterligare varv i cirkeln. I ett större 

perspektiv kunde även samtliga intervjuer tillsammans ses som en helhet, i relation till den 

enskilda intervjun som del.  

       Relationen mellan vad vi möter i verkligheten och vår tidigare förståelse (det vill säga 

förförståelse) är också drivande i den hermeneutiska cirkeln, vilken i sin tur ger oss en ny 

förståelse (Ödman, 2007, s. 103). Den hermeneutiska cirkelns texttolkning kan vara en 

oändlig process, men i praktiken upphör den när man kommit fram till en giltig och enhetlig 

mening (Kvale, 1997, s. 50). Forskarens egen förförståelse utgör därför en viktig tillgång vid 

en hermeneutisk analys (Howell, 2013, s. 158). Förförståelsen har därför inte bortsetts ifrån i 

denna studie, som i vissa andra analysmetoder, utan den har utgjort en betydelsefull del i 

tolkningen av materialet (Kvale, 1997, s. 50). Vår förförståelse beskrivs närmare i nästa 

avsnitt (4.4.2).  

4.4.2 Förförståelse  

 

Som nämndes i föregående avsnitt har förförståelsen en viktig betydelse för den 

hermeneutiska tolkningen i analysen. Vår förförståelse grundar sig bland annat i erfarenheter 

från Socionomprogrammets Handledda verksamhetsförlagda utbildning. Vi kom då i kontakt 

med bland annat socialtjänstens del Råd & Stöd och fick genom detta erfara de 
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yrkesverksammas dagliga arbete med och för barn. En upplevelse var att de kan hamna i 

situationer där en avvägning mellan barns rätt till delaktighet och rätten till omsorg och skydd 

blir aktuell. Vår uppfattning är att denna balansgång görs utifrån en subjektiv bedömning, 

vilket kan resultera i att yrkesverksamma ser på och arbetar med barns delaktighet på olika 

sätt. Ingen av oss har någon egen erfarenhet av samtal eller möten med socialtjänsten från 

barndomen, vilket gör att vi inte har någon förförståelse utifrån barns synvinkel.  

       Den ovannämnda förförståelsen (det förflutna) har därmed influerat vår intervjuguide, 

urvalet av tidigare forskning samt val av teorier, för att ta reda på ny kunskap (framtiden). 

Därmed genomsyrar det hermeneutiska vetenskapsfilosofiska perspektivet hela studien. 

Förförståelsen tilläts även, utifrån den hermeneutiska analysmetoden, att ha inverkan på 

tolkningen av analysen. 

4.4.3 Analysprocess  

 

Som tidigare beskrivits i teorikapitlet (3) har denna studie haft ett abduktivt tillvägagångssätt, 

vilket innebär att teorin och empirin utgör två delar som bidrar i lika stor utsträckning till en 

fördjupad förståelse. På samma sätt ses inom hermeneutiken helheten och delen som lika 

viktiga. Abduktion kan således liknas vid den hermeneutiska cirkeln, det vill säga ett 

pendlande mellan helheten och delen. Den här studiens teoretiska utgångspunkter kan på så 

sätt ses som en helhet och de empiriska data som delar.  

       För att följa den hermeneutiska cirkeln och det abduktiva tillvägagångssättet har vår 

analys varit teoripåverkad och utgjort en grund i tolkningen av materialet.  

Analysprocessen i föreliggande studie har följt dessa steg:  

1. Det transkriberade materialet lästes igenom ett flertal gånger, för att få en helhetlig 

bild av varje intervju. 

2. Därefter sammanställdes samtliga intervjusvar i en tabell (i datorprogrammet 

Microsoft Excel), där varje svar på varje fråga i intervjuguiden redovisades per 

informant. Tabellen presenteras inte som en bilaga, då samtliga svar per informant 

skulle kunna kopplas ihop och därmed avslöja dennes identitet. 

3. Utifrån den helhetliga bilden skapades ett flertal preliminära kategorier för att 

kategorisera och tolka de olika svaren på ett första plan, utifrån empirin. Informanten 

kunde tilldelas flera preliminära kategorier per svar och fråga, då det fanns flera olika 

innebörder i svaren.  

4. De preliminära kategorierna kunde sedan förenas och skapa nya mer innefattande 

kategorier, tolkade utifrån teorin.  

5. De nya kategorierna placerades ut under tre teman, vilka skapades utifrån studiens 

frågeställningar. Ett exempel ur kategoriseringsprocessen visas i Figur 2.  

6. Tabellen var till hjälp för att kunna se vilka kategorier som placerades in på varje 

informant, så att deras svar kunde jämföras med varandra. Med hjälp av tabellen 

kunde varje intervju ses utifrån sin helhet och sina delar, alternativt den enskilda 

intervjun som en del i förhållande till samtliga intervjuer som en helhet.    
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Citat ”… att dom får säga o tala om alltså att dom 

får liksom makt, att dom på lika villkor får 

vara här o berätta sin berättelse, som 

föräldrarna får” (Informant 6) 

Preliminära kategorier Bli hörd, Jämlik relation och Deltagande 

Ny kategori Barn i aktiv roll 

Tema Synen på barns delaktighet 

Förklaring De preliminära kategorierna slog vi ihop till den nya 

kategorin, då vi tolkade att dessa tillsammans handlade 

om en högre (aktiv) grad av delaktighet, utifrån Harts 

delaktighetsstege (1992) 

Figur 2. Ett exempel ur kategoriseringsprocessen 

 

4.5 Validitet och reliabilitet  
 

Det finns olika svårigheter med att bedöma validiteten och reliabiliteten i den kvalitativa 

forskningen eftersom den inte avser att mäta fenomen på samma sätt som den kvantitativa 

metoden (Larsson, 2005, s. 115). Därför behöver dessa begrepp bedömas annorlunda, till 

skillnad från i en kvantitativ studie.  

       Validitet handlar om studiens giltighet och relevans och ställer krav på att syftet med 

studien har blivit uppfyllt (Howell, 2013, s. 188). Om det urval som gjorts samt den 

insamlingsmetod som valts inte är relevant för studiens syfte kan resultatet komma att 

ifrågasättas (Howell, 2013, s. 89). Validitet har också koppling till graden av informationsrika 

intervjusvar och forskarens förmåga att analysera sina data. För att öka validiteten och få 

material som uppfyller studiens syfte och frågeställningar har därför en intervjuguide 

utformats med öppna och genomarbetade frågor som inte är ledande. Validitet är även 

beroende av forskarens förmåga att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina upptäckter 

(Larsson, 2005, s. 116-117). Det har därför varit nödvändigt att ställa oss frågan om studiens 

data är pålitliga eller inte (Howell, 2013, s. 189). För att eftersträva en högre validitet sparades 

inspelningarna av intervjuerna, trots transkribering, för att kunna återkomma och kontrollera 

materialet i de fall då frågor uppstod under analysen. Genom att ta med en del citat ur 

informanternas berättelser i studiens resultat ges även möjlighet att bedöma om en hög 

validitet uppnåtts, då läsaren kan se hur tolkningen gjorts. 

        Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och upprepbarhet. Om en studie uppnår hög 

reliabilitet innebär det att en annan forskare ska kunna gå till väga på samma sätt med 

liknande deltagare och få ett likartat resultat. Inom kvalitativa studier kan detta vara svårt att 

uppnå eftersom hela forskningsprocessen i stort sett bygger på tolkningar av enskilda 

situationer. (Howell, 2013, s. 182-183) För att öka reliabiliteten i denna studie finns därför 

detaljerade beskrivningar av tillvägagångssättet (se avsnitt 4.3.2) samt en bifogad 

intervjuguide (Bilaga 4).    

4.6 Etiska överväganden  
 

De etiska övervägandena som Vetenskapsrådet (2002) tar upp, tas hänsyn till i studiens hela 

process: vid kontakten med de berörda cheferna och informanterna, under intervjuerna, vid 

analysen av materialet och skrivarprocessen. Det finns fyra huvudkrav på forskningen som 
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måste följas, vilka kallas för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

       Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om studiens syfte, villkor samt 

vad deltagandet innebär. Information om att deltagandet är frivilligt och när som helst kan 

avbrytas måste också framgå. Kravet uppfylldes genom utskick av både missivbreven (Bilaga 

1) och informationsbreven (Bilaga 2). Varje intervjutillfälle inleddes även med en kortare 

repetition av syftet samt de etiska kraven.  

       Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva får bestämma över sin medverkan i studien, 

utan påtryckningar från forskaren (Vetenskapsrådet, 2002). För att följa detta krav har 

samtycke inhämtats från informanterna och de berörda cheferna, varav informanterna fick 

skriva under ett skriftligt samtycke i samband med intervjutillfällena (Bilaga 3). 

Informanterna fick även godkänna inspelning av intervjuerna, vilket gjordes på samma 

blankett (Padgett, 2008, s. 65).  

       Konfidentialitetskravet innebär att utomstående inte ska kunna ta del av deltagarnas 

personliga uppgifter i studien. Uppgifterna har därför anonymiserats för att enskilda personer 

inte ska kunna identifieras. (Vetenskapsrådet, 2002) För att ta hänsyn till detta krav har det 

insamlade materialet förvarats så att endast vi och vår handledare har kommit åt det under 

arbetets gång. Informanterna som intervjuats har i resultatkapitlet benämnts som informant 1 

till 8. Den ordning som de intervjuats i har ingen betydelse för vilket nummer de tilldelats. 

Detaljerade citat och beskrivningar som skulle kunna röja någons identitet, har även undvikts 

för att behålla konfidentialiteten (Larsson, 2005, s. 119).  

       Det sista kravet som tagits hänsyn till kallas för nyttjandekravet och innebär att de 

uppgifter och den information som kommer fram i studien endast får användas till det 

ändamål och syfte som sagts (Vetenskapsrådet, 2002).  

       Utöver dessa fyra huvudkrav har, som tidigare nämnts (se avsnitt 4.3.2), varje intervju 

genomförts på informanternas arbetsplatser. Detta gjordes för att informanterna skulle känna 

sig så bekväma och trygga som möjligt vid intervjutillfällena. De yrkesverksamma har högre 

maktpositioner i sina professionella roller i förhållande till oss socionomstudenter, varför vi 

båda två deltog i samtliga intervjuer så att maktobalansen kunde jämnas ut. Beaktning gjordes 

även i utformandet av intervjufrågorna, så att de skulle vara integritetsbefrämjande och inte 

uppfattas som kränkande.  

4.7 Begränsningar 
 

Generaliserbarhet är ofta ett problem i kvalitativa studier eftersom det är svårt att uppfylla de 

krav på bland annat urval, som ligger till grund för att de ska vara generaliserbara (Padgett, 

2008, s. 183). Detta gäller även denna studie då urvalet är litet och icke slumpmässigt, vilket 

ger en begränsad generaliserbarhet. Det resultat som framkommit kan inte sägas representera 

samtliga yrkesverksamma som arbetar inom socialtjänstens del Råd & Stöd. Däremot skulle 

resultatet kunna vara överförbart till liknande verksamheter och liknande fall som återfinns i 

andra miljöer. Detta beskrivs ibland som naturalistisk generaliserbarhet i metodlitteraturen 

(Kvale, 1997, s. 210). 

       Det finns även en del andra begränsningar som studiens metodval har medfört. Något 

som kan ses som en missvisande bild är att informanterna till större delen består av 

medelålders kvinnor. Resultatet hade möjligtvis sett annorlunda ut om urvalet av informanter 

hade bestått av till exempel fler män och andra åldrar. Denna studie har också ett vinklat 

perspektiv, då vi enbart utgått ifrån de yrkesverksammas synvinkel och inte utifrån barns. På 

så sätt kan vi inte heller säkerställa att det som uttryckts efterlevs.  

       Genom vetskapen hos informanterna om att intervjuerna spelades in, finns en 

medvetenhet om att deras svar och ordval kan ha påverkats av det. För att undvika detta, 
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informerades de om att varken deras eller verksamhetens namn kommer att avslöjas samt att 

data inte heller kommer att användas i något annat sammanhang än till denna studie. 

 

5 Resultat  
 

Några av de begränsningar som beskrevs i föregående avsnitt (4.7) har även varit till fördel 

för studiens resultat. Till exempel har åldersspannet i urvalet varit till hjälp för att besvara 

studiens tredje frågeställning gällande skillnader mellan de yrkesverksamma. På grund av att 

åldersskillnaden är begränsad tycks ålder som bidragande faktor till skilda resonemang inte ha 

någon större betydelse. Som tidigare nämnts (se avsnitt 4.3.2) har inspelningarna av 

intervjuerna säkerställt att relevant information inte har missats inför analysen. De 

möjliggjorde dessutom att informanternas egna ord kunde citeras i detta kapitel, vilket i sin tur 

ger läsaren chansen att avgöra om en hög validitet uppnåtts (se avsnitt 4.5). 

       Resultaten är erfarenhetsbaserade och utgår helt ifrån informanternas subjektiva 

perspektiv, vilka kan förtydligas med hjälp av citaten. Samtliga arbetar med barn och familjer 

inom socialtjänstens del Råd & Stöd. De träffar både föräldrar och barn, antingen för sig eller 

tillsammans, varvid kontakten sker i samtal eller genom stödgrupper. Informanterna är i 

kontakt med barn i olika omfattning, dagligen för vissa och ibland eller sällan för andra. I 

avsnittet begreppsdefinitioner (1.3) benämns barn som personer mellan noll till 18 år. Detta 

var en avgränsning som gjordes för denna studie. I datamaterialet framkom dock att 

informanterna främst pratade om barns delaktighet utifrån yngre åldrar, varför resultatet 

därför handlar om barn upp till 12 år.   

       Sammantaget tyckte samtliga informanter att barns delaktighet är ett viktigt ämne att 

lyfta fram, diskutera och utveckla. Det har även framkommit att de ofta på arbetsplatserna 

pratar om barns behov och barns bästa, där de anser att delaktighet ingår. Däremot diskuteras 

inte ämnet för sig, vilket tycks bidra till att det hamnar i skymundan. Frågorna som ställdes i 

intervjuerna har många gånger besvarats efter en längre fundering. Många har även uttryckt 

en tvetydighet och en svårighet i att formulera sina svar, då ett ställningstagande i vissa fall 

inte var lätt att göra.    

       Viljan att delaktiggöra och stödja barn i problematiska familjesituationer är stark hos 

samtliga informanter, men hur detta görs verkar skilja sig dem emellan. De är eniga om att 

barn ska få relevant information rörande problematiken, så att de kan få ett sammanhang och 

en förståelse för vad som sker. Några anser att barn alltid ska vara med på möten och få lika 

stort utrymme som de vuxna, medan andra anser att det ibland finns risker som måste beaktas 

varför barn då inte bjuds in. I vissa fall beskrivs en rädsla för att situationen kan förvärras för 

barn om de deltar, vilket gör att rätten till delaktighet i dessa fall prioriteras bort framför rätten 

till skydd. De informanter som inte känner denna rädsla, menar att situationen inte kan 

förvärras utan att deltagandet istället är avlastande för barn.  

       Detta kapitel presenterar vidare studiens resultat, vilket är analyserat utifrån de två valda 

teorierna Harts delaktighetsstege (1992) och empowerment (se avsnitt 3). Kapitlet är uppdelat 

utifrån studiens frågeställningar som även utgör grunden till analysens teman. 

Resultatavsnitten redovisas därför i ordningen Synen på barns delaktighet, Arbetet med barns 

delaktighet samt därefter Skillnader.  

       I första avsnittet kopplas resultatet till Harts delaktighetsstege (1992), medan det andra 

avsnittet analyseras utifrån empowerment. En koppling mellan resultatet och de båda 

teorierna görs sedan i det sista avsnittet. Resultatkapitlet baseras på våra egna tolkningar av 

materialet och det är enbart citaten som är informanternas egna ord. För att underlätta för 

läsaren har de kortare citaten vävts in i texten, medan de längre har gjorts till blockcitat. 

Oavsett utformning är samtliga citat lika betydelsefulla för resultatet. Språket har även 
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korrigerats något, så att innebörden blir lättare att förstå. 

5.1 Synen på barns delaktighet 

 

Samtliga informanter vill främja barns delaktighet och tycker att det är en viktig rättighet som 

vuxna ansvarar för att tillgodose. De tycker dessutom att det är ett ämne som behöver lyftas 

ytterligare och att barn i större utsträckning bör göras delaktiga, särskilt i situationer som rör 

dem. Av denna anledning bör därmed barn göras mer delaktiga i samband med 

familjeproblematik, vilket även några av informanterna ser som avlastande. Det hjälper barn 

att förstå att problemet inte är deras fel eller beror på dem.  

Ibland kan det vara värdefullt att ta med barnen även om det handlar om en 

väldigt infekterad, jobbig separationsprocess. Och just med syftet att berätta 

det för barnen, att ”jag vet att din mamma å pappa har det jättejätte jobbigt 

nu och dom är arga och ledsna. Men vet du, det har ingenting med dig att 

göra, inte ditt fel. Och det är de vuxna som ska jobba med det, så jag och 

mamma och pappa ska försöka jobba med det tillsammans. Det ska inte barn 

göra”. (Informant 1) 

Majoriteten av informanterna har särskilt uttryckt betydelsen av att få vara en del av ett 

system eller ett sammanhang, det vill säga att alla i familjen behöver göras delaktiga. 

”Delaktighet, ja jag tänker att man, ja just det här med att man delar ett bekymmer i familjen. 

Att alla är delaktiga i den här processen, att man vill att det ska bli bra” (Informant 1).  

       Som beskrivits i teorikapitlet (3.1) utgår vi ifrån Harts delaktighetsstege (1992) för att 

besvara frågan gällande de yrkesverksammas syn på barns delaktighet. Som tidigare 

redovisats har denna delaktighetsstege åtta nivåer. Steg ett är den lägsta nivån av delaktighet 

och steg åtta är den högsta. Genom tolkning av datamaterialet tycks det, likt Harts modell, 

finnas olika nivåer för yrkesverksamma inom Råd & Stöd att se på delaktiggörandet av barn.  

       I jämförelsen mellan teorin och vårt tolkade datamaterial (det vill säga hur 

yrkesverksamma inom Råd & Stöd ser på barns delaktighet) framkom att informanternas syn 

på delaktighet inte kan delas upp på åtta nivåer, så som Hart har gjort. Istället har vi skildrat 

tre nivåer, vilka har ställts upp i en egen modell som fått namnet Synen på barns delaktighet 

(se Figur 3). Denna verkar stämma mer överens med hur informanterna i materialet ser på 

barns delaktighet. Nivåerna kallar vi för Barn i osynlig roll, Barn i passiv roll samt Barn i 

aktiv roll, vilka ha uppkallats efter de nya kategorierna som framkom i analysprocessen.  

 
Figur 3. Synen på barns delaktighet 

I Harts delaktighetsstege är barn inte delaktiga på de tre första stegen, utan där ger vuxna sken 

av att de är det. Dessa steg finns inte med i vår modell eftersom samtliga informanter 
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beskriver vikten av att barn, på ett eller annat sätt, ska delaktiggöras. Oavsett vilken nivå 

informanterna hamnar på, anser alla att det är barnet som ska vara i fokus under mötet, 

antingen fysiskt eller mentalt.    

       På modellens första nivå, Barn i osynlig roll, är barnet inte närvarande i mötet med den 

yrkesverksamma. Istället är det endast föräldrarna som har kontakten för att få stöd gällande 

hur de kan prata med barnet, ”alltså de behöver inte alltid vara med fysiskt men det viktiga är 

att de är med mentalt, att alltid ha dem med” (Informant 8). Den yrkesverksamma pratar då 

om, istället för med, barnet. ”Om man inte har dem i rummet så måste man prata om dem och 

det är vi ansvariga för i möten med föräldrar” (Informant 5).  

       Informanterna poängterar på denna nivå att föräldrarna måste involvera barnet i 

problemet, men tar däremot inte på sig ett eget ansvar för att se till att det faktiskt blir gjort. 

Ansvaret att göra barnet delaktigt lämnas över till föräldrarna. När den yrkesverksamma 

hamnar på Barn i osynlig roll kan därför delaktigheten inte säkerställas, trots att intentionen är 

att göra barn delaktiga genom att få föräldrarna att prata med barnet.  

Om inte barnet är med så brukar jag prata bildligt, alltså ”nu står barnet här, 

hur blir det för honom om ni håller på så här? Vad blir bäst för barnet? Ni 

måste ha barnet i fokus.” Mer så, vädjande. (Informant 7) 

I själva verket är det således inte förrän föräldrarna går hem och pratar med barnet som de 

faktiskt blir delaktiga. Detta innebär att den yrkesverksamma bidrar till att barnet blir 

delaktigt, men det är inte hon eller han som själv gör det.  

       Några av informanterna som hamnar på denna nivå verkar tycka att det är riskabelt att 

bjuda in barn till möten då det blir deras ansvar att delaktiggöra dem på ett sätt som blir bra. 

Detta tycks vara ett av skälen till att barn inte bjuds in, ”om man tror att det finns nackdelar så 

tar man ju inte med barnen” (Informant 5). 

Jag har varit rädd att liksom ställa till det mer på något sätt. Eller att det ska 

landa dåligt […] och att jag inte lyckas vända situationen. Eller att barnen 

ska gå ut med en dålig känsla, alltså sådana rädslor. Att barnet ska må sämre 

när det kommit hit […] Man vill ju inte utsätta barnet för någon risk bara för, 

så att säga, delaktighetens skull. (Informant 2) 

Denna nivå kan kopplas till det fjärde steget i Harts modell, Barn är informerade men de 

vuxna fattar beslut. Som tidigare beskrivits innebär steget att barn får tillräcklig information 

så att de kan få en egen förståelse för situationen, dock möjliggörs inte det egna 

handlingsutrymmet (Näsman, 2004, s. 67). På nivån Barn i osynlig roll är syftet följaktligen 

att föräldrarna ger barnet information gällande familjeproblematiken, men då barnet själv inte 

närvarar på mötet med den yrkesverksamma ges det där inget eget handlingsutrymme.  

        Barn i passiv roll är den andra nivån i Synen på barns delaktighet. På denna bjuds alltid 

barn in till att delta på mötet med den yrkesverksamma, men kontakten sker endast med 

närvarande föräldrar. ”Barn ska ha det så tryggt som möjligt när man ska prata om svåra saker 

och barn är trygga när de har mamma eller pappa med sig. Det är absolut min erfarenhet, det 

blir de bästa samtalen då” (Informant 1). Den yrkesverksamma kan därför inte prata med 

barnet utan att dess föräldrar är med på mötet, då det skulle innebära en risk att barnet inte 

känner sig tryggt. På denna nivå anser informanterna att det är fullt tillräckligt att vuxna 

tilldelar barn relevant och givande information rörande familjesituationen, för att de ska 

känna sig delaktiga. Barnet sitter med på mötet med den yrkesverksamma och dess föräldrar 

och lyssnar på det som sägs, utan att för den skull behöva säga någonting själv.  
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Alltså man kan ju vara delaktig genom att bara sitta med och lyssna på ett 

samtal mellan vuxna, det kan ju vara fullt tillräckligt. Att man finns med i 

rummet och att man är en del i ett sammanhang. Det kan vara full 

delaktighet. (Informant 2) 

Denna nivå kan liknas med Harts femte steg Barn är informerade och tillfrågade, vilken 

innebär att de vuxna styr men att barn blir informerade och tillfrågade om dess åsikter. Hart 

skiljer således det fjärde steget från det femte genom att det sistnämnda lyssnar på barnets 

åsikter till skillnad från det första. Barn i passiv roll skiljer sig ifrån Harts femte steg genom 

att barnet inte behöver uttrycka sina åsikter i mötet, utan enbart kan sitta med och lyssna när 

de vuxna pratar.  

       På den sista nivån Barn i aktiv roll, i vår modell, har barn alltid en given plats på mötet 

med den yrkesverksamma, med eller utan föräldrars närvaro. Skälet till den givna platsen är 

att barnets närvaro är till hjälp för hans eller hennes egna, men också hela familjens, mående. 

Deltagandet kan därmed inte förvärra för barnet.  

Man kan inte göra det värre, det är jag helt övertygad om. Då måste man 

vara ett riktigt stolpskott, om man skulle göra det värre. Jag tror att det i 

grunden är något sorts avlastande för barn. (Informant 1) 

Till skillnad från Barn i passiv roll ska barnet inte enbart sitta med och lyssna på mötet på 

denna nivå, utan alltid få sin röst och sina åsikter hörda samt beaktade i vuxnas beslut rörande 

familjesituationen. Barnets roll och åsikter ska tillmätas lika stor betydelse som föräldrarnas, 

det ska inte enbart känna sig delaktiga utan mer aktivt vara det.  

Att de får säga och tala om, alltså att de får liksom makt. Att de på lika 

villkor får vara här och berätta sin berättelse, som föräldrarna får. Att de får 

möjligheten att vara i ett sammanhang där det som de säger och tänker och 

så, är lika viktigt som för föräldrarna. (Informant 6) 

Nivån kan jämföras med Harts sjätte steg Vuxnas initiativ, gemensamt beslut med barn, där 

vuxna tar initiativ men barn är med och fattar gemensamma beslut. På steget Barn i aktiv roll 

har den yrkesverksamma och föräldrarna bjudit in barnet till mötet och väl där får barnets 

åsikter lika stort utrymme som föräldrarnas. Här kan även barn ha egna samtal med den 

yrkesverksamma då de, till skillnad från Barn i passiv roll, inte är i behov av sina föräldrar för 

att kunna samtala om problemet.   

       Till skillnad från Harts sjätte steg får barn på nivån Barn i aktiv roll inte alltid vara med 

och fatta beslut. Då vår modell rör barn i familjeproblematiska situationer, handlar inte beslut 

enbart om barnet utan rör hela familjen, varför barnets önskan inte alltid kan bli verklighet. 

”Om föräldrar ska skiljas till exempel så ska barn vara delaktiga i processen, men de kan inte 

vara med och bestämma om de vuxna ska skilja sig eller inte” (Informant 5). Ibland tilldelas 

inte barnet möjligheten att välja, då det enligt informanterna kan bidra till att de får ta för stort 

ansvar. ”Det finns ju det här med ansvar också, alltså att barn ska få välja själva var de vill bo 

i konflikter till exempel och då är det en fråga om man verkligen ska lägga det ansvaret på ett 

barn” (Informant 3). I de fall som de vuxna själva fattar beslut betonas vikten av att de 

förklarar varför beslutet blev som det blev, så att barnet känner sig bekräftat och tagen på 

allvar.  

Om man inte kan göra som barnen vill så måste man förklara varför, alltså 

”varför det inte kan bli som du vill, varför du inte kan få bo mer hos pappa, 

det beror på det här å det här”. Sedan kanske de inte accepterar eller förstår 

men de har åtminstone fått veta varför och förstått att det inte beror på att de 

vuxna inte har hört vad de har sagt. (Informant 3) 
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Analysen visar att de informanter som anser att barn alltid ska vara delaktiga fysiskt och som 

inte heller ser några risker med att göra barn delaktiga, oftast hamnar på nivån Barn i aktiv 

roll alternativt Barn i passiv roll. Likaså tenderar de som överväger riskerna med att bjuda in 

barn på möten att oftare hamna på nivån Barn i osynlig roll.  

       Placeringen av de olika nivåerna i utformandet av modellen (Synen på barns delaktighet) 

har gjorts utifrån jämförelsen med Harts delaktighetsstege. Barn i aktiv roll hamnar därmed 

högst upp på vår trappa, då den kan kopplas till steg sex på Harts delaktighetsstege. Hans två 

sista steg (sju och åtta) finns inte med i vår modell, då det framkommit att dessa steg inte är 

relevanta i ärenden gällande familjeproblematik inom Råd & Stöd. Detta på grund av att 

informanterna betonar att det är de vuxnas ansvar att lösa problemen och inte barns, varför 

barns initiativ inte ska styra. ”Lyfta ansvaret från dom här barnen och säga de här är inte ditt, 

de här är vuxna som måste fixa” (Informant 3). 

Ja de kan ju tro att det är deras ansvar och då gäller det igen att man talar om 

för dem och är otroligt tydlig. ”Nu har du fått höra det där och jag märker att 

det gör dig ängslig, orolig och sådär och det förstår jag men vet du, det är 

faktiskt vi vuxna som måste ta hand om det där. Så vi ska hjälpa dig att ta 

bort det där, för det där behöver inte du ta ansvar för, för det är vi vuxna som 

måste göra det”. (Informant 7) 

Genom analysen har vi således kunnat utläsa att informanterna hamnar på olika nivåer i Synen 

på barns delaktighet, då synen anpassas efter varje enskilt barn och familjesituation. En annan 

bidragande faktor i denna anpassning är även barnets mognad. I Harts delaktighetsstege 

(1992) och FN:s barnkonvention handlar mognadsbedömningen om i vilken grad barns 

åsikter ska tillmätas betydelse, utifrån ålder och mognad. Mognadsbedömningen i vårt resultat 

handlar istället om hur barn bör göras delaktiga på bästa sätt, vilket inte nödvändigtvis 

innebär att barnet alltid måste ta ställning i en fråga och uttrycka sina åsikter.  

Jag kan ju tycka att ett litet barn som sitter och ritar lite vid sidan om, likaväl 

är delaktig. Fast inte på samma sätt som vi vuxna, som pratar och ställer 

frågor och funderar och är verbala. Men barn, alltså man kan vara delaktig 

på så många sätt.  Och man är där och man lyssnar, och vad är det man ritar 

för någonting. Alltså man kommunicerar ju hela tiden. (Informant 1)  

Informanterna är överens om att en åldersgräns inte kan sättas för hur barn ska involveras, då 

ålder inte säger någonting om barnets mognad. Däremot tycks ålder användas som ett 

sorteringsverktyg för hur informanterna i stort ska hantera ärendet, vilket följande citat får 

symbolisera: 

Ja och mognaden hänger ju ofta ihop med ålder, alltså så tänker ju jag. Men 

inte alltid, den är inte lika statisk som ålder alltså. Mognad kan variera 

mycket mer […] Grovt sett så är det ju liksom ålder, alltså när jag tänker så 

tänker ju jag, ja men vissa frågor kan man ställa till en som är tio till tolv, 

som man inte kan ställa till en som är fyra till sex år. (Informant 8) 

För vi är olika, en del är lite mer robusta och en del är mer sårbara och 

känsliga. Det gäller att vara nyfiken för hur just det här barnet är och vilket 

behov det har. Det kan ju vara olika i en syskonskara också. Vad behöver 

just det här barnet, just nu? (Informant 6) 

Mognadsgraden är följaktligen en individuell bedömning som den yrkesverksamma måste 

göra utifrån det enskilda barnet. Detta verkar vara lättare sagt än gjort och en utmaning för 

vissa. ”Men sedan är det ju frågan, det är ju svårt det här med vem som ska bedöma det, ålder 

och mognad, det är jättesvårt och komplext.” (Informant 3)  
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       Samtliga informanter gör därför denna bedömning i kontakten med barn, varför det inte 

är förrän på steg två och tre i modellen Synen på barns delaktighet som detta görs. Om den 

yrkesverksamma inte själv träffar barnet kan inte heller en mognadsbedömning göras, varför 

det stöd som ges till föräldrarna enbart utgår ifrån ålder. Detta stämmer överens med Harts 

modell, steg fem (Barn är informerade och tillfrågade), då det inte är förrän på detta steg som 

mognadsbedömningen görs. Informant 4 uttrycker, som följer, vikten av att göra en 

individuell bedömning.  

Det kan vara bra att hålla sig i en åldersgräns, men det är viktigare att se 

utefter mognad eftersom det kan se så olika ut. Skaffa dig en egen åsikt om 

”hur moget är det här barnet?” Det krävs ju inte bara ett samtal, utan flera.  

Sammanfattningsvis kan vi ur analysen se att synen på barns delaktighet ser olika ut. Dels 

beroende på det enskilda fallet där hänsyn tas till familjesituationen samt barnets mognad. 

Dels beror det även på i vilken utsträckning den yrkesverksamma överväger riskerna med att 

delaktiggöra barn. De informanter som inte ser några risker med att göra barn delaktiga, anser 

också att barn alltid ska delta fysiskt i möten. Dessa hamnar därför på nivån Barn i aktiv roll 

eller Barn i passiv roll. De som däremot överväger riskerna med att bjuda in barn på möten 

anser inte är det är nödvändigt att ha dem med fysiskt, då det snarare handlar om att stödja 

föräldrarna till att själva delaktiggöra barnet. Dessa informanter hamnar följaktligen på nivån 

Barn i osynlig roll.  

       Samtliga informanter har, som tidigare nämnts, viljan att göra barn delaktiga men synen 

på fenomenet varierar. Hur de vidare arbetar med barns delaktighet redogörs i nästa avsnitt 

(5.2).  

5.2 Arbetet med barns delaktighet  
 

Som beskrevs i teoriavsnittet (3.2) verkar empowerment genomsyra den svenska 

lagstiftningen som rör socialtjänsten. Socialnämndens insatser ska exempelvis utformas och 

genomföras tillsammans med den det berör (SoL, SFS 2001:453, 3 kap. 5§). 

Familjeproblematik menar vi rör alla i familjen, varför samtliga medlemmar därför ska vara 

delaktiga i insatserna hos Råd & Stöd. Några av informanterna har särskilt uttryckt betydelsen 

av just detta (vilket beskrevs i avsnitt 5.1), det vill säga att få vara en del av ett system eller ett 

sammanhang.  

       Inom empowerment ses människan som ”ett i grunden aktivt och handlande subjekt som 

vill och vet sitt bästa om man bara skapar rätt förhållanden” (Askheim, 2007, s. 19). Det ingår 

därmed i de yrkesverksammas arbete och ansvar att skapa dessa förhållanden för barn, vilket 

också är grundläggande för att skapa delaktighet.  

       Det har framkommit i vårt material att begreppet barns delaktighet inte benämns rent 

konkret i informanternas arbete. ”Inte som så, tror jag inte. Alltså det finns i vårt prat, men 

inte såhär, inte så konkret” (Informant 3). Istället pratas det om barns behov och barns bästa, 

där delaktighet ingår enligt informanterna. ”Alltså vi pratar om vikten av att få med barn på 

ett eller annat sätt” (Informant 5). Trots att begreppet som sådant inte uttrycks i 

informanternas samtal visar analysen att det på olika sätt ändå finns i deras arbete.   

       Samtliga informanter arbetar på ett sådant sätt som kan kopplas ihop till infallsvinkeln 

empowerment som etablering av motmakt. Denna innebär, som tidigare nämnts, att stärka 

individer som befinner sig i en maktlös position så att de får kraft att ändra de villkor som 

försätter dem i denna situation (Askheim, 2007, s. 20). ”Barns delaktighet ska ju syfta till att 

de känner att de kan påverka sitt liv” (Informant 6). Stärkandet av barn kan ske dels genom att 

de yrkesverksamma erbjuder dem att gå i stödgrupp. Där får barn träffa andra i liknande 

situationer och ålder för att få mer kunskap, perspektiv och en känsla av att inte vara ensam. 
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Dels kan stärkandet också ske genom att de yrkesverksamma, i möten med barn, exempelvis 

lyssnar på och bekräftar barnet så att det känner sig viktigt. Dessa två sätt bidrar till en känsla 

av att vara betydelsefull och att barnets röst är lika mycket värd som föräldrarnas, vilket 

skapar förutsättningar för delaktighet.  

Jag speglar dem mycket för att bekräfta dem i det de precis sagt så att det 

blir lättare att fortsätta, till exempel ”så du menar att det blir mycket bråk 

hemma? Jaha, har det blivit lugnare? Jaha så nu pratar de lite tystare?” Inte 

ställa så mycket raka frågor så att de blir utfrågade utan snarare bekräfta, så 

fortsätter de berätta. (Informant 7) 

Syftet med infallsvinkeln är att få individen att förstå att det finns många andra i samhället 

som har det likadant, att individen inte är ensam (Askheim, 2007, s. 20). Barn kan få en sådan 

förståelse genom att delta i stödgrupp, alternativt att den yrkesverksamma i det enskilda mötet 

lyfter fram detta. ”Ja, man känner sig ofta så ensam. Man bär på så mycket och då är det 

avlastande att höra att ’många barn har det också som du, det är inget konstigt, men det är 

jobbigt’” (Informant 1). De yrkesverksamma ger därigenom barn en möjlighet att känna sig 

delaktiga i ett större sammanhang, utanför familjen, tillsammans med andra barn i samhället. 

        Den vertikala riktningen inom infallsvinkeln syftar vidare till att förstärka 

maktpositionen i förhållande till dem med överordnad makt (Askheim, 2007, s. 21). Barn som 

kommer i kontakt med Råd & Stöd upplever en underlägsen maktposition i dubbel 

bemärkelse, då de både är ett barn och en klient, i förhållande till de vuxna yrkesverksamma 

(Skau, 2007, s. 95). Detta verkar våra informanter vara medvetna om. I möten med barn är de 

därför särskilt noggranna med att utjämna maktobalansen, ”att jag visar när de kommer in i 

rummet att jag ser dem som jämlika” (Informant 6). ”Jag försöker alltid hälsa på barnet först 

[…] Sedan brukar jag också tala om att ’här är du viktigast’. Jag försöker alltså få upp barnet 

så mycket som möjligt” (Informant 4). Följande är ytterligare exempel på citat som 

representerar den vertikala riktningen: 

En del föräldrar har ju svårt att härbärgera sin egna känslor. Det är liksom 

föräldrarna som tar över hela samtalet och börjar prata om sitt och sådär. Då 

får man ju hela tiden styra fokus på det vi faktiskt ska prata om, alltså ”nu 

ska vi prata om dig” och så tittar jag på barnet. (Informant 3)  

Om jag vet att vi ska träffa barnets föräldrar så har jag oftast pratat med 

barnet först och frågat om barnet vill ha hjälp med att ställa vissa frågor till 

föräldrarna. Oftast är jag ju på barnets sida så att säga och försöker höra 

barnets talan. (Informant 4) 

För att barn under mötets gång ska känna att de är lika delaktiga som de vuxna, riktar ibland 

informanterna ordet mellan barnet och dess föräldrar. Barn behöver (som informant 4 

beskriver) ”någon som lyssnar på dem, att det är någon som verkligen vågar ställa frågor som 

rör barns situation och någon som verkligen vågar höra svaren”.  På så vis kan barnet vara 

säker på att få sin röst hörd och att föräldrarna lyssnar, vilket är en del i empowerment 

(Follesø, 2007, s. 152).  

      En gemensam bild av informanterna är att samtliga anser att barn redan vet eller känner att 

något är problematiskt i familjen. Av den anledningen anser de att det är viktigt att ge barn 

relevant information som bekräftar deras känsla, vilken är bäst om föräldrarna delger. ”Jag 

kan i viss mån berätta, men det är föräldrarnas ord som är viktiga för barn” (Informant 4). I 

och med att den yrkesverksamma riktar ordet kan frågor ställas till föräldrarna så att barnet får 

relevant information av dem, ”genom att jag ställer frågor till mamma och pappa så de får 

berätta […] eller jag frågar barnen, ’vad har mamma och pappa berättat om det här stället’” 

(Informant 1). Däremot beskriver informant 2, ”jag ställer inte sådana frågor så att barnet 
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skulle behöva hamna i en lojalitetskonflikt eller så. Syftet är alltid att knyta band och stärka 

relationerna.”  
       I analysen har det även framkommit att föräldrarna i vissa fall kan behöva motiveras till 

att prata med barnet. Det verkar därför vara viktigt för informanterna att skapa en god och 

förtroendeingivande relation till föräldrarna, så att barn därefter kan delaktiggöras. Arbetet 

bör därför i första hand inledas med att säkerställa att föräldrarna förstår syftet med att 

involvera barnet.  

Egentligen måste man ju göra mamman delaktig och förstå att det här är 

viktig information för barn att få veta. Man måste ju få någon relation och få 

henne på banan egentligen eftersom det är frivilligt att komma hit. Annars 

kan ju hon dra och aldrig mer komma tillbaka! (Informant 7) 

De flesta föräldrar skyddar barn genom att inte säga något vilket inte är bra i 

längden. Får fantasin fritt utlopp så kan man ju göra jätteotäcka saker av det 

som kanske inte var så otäckt. Så därför är det väl bra också att involvera 

dem i vad som händer i en familj. (Informant 5)  

En del av informanterna menar att det kan vara stärkande för föräldrarna att förstå att det är 

deras ansvar att göra barnet delaktigt. Föräldrarnas ord är de som är viktiga för barnet, inte 

den yrkesverksammas. Detta tyder på att empowerment även finns i arbetet med föräldrarna, 

då de får en känsla av att kunna påverka. När föräldrarna förstår att det är deras ord som är 

betydelsefulla för barnet och att det är deras ansvar att göra barnet delaktigt återfår de därefter 

känslan av makt i sin tillvaro.  

För det är väldigt lätt för människor när de har problem att liksom vara 

väldigt mycket i sig själva. Men då har man faktiskt en till som man har 

ansvar för. Det är ju också många som känner sig maktlösa och då får man 

liksom ge dem ansvaret tillbaka. För maktlösheten gör ju att de tror att det är 

barnet som har ansvaret, att det har tagit det. Det kan inte barn ha, för de mår 

inte bra av det. Då måste man ju liksom ge dem tillbaks ansvaret. Är man 

vuxen så måste man vara den som tar ansvar för sitt barn. (Informant 5) 

Något som verkar vara viktigt för samtliga informanter är att delaktiggörandet av barn ska ske 

på rätt nivå utifrån dess mognadsgrad. Med rätt nivå menar de att ge relevant och nödvändig 

information som gör att barnet får förståelse för familjeproblematiken och den egna rollen i 

sammanhanget, ”att få barnen att förstå sin egen livssituation, ’varför känner och mår jag 

såhär’” (Informant 3). Onödiga detaljer som kan skada barnet, ska däremot inte berättas.  

Delaktighet, så till vida att man får information om föräldrarnas problematik, 

kanske man inte heller behöver hela berättelsen. När det kan röra sig om 

våld eller sexuella övergrepp kanske inte barn behöver veta. Men vi vet att 

barn vet väldigt mycket ändå. (Informant 4) 

Men jag tänker såhär, nej hon behöver aldrig få veta att ens pappa har 

våldtagit ens mamma. Det behöver man aldrig få veta. Man behöver veta 

kanske ”pappa har gjort saker mot mamma som inte är okej, som man inte 

får göra, som gör att mamma kanske inte kan ha kontakt med pappa” och 

såhär. På den nivån, men man ska inte behöva veta liksom. Det är sådan 

vuxeninformation som ett barn inte ska veta. (Informant 3) 

Vidare är informanterna också eniga om att språket och kommunikationssättet behöver 

anpassas, så att barn ska kunna förstå och föra en dialog med de vuxna. Barn hindras då inte 

från att delta på grund av ett mindre utvecklat språk. De yrkesverksamma fokuserar 
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därigenom på barnets förmågor istället för svagheter, vilket i sin tur innebär empowerment 

(Perkins & Zimmerman, 1995, s. 570).  

Det är ju en vuxenmodell vi har när vi ska lösa problem eller prata, alltså vi 

sitter ju såhär. Det är ju inte riktigt barns sätt att prata. Då måste man ju hitta 

något sätt som blir mer barnanpassat […] Sedan tror jag också, man kan 

visst prata med barn, fast de är väldigt små. Det tror jag. Man får vara lite 

trixig liksom, man kan använda ja men nallekort, dockor, tapingdockor. Det 

finns ju olika sätt att kommunicera med barn och få fram jättemycket 

information. (Informant 1) 

Någonting som anses vara en förutsättning för barns delaktighet är att de ska känna sig trygga. 

Alla informanter anpassar därför möten på olika sätt när barn ska närvara, till exempel genom 

att erbjuda fika och ha leksaker tillgängliga. Många beskriver även vikten av att anpassa och 

möblera lokalen så att den känns hemtrevlig och välkomnande (istället för kal och stel) samt 

att bekanta sig med barnet för att skapa en trygg relation som underlättar kontakten.  

Så målet, eller ja båda delar ska finnas med om jag säger så. Och jag tänker 

också att om inte barnet känner sig fullt tryggt, så blir inte heller 

förutsättningarna för att vara delaktig så stora då tänker jag. Utan det är ju 

om jag kan skapa den här tryggheten i rummet som, tänker jag, 

förutsättningarna för delaktighet blir större. (Informant 2) 

Ja men precis, att liksom bekanta sig, för det är för mig också viktigt när det 

är barn, att jag på något sätt bekantar mig med barnet, inte bara varför de är 

här utan vem är de här barnet då. ”Alltså vad gillar du för nått? Vad har du 

för intressen?” […] Men jag vill ändå få en bild av ”vad tycker du om att 

göra?” Det tycker jag också är viktigt, att vi ser barnen, inte bara som syskon 

eller som barn till föräldrarna, utan vilka är de som personer? Och det kan vi 

ju alltid göra, ja men fråga lite och man behöver inte alltid fråga bara om 

skolan. ”Vad tycker du är kul i skolan?” (Informant 8) 

Delaktiggörandet sker inte enbart av informanterna på en individuell nivå i möten med barn 

och dess föräldrar, utan även på en samhällsnivå i samverkan med andra verksamheter. Det 

görs i möten med eller genom föreläsningar för dem, gällande bland annat ”vikten av att barn 

är anhöriga och behöver information” (Informant 4). På så sätt belyses barns delaktighet på en 

strukturell nivå, vilket innebär empowerment. Detta medför att svaga offer inte klandras, utan 

istället läggs skulden på samhället som ett socialt problem. (Perkins & Zimmerman, 1995, s. 

570) 

 
Det är ju vuxenvärlden som ska kliva in och ta ansvar. Lyfta ansvaret från de 

här barnen och säga ”det här är inte ditt ansvar, det här är det de vuxna som 

måste fixa”. (Informant 3) 

 

Sammanfattningsvis arbetar samtliga informanter för barns delaktighet, men på tre olika sätt. 

Det görs antingen i samband med att barn själva får delta på möten, genom att motivera och 

stödja föräldrar till att delaktiggöra barn eller i samverkan med andra verksamheter där ämnen 

kring barns delaktighet lyfts fram. Alla dessa sätt att delaktiggöra barn innebär empowerment, 

då svaga individer (barn eller föräldrar) ges styrka att få makt i sitt eget liv och möjlighet att 

påverka.  
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5.3 Skillnader  
 

Resultatet visar att det finns skillnader mellan studiens informanter, i både synen och arbetet 

med barns delaktighet i samband med familjeproblematik. Detta misstänkte även samtliga 

informanter i sina intervjusvar. Det som majoriteten själva lyfte fram som en bidragande 

faktor till skillnaderna var att det handlar om en generationsfråga. De menar att äldre 

yrkesverksamma kan tendera att se risker med att delaktiggöra barn i större omfattning än 

yngre.  

Att det kan vara skillnad beroende på vilken ålder. Alltså jag skulle kunna 

tänka mig att fler i min ålder tänker som jag tänkte tidigare, att man litegrann 

ska skydda barn om man nu säger så, att det här är ett föräldraansvar och så. 

Jag tror att ni, alltså de yngre, jag tror att det finns ett annat tänk där. Och det 

tror jag hänger ihop med barnkonventionen kanske? Jag menar ni är väl 

uppväxta med den? Samhället är ju hela tiden i förändringsprocess. 

(Informant 6) 

Många anser även att utbildning om och erfarenhet av samtal med barn skapar mer trygghet 

för den yrkesverksamma i kontakt med dem. De med mindre kunskap kan därför uppleva en 

rädsla för detta. Några menar vidare att arbetsplatsen kan ha betydelse. 

Om du är väldigt van vid att jobba med vuxna så tror jag inte att du på 

samma sätt lyssnar på barn. Är du väldigt van vid att lyssna på barn och 

jobba med barn så tror jag att du lyssnar på ett annat sätt […] Likväl som jag 

tror att det skiljer sig väldigt mycket på personen, om man är van att prata 

med barn är det enklare att ta in och lyssna på barn. Sedan kanske det inte 

bara beror på var man jobbar utan vem man är. (Informant 4) 

Vår tolkning av materialet i sin helhet är att det inte verkar ha någon större betydelse vilken 

verksamhet den yrkesverksamma tillhör, då synen och arbetet skiljer sig mellan informanter 

från samma arbetsplats. Ålder och generation tror majoriteten av informanterna är en orsak till 

skillnaderna. Dock verkar inte detta stämma utifrån vår analys av materialet, då den yngsta 

och äldsta av dem resonerar lika kring fenomenet. Därför är inte heller erfarenhet i form av 

fler arbetade år (inom området familjeproblematik) avgörande för hur informanterna ser på 

barns delaktighet samt i vilken utsträckning de arbetar med empowerment och 

delaktiggörandet. Det som faktiskt har betydelse visar sig dels vara vanan av att träffa och 

samtala med barn. Dels den personliga inställningen hos informanterna, det vill säga om det 

är riskerna eller möjligheterna kring barns delaktighet som får styra.  

       De tre olika synerna i modellen Synen på barns delaktighet tycks påverka på vilket sätt 

informanterna vidare arbetar med empowerment. Vår tolkning är att de som i ett ärende 

hamnar på Barn i en aktiv roll eller Barn i passiv roll arbetar med empowerment för barn. De 

som istället hamnar på Barn i osynlig roll träffar i ärendet enbart föräldrar och tycks därför 

arbeta med empowerment för vuxna. De yrkesverksamma ger då tillbaka ansvaret att 

delaktiggöra barnet till föräldrarna, vilket leder till en känsla av att kunna påverka. 

       Då synen på barns delaktighet skiljer sig mellan informanterna innebär även detta att 

bedömningen blir olika dem emellan, vilket i sin tur påverkar hur arbetet utförs. Med 

anledning av detta skiljer sig därmed sättet att utföra empowerment och att delaktiggöra barn. 

Vi ser därför att samtliga informanter ser på och arbetar med barns delaktighet på olika sätt.
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6 Diskussion 
 

Denna studie har haft som syfte att belysa barns delaktighet i samband med socialt stöd för 

familjeproblematik, vilket har gjorts genom att besvara tillhörande frågeställningar gällande 

hur yrkesverksamma inom Råd & Stöd ser på och arbetar med barns delaktighet. I resultatet 

framkom att informanterna ser på barns delaktighet utifrån tre olika nivåer: Barn i osynlig 

roll, Barn i passiv roll och Barn i aktiv roll. Deras syn anpassas efter barnets mognad, vilket 

gör att de kan hamna på olika nivåer beroende på varje enskilt ärende. Varje informant 

tenderar däremot att hamna oftare på en av nivåerna. Arbetet påverkas vidare av den nivå som 

den yrkesverksamma hamnar på i det enskilda ärendet.  

       Informanterna gör barn delaktiga antingen i samband med att barn själva får delta på 

möten, genom att motivera och stödja föräldrar till att delaktiggöra barn eller i samverkan 

med andra verksamheter där ämnen kring barns delaktighet lyfts fram. Både synen och arbetet 

med barns delaktighet skiljer sig åt mellan informanterna. Skillnaderna beror främst på vanan 

av att träffa och samtala med barn. Det beror även på den personliga inställningen och synen 

hos den yrkesverksamma, det vill säga om det är riskerna eller möjligheterna med att göra 

barn delaktiga som får styra. 

       Det dilemma som inledningen framhävde är att den yrkesverksammas subjektiva 

bedömning påverkar avvägningen mellan barns rätt till delaktighet samt barns rätt till omsorg 

och skydd. Detta menade vi skulle kunna innebära att barns delaktighet villkoras, vilket 

stämde utifrån resultatet då informanterna kan uppnå olika nivåer i Synen på barns delaktighet 

(Figur 3) samt arbeta med barns delaktighet på olika sätt.  

6.1 Resultat i förhållande till tidigare forskning  
 

Samtliga informanter menar att det inte är barns ålder, utan mognad, som får betydelse i 

vilken utsträckning de ska delaktiggöras vilket även Röbäck (2011) understödjer i sin 

forskning. Mognadsbedömningen i vårt resultat handlar om hur barn, utifrån den, bör göras 

delaktiga på bästa sätt. I FN:s barnkonvention (1989) verkar mognadsbedömningen handla 

om i vilken grad barns åsikter ska tillmätas betydelse. Vårt resultat visar till skillnad från 

konventionen, att delaktighet inte nödvändigtvis innebär att barnet alltid måste ta ställning i 

en fråga och uttrycka sina åsikter. Stern (2006) framhåller även detta och menar att barn har 

rätt till delaktighet, men är inte själva skyldiga till det. 

       Holland (2001), Winsvold och Solberg (2010, s. 11) menar att denna mognadsbedömning 

är svår och problematisk, vilket även vårt resultat belyst. Informanterna resonerar och gör 

därför barn delaktiga på olika sätt, vilket bidrar till att rätten till delaktighet kan villkoras. Lee 

(1999) kritiserade utifrån detta den tolfte artikeln i barnkonventionen, då den ger dubbla 

budskap. Barn framställs som aktörer med förmåga och rätt att uttrycka sina åsikter i frågor 

som rör barnet, men också som individer vars ålder och mognad avgör denna rättighet.  

      Mattsson (2006, s. 81 – 82) håller med Holland (2001) med flera. Hon anser dock att det 

också kan vara positivt med en individuell mognadsbedömning i varje enskilt fall. Detta gör 

att bedömaren måste motivera sitt ställningstagande, istället för att generalisera och dra alla 

över en kam. I vårt resultat finns exempel på detta, då syskon kan ha olika behov trots samma 

familjeproblematik. Neale (2002) ser också till denna aspekt och menar att det inte går att 

säga vilken typ av delaktighet som är rätt, då barns behov och intressen är individuella. I 

modellen Synen på barns delaktighet placerades nivån Barn i aktiv roll på den högsta graden 

av delaktighet. För den skull behöver det inte innebära att denna nivå är lämplig för alla barn, 

i alla situationer.  

       Ansvaret för att göra barn delaktiga är enligt Smith och Taylor (2003) de vuxnas. Det 

handlar med andra ord inte om barnets förmåga att tillhandahålla information och uttrycka 
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den, utan istället om den vuxnes kompetens att möjliggöra detta. De tycker även att 

delaktiggörandet snarare bidrar till förståelse och snabbare bearbetning för barnet, än att ge ett 

belastande ansvar. Det som framkommit i resultatet från vår studie är att de vuxna som är 

vana vid att möta och samtala med barn också ofta gör barn delaktiga på en högre nivå, 

eftersom de betonar vikten av delaktiggörandet är avlastande för dem.  

       Eriksson & Näsman (2009) menar, i likhet med de yrkesverksamma i vår studie, att barn 

behöver information gällande frågor som rör dem för att få förståelse för den egna situationen. 

Smith och Taylor (2003) framhåller att det krävs en förtroendefull och ömsesidig relation till 

vuxna för att barn ska kunna uttrycka sina åsikter. Detta har även vi tolkat som en viktig 

faktor för de yrkesverksamma i möten med barn, då det handlar om att skapa en trygghet i 

både relationen och miljön. Precis som med trygghet, ansvarar även den yrkesverksamma för 

att anpassa språket och kommunikationssättet för barnet så att det kan förstå och föra en 

dialog med de vuxna. Detta uttrycker också McLeod (2006) som menar att det är 

socialarbetarens uppgift att stödja och assistera barn, så att de blir tillräckligt kompetenta att 

fatta beslut som rör dem. I de fall barn inte kan påverka beslut rörande dem betonar 

informanterna (i likhet med Thomas & O’Kane, 1998) att det är viktigt att förklara 

anledningen till de vuxnas beslut, om det skiljer sig från barnets önskemål.  

       Rasmusson (2006) betonar vikten av att socialsekreterare även skapar en bra relation till 

föräldrar, för att kunna göra barn delaktiga. Informanterna i vår studie har likt detta förklarat 

att föräldrar ibland kan behöva motiveras, så att de förstår syftet med att involvera barn. 

      Lindgren och Halldén (2001) beskriver att barns delaktighet ofta handlar om att samarbeta 

med vuxna, men att barn sällan får något i utbyte. Vårt resultat visar, till skillnad från detta, 

att informanterna alltid har barnets bästa i åtanke. Delaktiggörandet ska bidra till att barnet 

känner att det är främst för dennes egen skull som detta görs och inte för föräldrarnas.  

6.2 Andra tänkbara teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
 

Under datainsamlingen har vi även (utifrån ett abduktivt tillvägagångssätt) varit öppna för 

andra teorier, vilka har visat sig vara Ludwig von Bertalanffys systemteori, Aaron 

Antonovskys teori KASAM (känsla av sammanhang) och den tidigare beskrivna modellen (se 

avsnitt 2.1) av Shiers (2001). Dessa teorier har trots detta inte tagits med på grund av studiens 

begränsade utrymme. Hade studien utgått ifrån någon av de just nämnda teorierna, skulle 

detta ha påverkat resultatet. Likaså hade andra riktningar eller vinklar inom teorin 

empowerment, givit ett annorlunda resultat gällande hur de yrkesverksamma arbetar med 

barns delaktighet.  

       Som beskrevs i föregående kapitel (5.1) ansåg vi att Harts delaktighetsstege (1992) inte 

fullt ut kunde tillämpas på studiens material, då informanternas syn inte stämde överens med 

de åtta nivåerna i stegen utan enbart kunde jämföras med tre av dem (nivå fyra till sex). Dock 

måste tilläggas att teorin utgjorde en grund för de kategorier och den modell som utvecklades 

under analysprocessen, varför den är av stor betydelse för det framtagna resultatet. Vi tror att 

samtliga nivåer i Harts delaktighetsstege skulle kunna appliceras på sammanhang inom 

exempelvis skolan då det är en arena som till större delen rör barn, inte vuxna eller 

familjemedlemmar. 

       Om studien hade utgått ifrån till exempel en fenomenologisk metod och ett induktivt 

tillvägagångssätt hade resultat sett annorlunda ut. Då hade varken förförståelsen, teorierna 

eller våra egna tolkningar haft inverkan på resultatet, så som det i denna studie har haft. De 

just nämnda aspekterna kan likt kommande avsnitt (6.3) vara av intresse för framtida 

forskning.  
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6.3 Framtida forskning och åtgärder för det sociala problemet 
 

Denna studie har visat att synen på och arbetet med barns delaktighet skiljer sig mellan de 

yrkesverksamma inom Råd & Stöd som arbetar med familjeproblematik. Likaså har tidigare 

forskning belyst problematiken kring den subjektiva tolkningen i bedömningen gällande barns 

delaktighet. Av denna anledning kan det även skilja sig åt mellan andra vuxna som kommer i 

kontakt med barn. Det skulle därför vara intressant att veta hur exempelvis verksamheter som 

enbart arbetar med stöd för vuxna, gör för att delaktiggöra eventuella barn till dem. Då vi 

enbart studerat de yrkesverksammas subjektiva uppfattningar gällande barns delaktighet, 

skulle det även vara lämpligt att jämföra med barns uppfattning av fenomenet. 

       Begreppet och dess innebörd är oklart definierade, däribland i barnkonventionen (1989). 

Detta tycks vara en bidragande faktor till att tolkningarna kan bli olika. Då barns delaktighet 

villkoras, framhåller vi att detta är ett socialt problem som behöver förändringar på strukturell 

nivå, vilket även Warming (2011) belyser. Det krävs mer erfarenheter, debatter och kunskap 

(Moses, 2008). Även politisk vilja samt mänskliga och ekonomiska resurser behövs (Stern, 

2006).  

        Utifrån materialet och tidigare forskning anser vi att ett steg på vägen mot ett mer 

utvecklat delaktiggörande av barn, vore att se till att de yrkesverksamma får den kunskap de 

behöver för att känna sig trygga i möten med barn. Detta skulle kunna göras genom utökade 

ekonomiska resurser, vilket i sin tur skapar större möjligheter till att fler yrkesverksamma kan 

gå på exempelvis föreläsningar och utbildningar rörande ämnet. För att barns delaktighet inte 

heller ska villkoras, bör även barnkonventionen göras till lag. Då skulle fenomenet behöva 

klargöras i lagtext och tas på allvar på alla plan i samhället. Barns delaktighet skulle därmed 

ses som en självklarhet och frågan skulle inte längre vara om barn ska göras delaktiga, utan 

hur.  
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Bilaga 1 Missivbrev  

 
Uppsala universitet    STAD den DATUM 

Sociologiska institutionen 

Socionomprogrammet 

Till 

NAMN 

En förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två socionomstudenter som nu ska påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

sociologiska institutionen, Uppsala universitet. I examensarbetet syftar vi till att belysa barns 

delaktighet i samband med socialt stöd för familjeproblematik, utifrån hur yrkesverksamma 

inom Råd & Stöd ser på och arbetar med barns delaktighet. Problem i familjen innebär i vår 

studie exempelvis bristande omsorg, konfliktfyllda separationer, missbruk, psykisk ohälsa och 

våld. Med andra ord sådana yttre omständigheter som är orsak till varför barnet får kontakt 

med socialtjänsten.  

Genom studien hoppas vi kunna utveckla kunskaper gällande barns delaktighet i samband 

med familjeproblematik samt få en inblick i hur yrkesverksamma arbetar för att bidra till 

delaktigheten. Resultatet önskar vi ska kunna bidra till utvidgad kunskap om barns 

delaktighet, vilken kan användas i framtida socialt arbete med barn.  

Du tillfrågas därför - i egenskap av chef på VERKSAMHETENS NAMN, STAD - att 

godkänna att vi med hjälp av din personal genomför studien. Vi är i behov av två 

yrkesverksamma (med socionomexamen eller likvärdig utbildning) som har god erfarenhet av 

att arbeta med barn i samband med familjeproblematik. Intervjuerna kommer att göras under 

tider som vi gemensamt kommer överens om med de berörda. Förslagsvis vecka 16 eller 17. 

Dessa intervjuer varar i 60 minuter och kommer att spelas in.  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och vår handledare kommer åt 

det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Vi kommer även att inhämta 

särskilt samtycke från intervjupersonerna.  

Vi kommer att kontakta dig DATUM och inhämta svar på vår förfrågan. Därefter önskar vi få 

kontaktuppgifter till de personer som vill och kan medverka i vår studie, för att kunna boka in 

tid för intervju samt vidare information.  

 

Med vänliga hälsningar 

Ida Stener     Michaela Berg 

Socionomstudent    Socionomstudent 

Telefon: 070 xxxxxxx   Telefon: 070 xxxxxxx 

E-post: xxxxxx                        E-post: xxxxxx 

Handledare: 

Thomas Öst   

Telefon: 070 xxxxxxx, E-post: xxxxxx 

Universitetslektor, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet  
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Bilaga 2 Informationsbrev  

 
Hej NAMN! 

 

På DATUM OCH TID är det dags för din intervju. Intervjun kommer att vara i 60 minuter 

och kommer att utföras på din arbetsplats.   

 

Vi vill börja med att påminna om vilka vi är samt varför vi genomför denna studie. Vi 

studerar på socionomprogrammet vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet och ska 

skriva vår C-uppsats om ämnet barns delaktighet. Syftet med studien är att belysa barns 

delaktighet i samband med socialt stöd för familjeproblematik, utifrån hur yrkesverksamma 

inom Råd & Stöd ser på och arbetar med barns delaktighet. Problem i familjen innebär i vår 

studie exempelvis bristande omsorg, konfliktfyllda separationer, missbruk, psykisk ohälsa och 

våld. Med andra ord sådana yttre omständigheter som är orsak till varför barnet får kontakt 

med socialtjänsten.  

Genom studien hoppas vi kunna utveckla kunskaper gällande barns delaktighet i samband 

med familjeproblematik samt få en inblick i hur yrkesverksamma arbetar för att bidra till 

delaktigheten. Resultatet önskar vi ska kunna bidra till utvidgad kunskap om barns 

delaktighet, vilken kan användas i framtida socialt arbete med barn.  

Vi vill även klargöra några viktiga etiska aspekter inför intervjun. Först och främst vill vi 

betona att din medverkan i studien är helt frivillig och att du när som helst kan avbryta ditt 

deltagande. Vi vill även understryka att dina personuppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt och förvaras så att endast vi och vår handledare kommer åt dem. Intervjun 

kommer att spelas in och inspelningen kommer att raderas när uppsatsen är färdig. Slutligen 

vill vi poängtera att informationen som du lämnar ut inte kommer att användas till något annat 

än till uppsatsens syfte. När uppsatsen är godkänd kommer den att finnas tillgänglig på 

internet. Du som medverkar i studien kan även, om du vill, få uppsatsen skickad till dig per e-

post.  

 

Tack för din medverkan, den är viktig för oss! 

 

Med vänliga hälsningar 

Ida Stener     Michaela Berg 

Socionomstudent    Socionomstudent 

Telefon: 070 xxxxxxx   Telefon: 070 xxxxxxx 

E-post: xxxxxx                        E-post: xxxxxx 

 

Handledare: 

 

Thomas Öst   

Telefon: 070 xxxxxxx, E-post: xxxxxx 

Universitetslektor, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet   
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Bilaga 3 Samtyckesblankett   
 

Jag ger mitt samtycke till att genomföra studien gällande hur jag ser på och arbetar med barns 

delaktighet, med syfte att bidra med kunskap till Ida Steners och Michaela Bergs 

examensarbete. Jag godkänner även att intervjun spelas in.   

Datum: __________________  

Namn: ___________________________________________ 
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Bilaga 4 Intervjuguide  

 
Bakgrund  

1. Hur gammal är du? 

2. Vad har du för utbildning och när blev du färdigutbildad? 

3. Hur länge har du arbetat med barn i familjeproblematiska situationer (alltså barn som 

t.ex. har en förälder som är psykiskt sjuk, har ett beroende, använder våld eller 

föräldrar som har en konfliktfylld separation)? 

4. Kan du beskriva dina arbetsuppgifter och en typisk dag på jobbet?  

 

Synen på barns delaktighet  

5. Kan du berätta vad ordet delaktighet betyder för dig? 

6. Hur ser du på betydelsen av barns delaktighet?  

7. Anser du att det finns olika grader av barns delaktighet? I sådana fall, hur skulle dessa 

grader se ut tycker du (t.ex. att ge information till barnet, att låta barnet fatta beslut)? 

8. Om vi citerar tolfte artikeln i FN:s barnkonvention så har barn ”… rätt att fritt uttrycka 

och bilda åsikter i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas 

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad”.  Vad tänker du om detta?  

9. Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt till att uttrycka och bilda åsikter i alla frågor 

som rör barnet, samtidigt har barnet rätt till omsorg och skydd. Å ena sidan ser man 

alltså barnet som subjekt och aktör, å andra sidan ser man det som sårbara objekt som 

behöver beskyddas. Hur ser du på balansgången mellan dessa två rättigheter?  

10. Kan det finnas risker med att göra barn delaktiga i samband med familjeproblematik?  

11. Tror du att synen på och arbetet med barns delaktighet skiljer sig mellan olika 

yrkesverksamma inom Råd & Stöd? I sådana fall, hur då och varför? 

 

Arbetet med barns delaktighet 

12. Har ni pratat eller pratar ni om barns delaktighet på arbetsplatsen? I sådana fall, vad 

säger ni då? 

13. När ett barn har det problematiskt i sin familj och har begränsad information gällande 

problemet, hur anser du då att det är bäst att man som professionell kan göra barn 

delaktiga i familjesituationen?  

14. Hur arbetar du för att bidra till barns delaktighet?  

15. Hur arbetar du för att barn inte ska känna sig underlägsna i möten både barn, 

förälder/rar och du som professionell är med?  

16. Om du skulle ge tips till oss som framtida socionomer, om hur man ska arbeta med 

barn i samband med familjeproblematik, vad skulle du tipsa oss om då?   

 

Avslutning 

17. Hur har det varit att få de här frågorna?  

18. Tänker du att det kan vara viktigt att reflektera över barns delaktighet? 

19. Tror du att den här intervjun kan komma att påverka ditt arbete framöver? 

 


