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Sammanfattning 

Studiens syfte är att få en fördjupad kunskap om hur socialtjänsten i Dalarna 

informerar barn och unga om sina verksamheter via webben. En kombination av 

kvalitativ och kvantitativ metod har använts och data har samlats in med hjälp av 

en innehållsanalys av samtliga dalakommuners webbaserade information. Data 

som samlats in har analyserats med hjälp av barnperspektivet samt teorier kring 

strategisk kommunikation. Av resultatet har framkommit att det utifrån ett 

barnperspektiv råder stora brister i kommunernas webbaserade information samt 

att kommunerna inte tycks ha några strategier för hur kommunikationen med barn 

och ungdomar bör ske. Av resultaten framkommer även att rådande lagstiftning 

samt FNs konvention om barnets rättigheter inte tas hänsyn till.  

 

Nyckelord: Socialtjänsten, information, barnperspektivet, strategisk 

kommunikation. 

  



  

 

 

Abstract 

The purpose of this study is to reach an understanding about how the social 

services in Dalarna are informing children and youths about their functions and 

services through the Internet. A combination of qualitative and quantitative 

methods has been used and data has been collected through content analysis of all 

web sites of Dalarnas counties. The data that has been collected has been analyzed 

from a child perspective and through theories of strategic communication. The 

results have disclosed that there from a child perspective are many faults in the 

web based information provided by the counties and it seems like they do not have 

any strategies for how communication with children and youths should be handled. 

The result also reveals that current law and the UN conventions on the rights of the 

child are not taken into consideration. 

 

Key words: Social services, information, child perspective, strategic 

communication. 
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1. Bakgrund och problemformulering 

Frida, du skriver om socialtjänstens skyldighet att informera om dess verksamhet 

samt vikten av att denna information också är riktad mot barn. Du gör en 

intressant "snabbresearch" på området och finner brister hos kommunerna. Detta 

är en viktig fråga att belysa vidare - jag tycker att du ska behålla den och skriva 

din C-uppsats inom detta område (H. Olsson, personlig kommunikation, 

september, 2013). 

 

2013 gjorde jag ett mindre arbete för en examination i ett delmoment i en kurs i socialt 

arbete på högskolan Dalarna. I detta arbete undersökte jag fem kommuner i Dalarna samt 

huruvida deras nätbaserade information om sina verksamheter föreföll inrymma ett 

barnperspektiv eller inte. I denna undersökning kom jag fram till att det fanns brister i flera av 

de undersökta kommunernas sätt att sprida sin information på ett barnanpassat sätt och att 

några av kommunerna helt föreföll sakna information riktad mot barn och unga (Rainer, 

2013). Socialstyrelsen (2012) skriver att information, särskilt riktad mot barn, är nödvändig 

men att erfarenheter visar att det råder brist på sådant material. Med tanke på att det ”Till 

socialtjänstens uppgifter hör att […] – informera om socialtjänsten i kommunen…” 

(Socialtjänstlag [SoL], SFS 2001:453) samt att ”…i den uppsökande verksamheten upplysa 

om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp” (SoL, SFS 2001:453), finner jag 

denna fråga mycket spännande och framförallt viktig. 2013 när jag gjorde min första 

undersökning visade det sig att även beslutsfattare uppmärksammat detta problem. 

Socialstyrelsen fick nämligen i ett regeringsbeslut i juni 2013 ”…i uppdrag att utforma och 

sprida information anpassad till barn, unga och föräldrar som tydliggör vad socialtjänsten ska 

erbjuda barn och unga i behov av stöd eller skydd” (Regeringsbeslut, 2013, 11:4). Uppdraget 

innefattade en förstudie som skulle publiceras senast 1 februari 2014 och därefter en 

slutredovisning som skulle göras senast 1 december 2015 (Regeringsbeslut, 2013, 11:4). 

Förstudien innehåller bland annat en behovsanalys kring barn och ungas kunskap om 

socialtjänsten och dess uppdrag. Denna förstudie visar på att barn och unga har lite kunskap 

om vad socialtjänsten är, vad socialtjänsten gör samt hur man får kontakt med socialtjänsten 

(Socialstyrelsen, n.d.a). I mitt arbete som socialsekreterare på en kommuns barn- och 

ungdomsgrupp på individ- och familjeomsorgen har jag fått erfara att många, kanske inte är 

rädda, men i alla fall väldigt oroliga när de ska träffa socialtjänsten. Jag har även i mitt arbete 
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fått kunskap om att ingen specifik aktiv verksamhet bedrivs för att informera barn och unga i 

den aktuella kommunen om socialtjänstens verksamhet, skyldighet eller barns rättigheter. 

Med tanke på allt detta, kommunens skyldigheter, tidigare regeringsbeslut samt egna 

erfarenheter, i kombination med att det inte verkar finnas så mycket forskning på 

socialtjänstens insatser för att medvetandegöra barn och unga om deras arbete, har jag valt att 

åter väcka den fråga som jag ställde i tidigare nämnda examinationsarbete 2013. Informerar 

socialtjänsten om sin verksamhet och barnens rättigheter och möjligheter på ett sätt anpassat 

för barn och ungdomar?  
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om hur socialtjänsten i Dalarna 

informerar barn och unga om sina verksamheter via webben. 

 

2.2 Frågeställningar 

 Hur tillgänglig är den information som finns på webbsidorna? 

 Hur informerar kommunerna om barn och ungas rättigheter på webbsidorna? 

 Hur informerar kommunerna om socialtjänstens skyldigheter på webbsidorna? 

 Hur hjälper informationen som finns barn och unga att förstå vart de kan vända sig för 

vidare hjälp och kontakt? 
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3. Centrala begrepp 

Nedan följer en redogörelse av studiens mest centrala begrepp, vilka är ”barn och unga”, 

”delaktighet”, ”målgruppsanpassad information”, ”barns rättigheter” samt ”socialtjänstens 

skyldigheter”. Begreppen presenteras och definieras utifrån författarens förståelse och 

konstruktion av dem i förhållande till uppsatsens syfte. 

 

3.1 Barn och unga 

Med begreppsparet barn och unga skulle man generellt sett kunna anta att alla människor 

under 18 inkluderas. I denna studie, där syftet är att undersöka socialtjänstens strategier för 

informationsgivande via internet ses det dock som omöjligt att tro eller påstå att alla barn 

inkluderas. För det första avgränsas inkluderandet av barnets ålder. Även om små barn, så 

små som 0-1 år, har tillgång till internet (Statens medieråd, 2013) är det allt annat än 

realistiskt att tänka sig att de skulle kunna tillgodogöra sig information från en webbsida som 

av erfarenhet till största del består av text. Därför tvingas begreppsbetydelsen i denna studie 

att avgränsas gällande ålder. Då det är vida känt att barn utvecklas mycket olika är denna 

avgränsning inte helt enkel att göra. För att ta sig in på en webbplats som finns på internet är 

det dock en grundförutsättning att barnet kan skriva. På grund av detta har författaren valt att 

avgränsa begreppen barn och unga till att i denna studie gälla skolbarn och skolungdomar, det 

vill säga barn mellan 7 och 18 år. Von Mentzer och Wandin (2015) skriver att 6-7 åringar i 

allmänhet kan skriva. För det andra avgränsas inkluderandet till att enbart gälla de barn och 

unga som behärskar det svenska språket och för det tredje inkluderas i denna studie inte barn 

som på grund av någon form av funktionsnedsättning inte kan ta till sig skriven information.    

 

3.2 Delaktighet 

 

Konventionsstaterna ska 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 

ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (Unicef, n.d.) 

 

I 12:e artikeln i FNs konvention om barns rättigheter, som ovan citeras, kan man alltså utläsa 

att alla barn, utifrån sina förutsättningar, har rätt att göra sina röster hörda, och på så sätt delta 
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i frågor som rör dem själva. Rätten att göra sin röst hörd och rätten att delta är dock inte att 

göra synonymt med att själv få bestämma. Cashmore (2002, s. 838) skriver: 

 

Participation does not mean having the right to make the decisions or determine 

the outcome, but it does mean being listened to and having one´s views taken 

seriously and treated with respect. 

 

Med deltagande avses i denna studie alltså inte att låta barn själva bestämma, utan att lyfta 

fram deras rättighet till möjligheten att själva tycka, tänka och agera. I deltagande finns heller 

inget tvingande. 

 

3.3 Målgruppsanpassad information 

Med målgrupp avses en grupp bestående av individer vilka en organisation avser att 

kommunicera med för att påverka i en specifik riktning (Falkheimer & Heide, 2011). Med 

målgruppsanpassad information avses således information anpassad för den grupp 

organisationen vill nå fram till. I denna studie används begreppet målgrupp synonymt med 

begreppet publik.   

 

3.4 Barns rättigheter 

Med barns rättigheter avses i denna studie uteslutande de rättigheter som specificeras i FNs 

konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen. Barnkonventionen består av 

54 artiklar varav 41 i sak behandlar barn och ungas rättigheter (Barnombudsmannen, 2015). 

Att presentera och redogöra för samtliga 41 artiklar som behandlar barn och ungas rättigheter 

vore allt för resurskrävande. Därför presenteras endast de fyra artiklar som tillskrivits extra 

vikt och som benämns som huvudprinciper. Dessa huvudprinciper är artikel 2, som behandlar 

”… alla barns lika värde och rättigheter”, artikel 3, som understryker ”… att barnets bästa 

alltid ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet”, artikel 6 som ”… 

understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling” samt artikel 12 som ” lyfter 

fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör 

honom eller henne” (Barnombudsmannen, 2015). Dessa huvudprinciper ska vara vägledande i 

tolkandet av resterande artiklar (Barnombudsmannen, 2015).  
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3.5 Socialtjänstens skyldigheter 

Med socialtjänstens skyldigheter avses övergripande de skyldigheter som för socialtjänsten 

specificeras i Socialtjänstlagen. I denna studie finns dock vissa skyldigheter som ses som mer 

betydelsefulla utifrån studiens syfte och detta är de skyldigheter som rör det övergripande 

ansvaret för barn och unga samt de skyldigheter som specificerar vad socialtjänsten kan, eller 

ska, göra för barn och unga i ett tidigt skede. Innan de är en del av socialtjänstens 

interventioner eller när de precis fått kontakt med socialtjänsten. Nedan följer en redogörelse 

av de paragrafer som i analysen av denna uppsats setts som viktiga. 

Enligt 1 kap 2 § i Socialtjänstlagen ska barns bästa alltid beaktas vid åtgärder som rör 

dem själva (SFS 2001:453). Vidare specificeras att barn är alla människor under 18 år. 

Enligt 2 kap 1 § Socialtjänstlagen har kommunen och socialtjänsten ”… det yttersta 

ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver” (SFS 2001:453). Detta 

ansvar omfattar givetvis även barn och ungdomar. 

I 3 kap 1 § i Socialtjänstlagen skrivs det att det bland annat hör till socialnämndens 

uppgift att kunna erbjuda information, råd, ekonomisk hjälp eller annan hjälp till familjer eller 

enskilda personer som är i behov av det (SFS 2001:453). I samma kapitel 5 § går att läsa att 

all hjälp som ges till enskilda personer ska utformas tillsammans med dessa. Rätten att själv få 

vara med och bestämma betonas alltså. Vidare går det i samma kapitel 6 § att läsa att 

socialnämnden har ett ansvar för att se till att det finns öppna insatser som kan möta enskilda 

personers olika behov, däribland barn och unga. Det framgår också att de barn som är över 15 

år själva får bestämma om de vill ha sådan insats, om behov föreligger, utan vårdnadshavares 

samtycke. 

I 5 kap 1 § i Socialtjänstlagen finns bestämmelser som säger att socialnämnden ska ”… 

verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden” (SFS 2001:453). 

Till sist går det i 11 kap, § 1a och § 2, att läsa om vilka bestämmelser som sätter 

ramarna för en utredningsprocess (SFS 2001:453). Denna information är viktig att tidigt få 

kunskap om och förstå för barn som ännu inte varit med om det. Det kanske viktigaste i detta 

kapitel är dock § 10, som specificerar att barn alltid ska få relevant information vid åtgärder 

som rör dem. Ett barn ska även enligt denna paragraf ”… ges möjlighet att framföra sina 

åsikter…” och ”Barnets åsikter och inställning ska tillmätas betydelse…” (SFS 2001:453). 

Det är alltså socialtjänstens skyldighet att se till att alla barn i kommunen växer upp 

under goda och trygga förhållanden, att barn och unga får den hjälp de behöver, att deras 
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bästa alltid ska beaktas samt att man vid åtgärder som rör barn och unga ser till att barn får 

information och att man tar reda på vad barnen själva tycker och tänker.  
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4. Tidigare forskning 

Under studiens gång har det visat sig att det inte finns någon tidigare internationell forskning 

att tillgå vad gäller socialtjänstens information om sin verksamhet riktad mot barn och unga, 

som inte redan är en del av socialtjänstens interventioner. Anledningen till detta är förstås 

oklar. Det går dock att spekulera och kanske är det så att det handlar om att Sverige, som 

föregångsland vad gäller att se barn och deras rättigheter, har kommit längre i dessa frågor än 

andra delar av världen. Det är väl känt att stora delar av världen fortfarande jobbar med att se 

och tillgodose barns mest basala behov och rättigheter. Av förekommen anledning har detta 

avsnitt, vad gäller internationell forskning, kommit att fokuseras på vikten av att göra barn 

och unga delaktiga i frågor som rör dem själva. Vad gäller den svenska kontexten finns heller 

inte här någon regelrätt forskning att tillgå. Däremot har Barnombudsmannen och 

Socialstyrelsen (n.d.a) publicerat en rapport som fokuserar på socialtjänstens tillgänglighet för 

barn. Denna kommer i detta avsnitt att redogöras för. 

 

4.1 Delaktighet 

De senaste åren har acceptansen kring barns delaktighet i frågor som rör dem själva ökat 

(Sinclair, 2004) och framsteg har gjorts vad gäller att se betydelsen av att låta barn framföra 

sina egna åsikter (Cashmore, 2002). Detta har enligt Sinclair (2004) sin grund i att vikten av 

brukarmedverkan, FNs konvention om barnets rättigheter samt det att se barn som kompetenta 

sociala aktörer har ökat. Mycket har gjorts inom området kring barns delaktighet, men mycket 

finns fortfarande att göra (Sinclair, 2004). Enligt Sinclair och Franklin (i Sinclair, 2004) är 

barns delaktighet bland annat viktig för att barn ska ha samma rättigheter som alla andra 

medborgare samt att deltagandet kan hjälpa barn att förstå sina egna behov. Att ge barn och 

unga möjlighet till deltagande ökar även potentialen att ge barn, som är i behov av det, skydd 

(Cashmore, 2002). Dessutom är deltagande av vikt för att öka barn och ungas självkänsla och 

självförtroende (Melton i Cashmore, 2002). Genom deltagande tas barn och ungas egna 

åsikter på allvar vilket också ökar deras upplevelse av att bli respekterade (Melton i 

Cashmore, 2002). Dessutom lär sig barn och unga genom deltagande att ta ansvar och de kan 

förberedas för framtida beslutsfattanden. Det är ett sätt att socialisera barnen (Melton i 

Cashmore, 2002). 

Enligt Cashmore (2002) visar tidigare forskning att de flesta barn upplever att de haft 

begränsade möjligheter till deltagande vad gäller beslut kring frågor som rör dem själva. 
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Cashmore avser specifikt placerade barn. Det är dock inte helt osannolikt att detta även skulle 

kunna appliceras på andra barn, barn utanför socialtjänstens interventioner.  

Det har visat sig att barn och unga gärna vill bli mer involverade i beslutsprocesser som 

rör dem själva, men att de önskar mer information kring olika saker för att detta ska kunna ske 

på ett bra och effektivt sätt (Cashmore, 2002). Bland annat saknar de ofta information kring 

vad problemet är och vilka möjligheter som finns samt hur beslut kan komma att fattas 

(Cashmore, 2002). Vidare uttrycker Cashmore (2002) att barnen och de unga inte vill ha 

kontroll över den beslutsprocess som råder, utan att de vill ha information och möjlighet att 

göra sina röster och åsikter hörda.  

Sinclair (2004) lyfter sju problem som behöver belysas och utvecklas mer vad gäller barns 

deltagande. Ett av dessa är relevant för studiens syfte och det är att studera vilka barn som 

faktiskt inkluderas och tillåts delta och vilka som utesluts (Sinclair, 2004). Här menar 

författaren att de barn som inte redan är en del av socialtjänsten glöms bort. Ett annat är att 

faktiskt uppfatta barns åsikter bland många andras, barn tycks nämligen tro att deras åsikter 

inte spelar någon roll (Sinclair, 2004). Här kan tänkas att det att tidigt inkludera barn och 

unga, innan de är en del av den sociala barnavården, är att visa dem respekt och visa att de 

betraktas som kompetenta varelser med kapacitet att tycka och tänka om sina egna liv. 

 

4.2 Socialtjänstens tillgänglighet i Sverige 

Efter ett uppdrag från Regeringen (2013, 11:4) har Socialstyrelsen och Barnombudsmannen (i 

Socialstyrelsen, n.d.a) under 2013 genomfört en förstudie med bland annat en 

nulägesbeskrivning samt en behovsanalys av socialtjänstens tillgänglighet för barn och unga. I 

denna fastställs att socialtjänstens roll är otydlig samt att det finns brister vad gäller 

tillfredsställande kommunikation riktad till barn och unga (Barnombudsmannen i 

Socialstyrelsen, n.d.a). Barnombudsmannen (i Socialstyrelsen, n.d.a) konstaterar även att barn 

och ungas kunskaper om sina rättigheter, enligt FNs konvention om barnets rättigheter, är låg. 

Speciellt låg är kunskapen kring rättigheter som rör information samt rättigheter kring att 

delta och göra sina röster hörda i beslut som rör den egna situationen (Barnombudsmannen i 

Socialstyrelsen, n.d.a).  

Vidare konstaterar Barnombudsmannen (i Socialstyrelsen, n.d.a,) att ”Det finns stora 

kunskapsluckor kring vad socialtjänsten är till för och hur man som barn kan komma i kontakt 

med dem”. Barn och unga har ofta uppfattningen att socialtjänsten är till för de vuxna eller för 

barn med problem (Barnombudsmannen i Socialstyrelsen, n.d.a). Enligt Barnombudsmannen 
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finns vidare ett stort behov av information och kunskap hos barn och unga och det har visat 

sig att barn som växer upp under missgynnande förhållanden till och med kan ha svårt att 

förstå att det de utsätts för inte är acceptabelt. 

Inom ramen för denna förstudie har Barnombudsmannen besökt samtliga kommuners 

webbsidor för att ta ställning till hur tillgänglig socialtjänsten där är för barn och unga 

(Socialstyrelsen, n.d.a). Det framkom då att den information som fanns var utformad på ett 

sätt som passar vuxna, men inte barn. Ett förbättringsarbete har under 2014 och 2015 gjorts 

och tidigast under det sista kvartalet 2016 planeras en uppföljning av detta arbete att påbörjas 

(Socialstyrelsen, n.d.b). Förbättringsarbetet har bland annat inneburit att en webbplats med 

information om socialtjänsten, anpassad för barn och unga, har tagits fram och tanken är att de 

enskilda kommunerna ska använda sig av denna webbplats för att förbättra informationen på 

sina egna webbsidor (Socialstyrelsen, n.d.b). Det är utifrån denna tidigare kunskap och 

kännedom om förbättringsarbetet som det blir intressant att titta på kommuners webbaserade 

information riktad till barn och unga. 
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5. Teoretiska tolkningsramar 

I detta avsnitt kommer barnperspektivet samt strategisk kommunikation, som är de perspektiv 

och modeller som använts för att analysera studiens data, att presenteras och definieras. 

Båda perspektiven/modellerna kommer först att definieras ur en mer allmän ståndpunkt 

och därefter följer en definition och redogörelse för hur de använts i denna studie.  

 

5.1 Barnperspektivet 

Under denna studie har det visat sig att barnperspektivet inte har någon gemensam vedertagen 

definition. Utifrån detta kommer därför först ett försök till en beskrivning av hur olika 

författare definierar begreppet att redovisas, därefter följer en redogörelse över hur begreppet 

har konstruerats och kommer att användas i denna studie.  

  

5.1.1 Allmän definition av barnperspektivet 

Att definiera barnperspektivet har inte varit lätt. Ju mer litteratur som studerats ju tydligare 

har det blivit att det kanske finns lika många definitioner, innebörder och förståelser av 

perspektivet som det finns författare som givit sig på att definiera det. Skivenes och Strandbu 

(2006, s. 12) skriver ”While there is agreement that honoring the child perspective is positive, 

the lack of precision in definition and practice leaves the way clear for many different 

applications of the child perspective”. Även Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide 

(2013, s. 233) har uppmärksammat detta och menar att ”… vi har långt kvar till en gemensam 

och övergripande begreppsmässig, teoretisk och empirisk förståelse av termen”. 

Många försök att ringa in barnperspektivet har trots allt gjorts och nedan följer en 

redogörelse av några, för denna studie, relevanta försök. 

För det första torde det vara på sin plats att redogöra för distinktionen mellan begreppen 

barnperspektiv och barns perspektiv. Barns perspektiv handlar, precis som det låter, om 

barnets eget perspektiv, dess egna erfarenheter och uppfattningar om förhållanden i dess 

närhet (Pramling Samuelsson et al., 2013). Barnperspektiv däremot är någonting som av 

vuxna konstrueras utifrån förståelsen av barnets perspektiv (Pramling Samelsson et al., 2013). 

Halldén (2003) menar dock att man för att hävda att ett barnperspektiv tillämpas 

nödvändigtvis inte måste inhämta information från barnen själva. I denna studie, när 

målgruppen är barn och ungdomar i skolåldern, vill jag ändå hävda att det är nödvändigt. Att 
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inte ta hänsyn till skolbarns egna perspektiv och ändå hävda att det i analysen använts ett 

barnperspektiv vore inte rätt.  

Trots att det finns en hel del skillnader i hur barnperspektivet som begrepp och 

perspektiv definieras verkar en gemensam faktor vara att de flesta utgår från FNs konvention 

om barnets rättigheter (Fridh & Norman 2008; Halldén, 2003; Lindholm, 2014; Skivenes & 

Strandbu, 2006). Den 20 november 1989 antog FNs generalförsamling FNs konvention om 

barnets rättigheter (Lindholm, 2014). Sverige ratificerade konventionen den 21 juni 1990 

(Regeringskansliet, 2014) och den trädde i kraft i de länder, där ibland alltså Sverige, som 

hade ratificerat den den 2 september 1990 (Lindholm, 2014). I FNs konvention om barnets 

rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, finns totalt 54 artiklar indelade i tre 

delar (Regeringskansliet, 2014). Den första delen innehåller 41 artiklar och i denna del 

preciseras alla barnens rättigheter (Lindholm, 2014). Vidare innehåller konventionen en del 

som reglerar dess övervakningssystem och en del som reglerar hur ett land ansluter sig till 

eller träder ur konventionen (Lindholm, 2014). Enligt Barnombudsmannen (i Lindholm, 

2014) kan FNs konvention om barnets rättigheter sägas utgöra en sorts grund för ett globalt 

barnperspektiv då den tillhandahåller en måttstock för alla barns rättigheter. Lindholm (2014) 

skriver att alla artiklar i konventionen är lika viktiga och att de måste ses som en del av en 

helhet. Artiklarna ”… samverkar och stödjer varandra” (Lindholm, 2014, s. 19). Vad gäller 

barnperspektivet tycks dock en artikel, eller en rättighet, vara av större betydelse, eller i alla 

fall tillmätas större uppmärksamhet än de andra och det är artikel 12, barnets rätt att föra fram 

sina åsikter (Lindholm, 2014; Skivenes & Strandbu, 2006). Enligt denna artikel ska 

konventionsstaterna ”… 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” (Regeringskansliet, 2014, s. 29). Det blir i och med 

detta även mer och mer tydligt att ett barnperspektiv faktiskt behöver innehålla barns 

perspektiv. 

Vidare menar UNICEF (i Lindholm, 2014) att FNs konvention om barnets rättigheter 

förmedlar en syn på barn som inte alltid funnits, en syn där barn ses som subjekt med egna 

rättigheter snarare än föräldrars ägodelar och passiva mottagare.  

Även artikel 3, barnets bästa, är av betydelse i ett banperspektiv (Lindholm, 2012). I 

artikel 3.1 går att läsa ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller 

privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande 

organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet” (Regeringskansliet, 2014, s. 25). Vad 
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som är barnets bästa går givetvis inte att specificera utan är någonting som måste tas ställning 

och hänsyn till i varje specifik situation.  

Förutom FNs konvention om barnets rättigheter tycks barnperspektivet innehålla 

aspekter kring vuxnas syn på barn (Skivenes & Strandbu, 2006). Skivenes och Strandbu 

menar att för att inta ett barnperspektiv måste vuxna se och erkänna barn som kompetenta 

individer, förmögna att ta eget ansvar och ha relevanta föreställningar om sitt eget liv.  

Skivenes och Strandbu (2006) menar även att ett barnperspektiv måste inrymma förståelse för 

barns egen syn på sin livsvärld. Återigen står det klart att ett barnperspektiv behöver innehålla 

barns egen syn och uppfattning på hur saker och ting förhåller dig. 

Barnperspektivet handlar alltså om hur vuxna utifrån olika aspekter konstruerar, eller 

rekonstruerar snarare, barns perspektiv med tankar kring vad som är barnets bästa. För att 

göra detta behöver de vuxna, förutom att ta hänsyn till barnets eget perspektiv, även ta hänsyn 

till barnets rättigheter, lagstiftning, forskning, praxis samt beprövad erfarenhet (Lindholm, 

2014).  

 

5.1.2 Barnperspektivet i denna studie 

Som ovan redogjorts för har barnperspektivet inte någon klar och tydlig, allmän, definition. 

Det verkar vara upp till var och en att konstruera perspektivet på det sätt som passar för den 

studie eller det ändamål man avser använda perspektivet. I denna studie har barnperspektivet 

konstruerats, utifrån ovan gjorda försök till en gemensam definition, som ett perspektiv som 

tar avstamp i FNs konvention om barnets rättigheter. Som tidigare nämnts är alla artiklar i 

barnkonventionen av värde och alla artiklar har därför beaktats. Stort fokus kommer dock att 

ligga på artikel 3 som behandlar barnets bästa, artikel 12 som handlar om barnets rätt att föra 

fram sina åsikter, artikel 13 som berör barnets rätt till yttrande- och informationsfrihet samt 

artikel 17 som handlar om barnets rätt till information (Regeringskansliet, 2014). 

Av artikel 3 framkommer att barns bästa alltid ska komma i främsta rummet vid frågor 

som rör dem och artikel 12 lyfter fram att barn alltid ska ha rätt att få göra sina röster hörda. 

Till detta har, utifrån studiens syfte, alltså även artikel 13 och 17 lyfts fram som otroligt 

viktiga. I artikel 13 skrivs att ”Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar 

frihet att […] söka, motta och sprida information och tankar av alla slag…” 

(Regeringskansliet, 2014, s. 29). I artikel 17 går att läsa att ”Konventionsstaterna […] skall 

säkerställa att barnet har tillgång till information och material från olika nationella och 

internationella källor, särskilt sådant som syftar till att främja dess sociala […] välfärd och 
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fysiska och psykiska hälsa” (Regeringskansliet, 2014, s. 31). När barnperspektivet, som i 

denna studie, syftar till att vara behjälplig för att analysera information riktad till barn och 

unga så måste även rätten att ha tillgång till och motta information lyftas fram. Utan 

möjligheten till mottagande av relevant information vågar författaren hävda att det blir 

omöjligt för barn och unga att utnyttja rätten att göra sina röster hörda. 

Vidare har barnperspektivet konstruerats på ett sätt som möjliggör vuxnas definition av 

vad som är barnens bästa, men utifrån barnens egna röster. Barnombudsmannen och 

Socialstyrelsens (i Socialstyrelsen, n.d.a) behovsanalys av barn och unga vad gäller 

information och kunskap kring socialtjänstens uppdrag har använts. På så sätt har barns egna 

perspektiv och röster kring ämnet tillvaratagits. Önskvärt hade givetvis varit att utföra denna 

behovsanalys inom ramen för studien, men då tiden och resurserna varit mycket begränsade 

togs beslutet att det redan färdiga materialet var gott nog. Vidare ska tilläggas, att förutom att 

barnperspektivet i denna studie tar avstamp i barnkonventionen samt utgår från en 

rekonstruktion av barns perspektiv utifrån ett vuxenperspektiv också utgår från lagstiftning, 

tidigare forskning samt, mycket viktigt, en svensk kontext. De skandinaviska länderna, 

däribland Sverige, är med sina välfärdsmodeller föregångsländer vad gäller att tillvarata 

barnens ställning i samhället (Pramling Samuelsson, et al., 2013). Det är väl känt att många 

andra länder och stater befinner sig i en situation där det fortfarande finns ett stort behov av 

att både se och tillgodose barns mest basala behov och rättigheter. Därför kan denna definition 

av barnperspektivet endast göras gällande i den svenska, möjligen den skandinaviska, 

kontexten.  

 

5.2 Strategisk kommunikation 

I detta avsnitt kommer, precis som i avsnittet för barnperspektivet, först ett försök till en mer 

allmän definition av strategisk kommunikation som begrepp och modell. Därefter följer en 

beskrivning av hur och vad inom den strategiska kommunikationen som kommer att användas 

i denna studie. 

 

5.2.1 Strategisk kommunikation 

Vad strategisk kommunikation egentligen är och hur det bör definieras råder det delade 

meningar om. Det verkar kunna omfatta hur lite, eller hur mycket som helst beroende på 

vilken infallsvinkel man har när man söker närma sig begreppet. I denna studie har författaren 

i stor utsträckning utgått från Falkheimers (2014) samt Falkheimer och Heides (2007; 2011; 
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2014) beskrivningar av begreppet, då dessa upplevs vara bland de bredaste men även 

fylligaste beskrivningarna som finns att tillgå.  

Falkheimer och Heidi (2007, s. 37) skriver  

 

Strategisk kommunikation handlar enligt oss om den övergripande strategiska 

planeringen, utförandet och utvärderingen av en organisations kommunikation 

med både interna och externa publiker. Men det handlar också om att anlägga ett 

kommunikativt perspektiv på i princip allt en organisation sysslar med.   

 

Vidare menar Falkheimer och Heide (2011, s. 13) att strategisk kommunikation är ”… 

en organisations medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina mål”. Även Patterson och 

Radtke (2009) belyser detta och skriver att strategisk kommunikation syftar till att hjälpa 

organisationer att nå sina strategiska mål. 

För att arbeta strategiskt måste man alltså enligt Falkheimer och Heide (2007; 2014) 

planera, genomföra och därefter utvärdera sina kommunikativa handlingar utifrån syftet att nå 

organisatoriska mål. Innan planeringen startas bör även en undersökning, eller en 

behovsanalys göras (Falkheimer & Heide, 2014). Det är först när alla dessa steg är 

genomförda som en kommunikationshandling kan sägas vara strategiskt genomförd 

(Falkheimer & Heide, 2014).   

Kommunikationen organisationen vill undersöka, planera, utföra och utvärdera kan 

alltså enligt ovan nämnda citat vara riktad till både interna och externa publiker. Detta betyder 

att den strategiska kommunikationen kan verka både internt inom organisationen och externt, 

riktad mot målgrupper utanför organisationen. Den interna strategiska kommunikationens 

syfte är att koordinera organisationens olika enheter för att arbetet med att uppnå de 

organisatoriska målen ska synkroniseras (Falkheimer & Heide, 2014). Den interna strategiska 

kommunikationen ska också se till att kulturen, med dess normer och värderingar, i 

organisationen sprids och görs gällande (Falkheimer & Heide, 2014). Den interna 

kommunikationen består av tre stora delar, den hierarkiska kommunikationen, 

massmediakommunikation och informell kommunikation (Falkheimer & Heide, 2014). Då 

denna studie i stor utsträckning kommer att inrikta sig på den externa kommunikationen 

kommer någon vidare redogörelse av dessa inte att göras. Den externa strategiska 

kommunikationen är den kommunikation som syftar till att på olika sätt påverka målgrupper, 

eller publiker, som finns utanför organisationen (Falkheimer & Heide, 2007). Det kan till 
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exempel handa om ”… marknadskommunikation […], kriskommunikation, lobbying […] och 

presskontakter” (Falkheimer & Heide, 2007, s. 22). Många menar dock att den externt riktade 

kommunikationen även påverkar de interna enheterna vilket gör det problematiskt att på ett så 

strikt sätt som ovan skilja den interna och externa kommunikationen åt (Falkheimer & Heide, 

2007).  

 Till sist nämner Falkheimer och Heide i citatet att strategisk kommunikation handlar 

om ”… att anlägga ett kommunikativt perspektiv på i princip allt en organisation sysslar med” 

(2007, s. 37). Detta betyder i förlängningen att kommunikation, när den är strategisk, inte bara 

berör de som är specialiserade på området utan faktiskt alla som finns och verkar inom en 

organisation (Falkheimer & Heide, 2007). Patterson och Radtke (2009, s. 8) skriver ”Strategic 

communications provides a framework that helps ensure that every stuff and board member is 

working from the same set of assumptions and understand how their work fits into broader 

work of the organization”.  

Strategisk kommunikation som kunskapsintresse bygger på de tre forskningsfälten 

public relations, organisationskommunikation och marknadsföring (Falkheimer & Heide, 

2007). Vad gäller public relations så finns det många olika definitioner av begreppet 

(Falkheimer & Heide, 2007). De flesta handlar dock på ett eller annat sätt om organisationens 

relationer till sina publiker. ”… allt en organisation gör och säger tolkas av olika publiker” 

(Falkheimer & Heide, 2007, 48), det är därför av vikt för organisationen att fokusera på att 

skapa goda relationer till de målgrupper som finns kring den och detta bör göras genom att se 

varje målgrupp eller publik som unik och tillvarata deras intressen (Falkheimer & Heide, 

2007). Kommunikation handlar inom public relations om att styra relationerna till sina 

publiker i syfte att gynna organisationens bästa (Falkheimer & Heide, 2014). Det finns fem 

idealtyper av public relations-modeller och dessa är publicitetsmodellen, 

informationsmodellen, asymmetriska tvåvägsmodellen, symmetriska tvåvägsmodellen samt 

spelmodellen (Doizer, Grunig & Grunig, 1995). Publicitetsmodellen är en modell som bygger 

på envägskommunikation och handlar om att genom exponering i massmedia få så mycket 

publicitet som möjligt (Falkheimer & Heide, 2014). Informationsmodellen är också en modell 

som bygger på envägskommunikation men som har effekten något närmare målgruppen än 

vid tillämpning av publicitetsmodellen (Falkheimer & Heide, 2014). I den asymmetriska 

tvåvägsmodellen intresserar sig sändaren mer för återkoppling än vid de två tidigare nämnda 

modellerna och vill veta att den information som avses spridas landar hos tilltänkta 

målgrupper (Falkheimer & Heide, 2014). Den symmetriska tvåvägsmodellen bygger helt på 
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ett dialogideal där man inte ens pratar om sändare och mottagare av information utan då de 

som kommunicerar ses helt som två jämlika parter (Falkheimer & Heide, 2014). 

Spelmodellen är en modell som bygger på en kompromiss mellan den asymmetriska och den 

symmetriska tvåvägsmodellen (Falkheimer & Heide, 2014). Modellen handlar om att båda 

parter genom att ge upp någonting på varsitt håll kommer fram till en gemensam förståelse. 

Generellt sett kan man säga att publicitetsmodellen och informationsmodellen har en syn på 

sin omgivning som präglas av dominans och kommunikationen ses inte som något relationellt 

utan som överföring av information (Falkheimer & Heide, 2007). Tvåvägsmodellerna 

däremot låter omgivningen, i något olika utsträckning, göra sina röster hörda. Dock på 

organisationens egna villkor (Falkheimer & Heide, 2007).  

Organisationskommunikation skulle i sin vidaste betydelse kunna innefatta all 

kommunikation som en organisation sysslar med (Falkheimer & Heide, 2014). Goldhaber 

(1993) har dock definierat tre karakteristika som samlar, eller ringar in, begreppet något mer 

specificerat. Goldhaber (1993, s. 14) skriver 

 

1. Organizational communication occurs within a complex open system which is 

influenced by and influences its environments, both internal […] and external. 2. 

Organizational communication involves messages and their flow, purpose, 

direction, and media. 3. Organizational communication involves people and their 

attitudes, feelings, relationships, and skills. 

 

Falkheimer och Heide (2007) menar att organisationskommunikation tidigare till stor 

del handlar om intern kommunikation men att så alltså inte längre är fallet.  

Marknadskommunikation handlar inom den strategiska kommunikationen om 

kommunikation som syftar till att informera, övertyga, förstärka och/eller förändra publikers 

attityder kring organisationen (Falkheimer & Heide, 2014). Falkheimer och Heide (2014) 

menar att man historiskt sett inom marknadskommunikationen gått från att tala till 

konsumenter till att tala med dem. 

Huruvida man talar till eller med sina konsumenter för oss in på den del av den 

strategiska kommunikationen som behandlar de två olika ”grundtyper” av kommunikation 

som existerar. Dessa är transmissionssynen på kommunikation samt den meningsskapande 

synen, som även kallas den rituella synen på kommunikation (Falkheimer & Heide, 2014). 

Transmissionssynen på kommunikation, som är den vanligast förkommande synen i 
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västvärlden, innebär mer eller mindre överföring av information (Falkheimer & Heide, 2014). 

Med det här perspektivet handlar kommunikation om att hitta strategier för att mottagaren ska 

förstå den information man avser överlämna (Falkheimer & Heide, 2014).  Den rituella, eller 

meningsskapande synen på kommunikation däremot handlar om tolkning och om att skapa 

någonting gemensamt mellan de personer eller enheter som kommunicerar (Falkheimer & 

Heide 2014). Kommunikation bör enligt detta perspektiv ses som ”… ett gemensamt arbete 

mot en ömsesidig förståelse” (Falkheimer & Heide, 2014, s. 41). Dessa olika perspektiv bör 

dock inte ses som några motsatser till varandra utan bör förstås som perspektiv som fokuserar 

på olika delar av kommunikationsprocessen (Falkheimer & Heide, 2014).  

I praktiken kan strategisk kommunikation bidra till att skapa organisatorisk effektivitet, 

stärka organisationers image, stärka organisationers identitet och öka transparensen både 

internt och externt (Falkheimer 2014; Falkheimer & Heide, 2007; Falkheimer & Heide, 2014).  

   

5.2.2 Strategisk kommunikation i denna studie 

I denna studie kommer den strategiska kommunikationen som den ovan beskrivs att användas 

för att analysera inhämtad information. Vissa ställningstaganden har dock gjorts, dessa 

redogörs närmast för.  

När man närmar sig strategisk kommunikation finns det enligt Falkheimer (2014) och 

Falkheimer och Heide (2014) två grundläggande utgångspunkter. Antingen har man ett 

organisationsperspektiv vilket betyder att man när man analyserar strategiska 

kommunikationsprocesser utgår från dess betydelse för organisationen, dess effektivitet, 

kultur, demokrati, ledning och så vidare. Utgår man från ett samhällsperspektiv avser man 

däremot att analysera de strategiska kommunikationsprocesserna utifrån deras betydelse för 

samhället, allmänhetens attityder, demokrati, kultur och så vidare (Falkheimer 2014; 

Falkheimer & Heide, 2014). I denna studie har ett samhällsperspektiv intagits, men 

organisationsperspektivet kan komma att i korta drag beröras.  

Som tidigare nämnts är det inte helt oproblematiskt att dra en skiljelinje mellan intern 

och extern kommunikation. Då denna studie intresserar sig för socialtjänstens sätt att 

informera barn och ungdomar om sin verksamhet, det vill säga organisationens sätt att 

kommunicera med en specifik extern publik kommer dock detta att göras. Studien kommer i 

huvudsak att behandla extern kommunikation och då utrymme för att involvera även den 

interna påverkan inte finns kommer den interna kommunikationen vidare i studien inte 

beröras.  
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Enligt Whittington (2001) finns fyra idealmodeller över perspektiv på strategiska 

kommunikationsstrategier och dessa är ”klassisk strategi”, ”det evolutionära perspektivet”, 

”det processuella perspektivet” samt ”systemperspektivet”. I denna studie finns ett 

förhållningssätt som grundar sig på ett systemperspektiv. Enligt detta är syftet med den 

strategiska kommunikationen i praktiken att kartlägga andra sociala system och anpassa 

organisationens verksamhet efter rådande normer, värden och kulturer (Whittington, 2001). 

Organisationen och dess sociala och kulturella kontext, med olika publiker, ses som beroende 

av varandra och den externa kommunikationen ligger i fokus (Falkheimer & Heide, 2014). 

Det är precis detta som denna studie handlar om, att analysera socialtjänstens strategier för att 

informera på ett sätt som anses vara fördelaktigt för den aktuella målgruppen, vilket också kan 

definieras som hur väl informationen anpassats utifrån den kulturella kontext och som råder 

inom målgruppen barn och unga.    

 

 

 

 



  

  22  

 

6. Metod 

I denna studie har en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod använts. Data har 

samlats in med hjälp av innehållsanalyser av Dalarnas samtliga kommuners webbsidor. I detta 

avsnitt följer en redogörelse för studiens metoder, dess genomförande, etiska överväganden 

samt en reflektion kring de metodologiska val som gjorts.  

 

6.1 Val av metod 

Då syftet med denna studie har varit att få en fördjupad kunskap om hur socialtjänsten i 

Dalarna informerar barn och unga om sina verksamheter via webben har en kombination av 

kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av varje dala-kommuns respektive webbplats 

genomförts. Innehållsanalys, av såväl kvantitativ som kvalitativ art, är en metod där dokument 

och texter på ett mer eller mindre systematiskt sätt analyseras för att bestämma dess innehåll 

(Bryman, 2011; Watt Boolsen, 2007). Innehållsanalys ger även möjlighet att jämföra likheter 

och skillnader i textinnehåll (Elo & Kyngäs, 2008). Av denna anledning har innehållsanalys 

som metod valts till denna studie. 

 

6.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Vid innehållsananalyser är det, som vid kanske alla metoder, studiens problemformulering 

och syfte som ligger till grund för hela undersökningen (Bryman, 2011; Watt Boolsen, 2007). 

Då syftet med denna studie alltså är att söka få en fördjupad kunskap om hur socialtjänsten i 

Dalarna informerar barn och unga om sina verksamheter har, som en del av studien, en 

kvalitativ metod valts. Genom den kvalitativa innehållsanalysen kan man med hjälp av på 

förhand konstruerade kategorier söka efter teman i det dokument eller den text som analyseras 

(Bryman, 2011). I den kvalitativa innehållsanalysen finns, till skillnad från den kvantitativa, 

möjlighet att i efterhand, och, kanske framförallt, under processens gång, revidera, 

omformulera och/eller lägga till nya kategorier (Bryman, 2011). När innehållsanalysen 

genomförs på detta sätt, med hjälp av på förhand konstruerade kategorier och frågeställningar 

utifrån tidigare kunskap och/eller kännedom om det ämne som avses studeras, intar den en 

deduktiv hållning (Elo & Kyngäs, 2008). Enligt Bryman (2011, s. 647) handlar det deduktiva 

perspektivet om att forskning genomförs utifrån ”… hypoteser och idéer som härleds från 

teorier”. I denna studie finns dock inga färdiga hypoteser, heller inte idéer som härletts ur 

teorier. Däremot finns idéer och frågeställningar som härletts ur tidigare kunskap kring ämnet. 
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Enligt Marchall och Rossman (i Elo & Kyngäs, 2008) innefattar den deduktiva 

innehållsanalysen även att testa kategorier eller koncept och enligt Sandelowski m.fl. (i Elo & 

Kyngäs, 2008) kan dessa test baseras på tidigare litteraturgranskningar. Den förkunskap och 

de idéer författaren har kring ämnet baseras främst på tidigare, av Barnombudsmannen (i 

Socialstyrelsen, n.d.a), genomförda granskning av kommuners webbsidor som författaren ser 

som ett alternativ till just litteraturgranskning då någon regelrätt forskning eller litteratur i 

ämnet inte finns att tillgå.  

 

6.3 Kvantitativ innehållsanalys 

Även om den kvalitativa innehållsanalysen svarar bra mot studiens syfte kom det under 

arbetets gång att bli klart att syftet och frågeställningarna, när de brutits ner, även innehöll 

frågor som var av sådan art att en kvantitativ metod för att besvara dem var nödvändig. Detta 

var frågor som i huvudsak kunde besvaras med ”ja” eller ”nej”. Av denna anledning valdes 

därför även delar av kvantitativ innehållsanalys som en av metoderna för denna studie. Den 

kvantitativa innehållsanalysen är en metod där man, precis som vid deduktiv kvalitativ 

innehållsanalys, på förhand konstruerar ett schema, eller granskningsprotokoll som författaren 

i denna studie valt att kalla det, med ett antal kategorier (Bryman, 2011). Till skillnad från vid 

en kvalitativ innehållsanalys är dessa kategorier dock rigida. I den kvantitativa 

innehållsanalysen görs en objektiv och systematisk beskrivning av innehållet i det material 

man analyserar (Berelson i Bryman, 2011) och syftet med denna typ av innehållsanalys är att 

hitta kvantitativa beskrivningar för de kategorier man på förhand utformat (Bryman, 2011). I 

nästa del, 6.4 Granskningsprotokoll, följer en utförlig beskrivning av hur 

granskningsprotokollet utformats. Då de frågor som tillhör den kvantitativa delen av analysen 

endast innehåller ja- och nejfrågor har inte någon manual för hur kodning ska gå till 

konstruerats, något som enligt Bryman (2011) annars är av vikt vid kvantitativ 

innehållsanalys.  

 

6.4 Granskningsprotokoll 

För att underlätta analysarbetet har ett granskningsprotokoll (se bilaga 1), utifrån syftet och 

frågeställningarna, formulerats. Granskningsprotokollet inrymmer både de frågeställningar 

som är av kvantitativ och av kvalitativ natur. Då innehållsanalysen är av deduktiv art, gavs 

möjlighet att på förhand konstruera kategorier för de frågor som önskades besvaras (Elo & 



  

  24  

 

Kyngäs, 2008) vilket gjorde det möjligt att slå samman de båda analyserna genom ett och 

samma granskningsprotokoll.  Som hjälp för att utforma granskningsprotokollen har i ett 

första steg Barnombudsmannens (i Socialstyrelsen, n.d.a) kriterier för den tidigare 

granskningen av Sveriges alla kommuners webbsidor använts. Några av dessa kriterier har 

lagts till granskningsprotokollet och därefter har egna kompletterande kategorier formulerats 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Utifrån syfte och frågeställningar kunde författaren konstruera fyra huvudteman. Dessa 

teman är ”Tillgänglighet”, ”barn och ungas rättigheter”, ”socialtjänstens skyldigheter” samt 

”information för vidare kontakt”. Utöver dessa huvudkategorier har information om när 

webbsidan senast uppdaterades samt vilket datum sidan granskades nedtecknats.  

I granskningsprotokollet ger ”tillgänglighet” plats åt innehåll som till exempel säger 

någonting om huruvida det finns en riktad ingång till informationen som finns till barn och till 

vem informationen tycks rikta sig. 

Vad gäller huvudkategorin ”barn och ungas rättigheter” omfattas den av eventuellt 

innehåll som säger någonting om barn och ungas rättigheter samt hur denna eventuella 

information förmedlas. 

I den tredje huvudkategorin, ”socialtjänstens skyldigheter”, finns innehåll som säger 

någonting om socialtjänsten, dess skyldigheter samt praktiska verksamhet. 

I den fjärde och sista huvudkategorin, ”information för vidare kontakt”, har innehåll 

som säger någonting om informationens eventuella sätt att informera om hur barnen kommer i 

kontakt med socialsekreterare i sin kommun och/eller med andra, för barnens bekymmer, 

relevanta organisationer nedtecknats. 

För att testa granskningsprotokollet gjordes först en pilotundersökning. Detta för att 

kontrollera att kategorierna var väl åtskilda och att alla kategorier (vad gäller den kvantitativa 

metoddelen) som kunde tänkas finnas med verkligen fanns med. Faktorer som enligt både 

Bryman (2011) och Watt Boolsen (2007) är av vikt vid innehållsanalyser. Under 

pilotundersökningen lades i huvudkategorin ”Information för vidare kontakt” även 

information om telefontider till i frågan om öppettider. Dessutom hette huvudkategorin 

”Tillgänglighet” i detta inledande skede ”Tillgänglighet/målgruppsanpassning”, 

Målgruppsanpassningen togs bort från denna huvudkategori då frågan om 

målgruppsanpassning är ett genomgående tema i alla huvudkategorier. 
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6.5 Population och urval 

Då barn och ungdomar gärna använder internet för att söka efter information och själva ser 

webben som en första kontakt med socialtjänsten (Socialstyrelsen, n.d.a) kom studien att 

inriktas på webbaserad information riktad mot barn och ungdomar. Efter att internet som 

medie valts gjordes ett bekvämlighetsurval där Dalarnas alla kommuner inkluderades. 

Bryman (2011) beskriver ett bekvämlighetsurval som ett urval som består av personer som 

finns tillgängliga. För denna studie handlande bekvämlighetsurvalet om att författaren bor, 

studerar och arbetar i Dalarna och därför kändes Dalarna som län mest tillgängligt (även om 

man förstås kan tänka sig att webbaserad information går att nå från vart i världen man än 

befinner sig). 

Vad gäller tidsperiod har studien enbart undersökt hur den webbaserade informationen 

riktad till barn och unga från kommunernas sida ser ut under tiden för själva undersökningen, 

det vill säga under december 2016. Anledningen till detta är, som tidigare nämnts, att 

Barnombudsmannen i samarbete med Socialstyrelsen under 2013 har granskat Sveriges 

samtliga kommuners webbplatser ur ett barnperspektiv och att förbättringsåtgärder därefter 

lagts fram (Socialstyrelsen, n.d.a; Socialstyrelsen, n.d.b). En uppföljning av det arbete som 

gjorts kommer enligt Socialstyrelsen (n.d.b) tidigast att göras under det sista kvartalet 2016, 

vilket betyder att något sådant inte finns färdigställt eller tillgängligt ännu. 

I studien undersöks vad som benämns som ”kommunernas webbsidor”. Nämnas bör att 

det inte är all information som finns på kommunernas webbsidor som granskats utan den 

information som rör socialtjänstens/individ- och familjeomsorgens barn- och 

ungdomsrelaterade verksamhet. För de flesta kommuner har all information som funnits i 

underkategorin ”barn och ungdom” eller ”familj, barn och ungdom” granskats. Några 

kommuner har dock haft annan information som mycket tydligt riktat sig direkt mot barn och 

unga. I de fallen har endast informationen i dessa underkategorier granskats. Vad gäller 

Malungs-Sälens kommun har information i underkategorin ”för dig som är barn eller  

ungdom” granskats och vad gäller Rättviks kommun har information som funnits under 

kategorin ”det här är soc” granskats.  

 

6.6 Genomförande av datainsamling 

Datainsamlingen skedde, efter att alla webbsidor översiktligt studerats, systematiskt genom att 

gå igenom hela granskningsprotokollet kommun för kommun. Först gjordes en översikt över 

hela webbsidan och sedan antecknades datumet för granskningen samt när webbsidan senast 
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uppdaterats. Därefter gicks materialet igenom med fokus på en huvudkategori åt gången. Om 

det i huvudkategorin fanns frågor av kvantitativ art besvarades dessa först och därefter 

fokuserades det på att hitta manifest och latent innehåll som omfattades av den aktuella 

kategorin. Varje kategori behandlades tills nytt innehåll inte längre fanns att tillföra. 

Webbsidorna granskades efter kommunernas geografiska ordning varpå Älvdalen var först, 

följt av Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro, Leksand, Falun, Gagnef, Borlänge, 

Ludvika, Säter, Hedemora, Smedjebacken och till sist Avesta.  

Data samlades in under december månad (2016).   

 

6.7 Databearbetning och analys 

Genomgående i databearbetningen och analysen har Elo & Kyngäs (2008) modell för 

deduktiv kvalitativ innehållsanalys använts. Först förbereddes analysarbetet, i den fas som Elo 

och Kyngäs (2008) kallar förberedelsefasen (preparation phase), genom att enheter för 

analysen valdes ut, det vill säga alla dala-kommuners webbsidor. Därefter gjordes valet att 

både det manifesta och latenta innehållet skulle granskas på respektive webbsida då 

frågeställningarna var av sådan art att bedömningen gjordes att endast manifest innehåll inte 

kunde besvara dem. Därefter gjorde författaren sig bekant med det material som skulle 

analyseras genom att överskådligt ta del av det och läsa igenom allt en gång utan att värdera 

det.  

Efter förberedelsefasen följde organisationsfasen (organising phase) (Elo & Kyngäs, 

2008) med det deduktiva förfarandet som grund. I denna fas skapades vad författaren valt att 

kalla ett granskningsprotokoll men som Elo och Kyngäs (2008) benämner ”categorization 

matrix”. (För utförlig beskrivning av hur granskningsprotokollet konstruerats se 6.4 

Granskningsprotokoll). Därefter gjordes själva insamlandet av innehållet i enheterna, det vill 

säga webbsidorna och data grupperades utifrån huvudkategorierna i granskningsprotokollet. 

Senare sattes en etikett på innehållet utifrån en bedömning kring huruvida innehållet föreföll 

vara anpassat för barn och ungdomar och således vara strategiskt eller inte. Till sist 

abstraherades innehållet och en beskrivningskategori tillskrevs det gemensamma innehållet i 

varje huvudkategori.  

Beskrivningskategorierna utformades utifrån de etiketter som funnits. Där fanns 

innehåll, alltså information, som föreföll vara bristfällig utifrån studiens frågeställningar. 

Information som var bristfällig, knapphändig och helt saknade anpassning för barn. 
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Vidare fanns information som i sin natur var abstrakt. Denna information var mer 

omfattande än den bristfälliga men hade ofta generella eller formella beskrivningar och 

förklaringar med svåra begrepp som inte definierades på ett konkret sätt. 

Till sist fanns information som till sin natur var fullständig, språkligt riktad till barn och 

gav kunskaper som kan antas att barn kan använda sig av för att få kunskap om sina 

rättigheter, socialtjänstens skyldigheter eller hur kontakt för vidare hjälp eller information kan 

tas.  

Som exempel kan nämnas att på Malung-Sälens kommuns hemsida stod ”… det kan 

handla om att man bråkar väldigt mycket i familjen, att någon i familjen ofta blir full eller 

otrevlig när den dricker alkohol”. Detta innehåll tillfördes huvudkategorin ”Tillgänglighet”. 

Därefter sattes etiketten ”begripliggör svåra begrepp”. Informationen på webbsidan fanns 

dock under rubriken ”stöd och omsorg”, en rubrik som tillskrevs etiketten ”svåra begrepp” 

och som också tillfördes huvudkategorin ”tillgänglighet”. Därför fick detta innehållet, 

tillsammans med det andra innehållet som tillförts samma huvudkategori, till trots det enkla 

språket och på grund av den svåra ingången till informationen, beskrivningskategorin 

”abstrakt” (se bilaga 2). 

Den sista fasen i innehållsanalysen kallar Elo och Kyngäs (2008, s. 110) ”reporting the 

analyzing process and the result”, det vill säga rapportering av analysprocessen och resultaten. 

Det är precis det författaren avser att med denna uppsats göra.  

 

6.8 Metodologiska reflektioner 

I detta avsnitt följer en diskussion kring de avgränsningar som gjorts. Därefter diskuteras 

studiens tillförlitlighet och äkthet samt utmaningar med de metoder som valts för att 

genomföra studien. 

 

6.8.1 Avgränsningar 

Vad gäller valet av metod har den kunnat besvara de frågeställningar som vid studiens 

inledande skede funnits. Metoden har dock endast givit svar på hur saker och ting förhåller sig 

men inte hur det kommer sig att det är så det förhåller sig. Anledningen till att denna 

avgränsning behövt göras är dels de bristande resurser som inom ramen för ett examensarbete 

på grundnivå finns, men också det faktum att ingen av de respondenter som i studiens 

inledande skede tillfrågats valde att delta.  
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En annan begränsning gällande förekomna studie är att hänsyn inte tagits till alla barn. 

Avgränsningar har gjorts, än en gång på grund av bristande tid, och analys har inte att gjorts 

vad gäller webbsidornas information i förhållande till barn och unga med andra språk än 

svenska eller barn och unga med någon form av funktionsnedsättning.  

 

6.8.2 Tillförlitlighet och äkthet 

För att stärka kvaliteten i kvalitativ forskning är det viktigt att få en bild av tillförlitligheten 

och äktheten i studien (Bryman, 2011).  

Tillförlitligheten av en kvalitativ studie kan stärkas genom de fyra delarna trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera resultaten (Bryman, 2011).  

Trovärdighet kan man för en kvalitativ studie skapa genom att utföra undersökningen 

eller forskningen på ett sätt så att gällande regler och ordningar följs. Denna studie har 

utformats på ett sätt så att regler kring till exempel etiska principer följts (se kommande 

avsnitt etik) samt påföljande regler för att stärka kvaliteten i forskningen. Man kan även enligt 

Bryman (2011) använda sig av så kallad respondentvalidering för att stärka trovärdigheten i 

sin studie. Samtliga kommuner, med undantag för en, har genom sina individ- och 

familjeomsorgschefer alternativt enhetschefer för barn- och ungdomsgruppen på individ- och 

familjeomsorgen i ett inledande skede blivit tillfrågade om att delta i studien men ingen har 

responderat. Nämnas bör att denna tillfrågan gällde deltagande i form av att bli intervjuad 

men då inget engagemang gavs och respons totalt uteblev valdes, på grund av pressat 

tidsschema, att inte försöka involvera dessa en andra gång. 

Då resultaten för kvalitativa studier sällan frambringas ur ett statistisk representativt 

urval och alltså inte kan generaliseras behöver man stärka studiens överförbarhet på annat 

sätt. Detta kan göras genom att med fylliga och rika beskrivningar tydligt redogöra för vad 

studien undersökt för att underlätta för läsaren att ta ställning till huruvida resultaten kan antas 

vara överförbara till andra kontexter (Bryman, 2011). I denna studie har det klart och tydligt 

definierats vad som undersökts och anspråk har heller inte gjorts på att generalisera resultaten 

utan de görs endast gällande för den kontext de framkommit ur.  

För att stärka pålitligheten behöver författaren tydligt redogöra för varje steg i 

undersöknings- eller forskningsprocessen (Bryman, 2011). Genom att på ett strukturerat sätt 

tydligt söka öka transparensen i undersökningsprocessen redogör denna studie så långt det är 

möjligt för att redovisa varje steg i processen. Pålitligheten kan även stärkas genom så kallad 

kollegiegranskning (Bryman, 2011). Då det inom ramen för en uppsats på grundnivå inte 
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finns tillgång till kollegor är detta inte möjligt. Studiens alla steg har dock systematiskt 

granskats av författarens handledare vilket bidrar till det samma.  

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär enligt Bryman (2011) att forskaren gör sig 

ödmjuk inför att det inte går att vara fullständigt objektiv men att denne utfört undersökningen 

i god tro. Med detta menas att forskaren behöver göra sig säker på att personliga värderingar 

inte (avsiktligt) påverkat resultaten (Bryman, 2011). För att söka säkerställa att personliga 

värderingar inte påverkar denna studie har författaren gjort sig medveten om sina egna 

värderingar samt den egna förförståelsen kring ämnet. Diskussion har dessutom under hela 

processens gång skett med handledare. Detta för att hålla en så neutral syn som möjligt kring 

undersökningens ämne och dess område. Här är på sin plats att nämna att författaren är 

anställd i en av de verksamheter vars webbsidor granskats. Då inställningen och 

förhoppningen under studiens gång varit att resultatet ska komma att användas för att förbättra 

webbsidorna till förmån för barnen och de unga har detta inte påverkat resultatet i någon 

betydande omfattning.  

 

Vad gäller äktheten av kvalitativa studier rör det enligt Bryman (2011) mer generella 

frågor kring studien. För det första handlar äktheten om huruvida studien ger en rättvis bild av 

det som undersökts, för det andra om undersökningen ger de personer som deltagit hjälp att få 

en bättre förståelse för sin sociala miljö, för det tredje om undersökningen bidragit till att 

deltagarna ges möjlighet till att förbättra sin förståelse för andra i samma miljö samt, för det 

fjärde, om undersökningen bidragit till att de som deltagit i den fått möjlighet att förbättra sin 

situation. Då det i denna studie inte ingår deltagare som enskilda personer är frågorna, eller 

kriterierna, inte helt enkla att svara på. Ambitionen för studien har dock självklart varit att ge 

en så rättvis och nyanserad bild av verkligheten som möjligt. Då författaren inte har någon 

kontakt med den eller de personer som utformat eller har ansvar för de webbplatser som 

analyserats kommer studien per automatik inte att ge de(t) som undersöks hjälp att vare sig 

komma fram till en bättre förståelse av sin egen situation, andras upplevelser eller hur 

situationen kan förändras. Önskvärt är dock (självklart) att resultaten når fram till de personer 

som berörs så att utveckling och förbättring kan ske.  

 

6.8.3 Utmaningar med vald metod 

Att kombinera metoder av kvantitativ och kvalitativ art är enligt Bryman (2011) inte helt 

oproblematiskt. Det finns å ena sidan en allmän uppfattning om att dessa forskningsstrategier 
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över huvud taget inte går att kombinera då de totalt skiljer sig åt vad gäller ontologiska och 

epistemologiska grunder. Å andra sidan, kan man, precis som författaren valt att i denna 

studie göra, välja att se dessa forskningsstrategier som enbart tekniker för att samla in data 

och lägga deras kunskapsteoretiska grundantaganden åt sidan (Bryman, 2011). Det gör 

kombinationen av dem (teoretiskt sett) okomplicerad. 

Vad gäller innehållsanalys som metod har viss kritik förekommit och Elo och Kyngäs 

(2008) menar att det är en metod där det inte finns några tydliga allmänt erkända regler för 

hur den är förskaffad. Detta, den otroliga flexibilitet som detta medför, gör innehållsanalysen 

till en utmaning (Elo & Kyngäs, 2008). För att kompensera för detta har alla steg i studien på 

ett grundligt sätt redovisats. Detta för att läsaren genom hela processen ska förstå vad som har 

gjorts och hur det har gjorts.  

 

6.9 Etik 

För svensk forskning gäller grundprinciperna informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2011). Dessa krav rör dock forskning 

som omfattat enskilda personer. Då enskilda personer inte berörs av denna studie, som 

studerar offentliga kommunala webbsidor, har därför inga specifika överväganden behövts 

göras kring dessa principer. 

Högskolans blankett för etisk egengranskning (se bilaga 3) har innan studien påbörjades 

fyllts i och inte heller denna gav orsak till några särskilda etiska överväganden. 
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7. Resultat och analys 

I detta avsnitt följer en presentation av studiens resultat och en analys av dessa i förhållande 

till de teoretiska tolkningsramar som valts ut, det vill säga barnperspektivet och strategisk 

kommunikation. Resultatet kommer inledningsvis att presenteras övergripande och därefter 

följer en djupare presentation av resultatet för var och en av studiens frågeställningar tillika 

huvudkategorierna i det granskningsprotokoll som använts vid insamlandet och analys av 

data. 

 

Sammanfattningsvis framkommer av resultaten att de allra flesta kommunerna saknar 

information om sina verksamheter som hjälper barn och unga att förstå när, hur och varför 

man som barn eller ungdom kan eller bör ta kontakt med socialtjänsten. Informationen som 

finns är i många avseenden knapphändig och den har ett språk som inte är avsett för barn. 

Sällan riktar sig informationen direkt till barnen och om och när den gör det växlas ofta 

riktningen i texten mellan barn och föräldrar/vuxna. Det finns ingen webbsida som har 

fullständig information som på ett tydligt, enkelt och konkret sätt riktas till enbart barnen. 

Redan här kan anas att något barnperspektiv inte tillämpas och att fullständiga strategier för 

att kommunicera saknas. 

Den 30 november 2015 publicerades det informationsmaterial som skulle vara till hjälp 

för kommunerna att anpassa sina hemsidor (Socialstyrelsen, n.d.b). De flesta kommunerna har 

efter det datumet uppdaterat sina webbsidor (se tabell 1). Som framgår av tabellen är Mora 

och Avesta de kommuner som inte gjort någon uppdatering efter det att 

informationsmaterialet blev tillgängligt. Älvdalens kommun redogör inte för när webbsidan 

senast uppdaterades. 

 

Tabell 1. Datum för senaste uppdatering av informationen på respektive webbsida. 

Kommun Senast uppdaterad 

Älvdalen Framgår inte 

Malung-Sälen 2016-08-15 

Mora 2015-11-26 

Orsa 2015-12-03 

Rättvik 2016-12-05 

Vansbro 2016-12-08 

Leksand 2016-11-25 
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Falun 2016-09-01 

Gagnef 2016-11-28 

Borlänge 2016-05-30 

Ludvika 2016-05-25 

Säter 2016-06-30 

Hedemora 2016-10-19 

Smedjebacken 2016-11-08 

Avesta 2014-05-14 

 

 

7.1 Tillgänglighet 

Vad gäller tillgänglighet av den information som finns på kommunernas webbsidor har 14 av 

15 kommuners information tillskrivits beskrivningskategorin abstrakt medan en kommuns 

information har tillskrivits beskrivningskategorin fullständig (se tabell 2).  

 

Tabell 2. Beskrivningskategoriernas fördelning för samtliga huvudkategorier. 

 Tillgänglighet Barn och ungas 

rättigheter 

Socialtjänstens 

skyldigheter 

Information för 

vidare kontakt 

Bristfällig 0 14 15 4 

Abstrakt 14 1 0 5 

Fullständig 1 0 0 6 

 

De flesta kommunerna har på sina webbsidor inte några ingångar till socialtjänstens 

verksamheter som är direkt anpassade för barn och unga. Ofta förekommer istället, för barn, 

oklara och svårdefinierade rubriker så som ”stöd och omsorg” eller ”vård och omsorg”. Tre av 

kommunerna har dock i sina ingångar till information om socialtjänsten ordet ”hjälp” med 

(”omsorg och hjälp”). ”Hjälp” kan antas vara ett begrepp som barn som söker hjälp kan ta till 

sig och förstå.  

Vidare är den information som finns på webbsidorna sällan riktad direkt till barn och 

unga. Om den är det handlar det oftast om enstaka meningar eller stycken. Det finns dock två 

kommuner, Malung-Sälen och Rättvik, där informationen, genom att ”du” genomgående 

används vänder sig direkt till barnen. På Malung-Sälens webbsida skriver man tillexempel 

”Någon som känner dig, eller som har träffat dig är orolig och har ringt till oss. Då kallas det 

anmälan”. På Vansbros hemsida däremot, som är en av de kommuner där man inte riktar sig 
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direkt till barnen och de unga, skriver man ”Om du är orolig för hur ett barn eller en ungdom 

har det eller misstänker att barnet eller ungdomen far illa kontakta individ- och 

familjeomsorgen (Ifo)”. 

Språket som bygger informationen på webbsidorna är ofta svårt. Det är inte ovanligt att 

hänvisning till lagtext sker och att facktermer används. På Säter kommuns webbsida skriver 

man till exempel ”En socialsekreterare gör då en utredning kring vilket bistånd eller vilka 

insatser du och din familj kan ha behov av. Detta innebär ett myndighetsutövande och det 

finns vissa lagar och regler socialsekreteraren måste följa”. Det finns dock två kommuner, än 

en gång Malung-Sälen och Rättvik, som genomgående har ett enkelt språk och där svåra 

termer bryts ner och görs konkreta. På Rättviks kommuns webbsida, som inte har text utan 

filmer med information, går att höra ”Soc kan bland annat hjälpa dig och din familj om ni har 

det bråkigt hemma, om någon av dina föräldrar dricker för mycket eller tar droger, du själv 

dricker alkohol eller tar andra droger, du gör något brottsligt, dina föräldrar ska skiljas och de 

har svårt att komma överens om hur det ska bli för dig eller om pengarna inte räcker till det 

allra viktigaste, som mat och hyra”. 

Tillgängligheten av förekommen information är med andra ord av varierande art, men 

ofta finns ingen mot barn och unga riktad ingång, man vänder sig sällan direkt till barnen och 

de unga och språket är ofta svårt. Av resultatet att döma finns över informationens 

tillgänglighet inget anlagt barnperspektiv. Genom barnperspektivet ses barn och unga som 

subjekt med egna rättigheter (UNICEF i Lindholm, 2014). Genom att inte vända sig direkt till 

barn och unga och genom att använda ett språk anpassat för vuxna förmedlas, i motsats till det 

barnperspektivet står för, en bild av barn och unga som objekt och passiva aktörer bundna till 

sina föräldrar eller andra vuxna. Barnen blir beroende av någon annan som åt dem kan tolka 

den information som finns.  

Vad gäller kommunikationens strategi pekar resultatet på att den inte är strategisk. 

Mycket av den strategiska kommunikationen handlar om organisationers relationer till sina 

publiker. För att skapa goda relationer med sina publiker är det av vikt att ta tillvara på deras 

intresse och se dess karakteristika (Falkheimer & Heide, 2007). Att inte rikta sig direkt mot 

barnen och att använda begreppsligt svår information påvisar att någon planering för att 

anpassa kommunikationen mot rådande publik inte gjorts. Sättet att kommunicera liknar 

närmast den publicitetsmodell som Falkheimer och Heide (2014) beskriver som en 

envägskommunikation med syfte att få publicitet. Det verkar inte finnas någon tanke om var 

informationen landar, eller vart den borde landa.    
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7.2 Barn och ungas rättigheter 

Vad gäller information kring barn och ungas rättigheter har informationen från 14 kommuner 

tillskrivs beskrivningskategorin bristfällig, medan informationen från en kommun tillskrivits 

beskrivningskategorin abstrakt (se tabell 2). På webbsidorna för sex av de 14 kommuner där 

informationen tillskrivits beskrivningskategorin bristfällig finns ingen information om barn 

och ungas rättigheter över huvud taget. I resterande åtta kommuner med 

beskrivningskategorin bristfällig information rörande barn och unga finns mycket lite skrivet 

om rättigheterna. Ofta nämns enstaka rättigheter där rätt till skydd från socialtjänsten vid 

missförhållanden som handlar om våld är vanligast. Som exempel kan nämnas formuleringen 

”Om du som barn, ungdom eller vuxen är utsatt för att någon slår dig eller gör dig illa på 

något annat sätt har du rätt att få hjälp och skydd från oss” (Mora: Orsa; Leksand; Gagnef). 

Denna formulering använder fyra av de åtta kommunerna. För tre av kommunerna är detta 

den enda information som finns om barn och ungas rättigheter medan den fjärde även nämner 

barnets rätt till att vara en del av utredningsprocessen och barnets rätt till umgänge med sina 

föräldrar. Den information som om barn och ungas rättigheter finns uttryck oftast explicit och 

begrepp som ”… har rätt till…” (Mora; Orsa; Malung-Sälen) eller ”… har du rätt att…” 

(Leksand; Gagnef; Hedemora; Avesta) används. Endast en av de åtta kommuner där någon 

information förkommer skriver implicit om barnets rättigheter. Där skriver man att barn och 

ungdomar ”… inte ska behöva fara illa eller riskera att utvecklas ogynnsamt” (Vansbro). Av 

alla 15 kommuner finns dock en vars information om barn och ungas rättigheter inte är 

bristfällig, detta är Rättvik. På Rättviks webbsida finns fullständig information om barn och 

ungas rättigheter. Ändå har informationen tillskrivits beskrivningskategorin abstrakt. Detta 

beror inte på att informationen är riktad mot vuxna eller har ett språk som är begreppsligt 

svårt. Nej, detta beror på att delar av informationen finns i en film som heter ”dina rättigheter 

när du är placerad”. I filmen sägs dock ”Du som är placerad har rättigheter, precis som alla 

barn och unga”.  Därefter nämns bland annat rättigheten att få information om saker som rör 

barnet själv och rätten till deltagande i frågor som rör den egna situationen. Att informationen 

ligger just under rubriken ”dina rättigheter när du är placerad” och att filmen heter det samma 

gör det oklart om dessa rättigheter rör alla barn eller bara de som är just placerade.  

Informationen som finns på kommunernas webbsidor är alltså till största delen 

bristfällig och kan sammanfattningsvis inte utgöra någon hjälp för barn och unga att förstå 

sina rättigheter.  
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De flesta definitioner av barnperspektivet utgår från FNs konvention om barnets 

rättigheter (Fridh & Norman, 2008; Halldén, 2003; Lindholm, 2014; Skivenes & Strandbu, 

2006) och artikel 12 tycks vara den artikel som tillmäts mest uppmärksamhet i relation till 

barnperspektivet (Lindholm, 2014; Skivenes & Strandbu, 2006). Artikel 12 handlar om 

barnens rätt att framföra sina egna åsikter i frågor som rör dem (Lindholm, 2014; Skivenes & 

Strandbu, 2006). Att för barnet framföra sina egna åsikter i frågor som rör det självt blir dock 

omöjligt om barnet inte har någon information eller kunskap om vad som är dess rättigheter. I 

barnkonventionen fastställs även i artikel 13 och 17 att barn har rätt till information 

(Regeringskansliet, 2014). ”Konventionsstaterna […] skall säkerställa att barnet har tillgång 

till information […] som syftar till att främja dess sociala […] välfärd och fysiska och 

psykiska hälsa” (Regeringskansliet, 2014, s. 31). Att närma sig barnperspektivet genom 

barnkonventionen gör det alltså klart att något barnperspektiv inte heller belagts vad gäller att 

informera om barn och ungas rättigheter. Det står också klart att kommunerna frångår de 

rättigheter som enligt barnkonventionen framkommer vilket i sin tur betyder att Sverige som 

nation brister i det åtagande som gjorts när konventionen ratificerades.   

Den strategiska kommunikationen handlar som redan nämnts bland annat om att se sina 

målgrupper och tillvarata deras intressen för att på så sätt skapa goda relationer (Falkheimer 

& Heide, 2007). Genom att inte informera barn och unga om vilka rättigheter de har frångår 

man denna princip och resultatet pekar även här på att någon strategi för kommunikation 

riktad mot barn och unga inte i full mening finns. 

 

7.3 Socialtjänstens skyldigheter  

Vad gäller information rörande socialtjänstens arbete och dess skyldigheter har samtliga 

kommuners information tillskrivits beskrivningskategorin bristfällig (se tabell 2). Tre av de 

15 kommunerna saknar helt information om socialtjänstens skyldigheter medan tolv av 

kommunerna har lite eller mycket lite information. Den vanligaste förekommande 

skyldigheten som redogörs för är socialtjänstens skyldighet att utreda barnets förhållande när 

en anmälan till socialtjänsten inkommit. Den kommun som har absolut minst information (av 

de kommuner som har någon information) är Malung-Sälen. På Malung-Sälens kommuns 

hemsida skriver man ”I Socialtjänstlagen står det bland annat att vårat jobb är att arbeta för att 

barn och ungdomar som växer upp är trygga och har det bra”. Den kommun som däremot har 

mest information är Orsa kommun. På Orsa kommuns hemsida får man information om att en 

utredning ska göras utifrån ett barnperspektiv, ”… vilket förutsätter att socialsekreterare 
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pratar med barnet och belyser hur barnet uppfattar sin egen situation”. Information ges även 

om att det är socialtjänstens uppgift att ”bistå” barn som riskerar att fara illa med råd, stöd, 

behandling och vård. Till sist finns information om att en individuell behovsprövning alltid 

ska göras vid bedömningen av rätt till bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen. Gemensamt 

för den information som finns är att den ofta består av svåra begrepp som inte definieras 

och/eller hänvisar till lagtext. Både implicita och explicita förklaringar av socialtjänstens 

skyldigheter förekommer.  

Vad gäller beskrivningarna av de aktuella kommunernas verksamheter finns på de flesta 

webbsidor en hel del information att tillgå. Gemensamt för den information som finns är dock 

att den består av svåra begrepp och fackliga termer som inte definieras. På Hedemora 

kommuns hemsida skriver man bland annat ”Barn- och ungdomssektionen verkar för att 

ungdomar skall kunna växa upp under trygga förhållanden samt att ungdomar som riskerar att 

utvecklas ogynnsamt får det stöd de behöver”. Här som på många andra webbsidor, skriver 

man alltså om ”trygga förhållanden” och ”att utvecklas ogynnsamt” utan att definiera och på 

så sätt göra klart för den som läser vad det att växa upp under trygga förhållanden eller att 

utvecklas ogynnsamt är. Det ges heller ingen information om vad det egentligen är 

socialtjänsten gör när de ”verkar för” att ungdomar ska växa upp tryggt eller inte utvecklas 

ogynnsamt.  

Kommunen har enligt 1 kap 2 § Socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att alla 

medborgare i kommunen får den hjälp och det stöd de är i behov av (SFS 2001:453). Vidare 

har kommunen ett ansvar för att informera sina medborgare om socialtjänstens verksamhet 

samt erbjuda enskilda och grupper sin hjälp (SoL, SFS 2001:453.) och enligt FNs konvention 

om barnets rättigheter (Regeringskansliet, 2014) har barn rätt till information som kan hjälpa 

dem att stärka deras sociala välfärd och fysiska och psykiska hälsa. Att den information som 

finns om socialtjänstens skyldigheter samt aktuella verksamheter är så bristfällig tyder på att 

ett barnperspektiv inte anlagts i utformandet av webbsidorna. Man har inte tagit hänsyn till 

vare sig aktuell lagstiftning eller barnkonventionen. Man har heller inte använt ett språk 

anpassat för barn och unga.  

Även i denna del av resultatet blir det tydligt att några strategier för den kommunikation 

som finns inte existerar. För att stärka den organisatoriska effektiviteten bör organisationen 

handla transparant (Falkheimer, 2014; Falkheimer & Heide, 2007; Falkheimer & Heide, 

2014). Att inte informera om vilka skyldigheter som åligger kommunen och socialtjänsten 
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eller att inte på ett tillfredsställande sätt informera om den egna verksamheten påvisar inte 

transparens utan snarare motsatsen. 

 

7.4 Information för vidare kontakt 

Vad gäller den information som finns för vidare kontakt på kommunernas webbsidor är 

resultatet varierande. Fyra av kommunernas information har tillskrivits beskrivningskategorin 

bristfällig, fem av kommunernas information är abstrakt och sex av kommunernas 

information är fullständig (se tabell 2). 

De totalt elva kommunerna vars information inte tillskrivits beskrivningskategorin 

bristfällig har alla information om hur man kommer i kontakt med aktuell socialtjänst, under 

vilka tider socialtjänsten i kommunen håller öppet och/eller har telefontid samt länkar till 

andra aktörer och/eller organisationer som kan tänkas bistå barn och ungdomar med hjälp som 

socialtjänsten inte kan ge. Av de fyra kommuner vars information ses som bristfällig saknas i 

två fall information om öppettider och/eller telefontider och i två fall länkar till andra 

aktörer/organisationer.  

De fem kommuners vars information tillskrivits beskrivningskategorin abstrakt har alla 

information om telefonnummer till socialtjänsten, öppettider och/eller telefontider samt länkar 

till andra aktörer och/eller organisationer. Dessa kommuner saknar dock information om eller 

beskrivningar för när och varför barn och unga kan och bör kontakta dessa aktörer eller 

organisationer. För att ta till sig informationen på ett bra sätt behövs alltså förkunskaper kring 

de olika aktörerna och organisationerna. 

De sex kommunerna vars information anses vara fullständig har alla information om 

telefonnummer till socialtjänsten, öppettider och/eller telefontider, länkar till andra 

organisationer samt information om och förklaringar till när och varför barn och unga bör 

vända sig till de aktuella aktörerna/organisationerna. Borlänge kommun skriver till exempel 

 

Du kan söka för vad som helst på ungdomsmottagningen och besöken kostar 

ingenting. Man kan gå dit för att få svar på frågor och få hjälp med många saker 

som rör hur det är att vara ung. Till exempel om man: behöver någon att prata 

med, […], känner sig deppig eller stressad, […], undrar om våld och 

kränkningar… 
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Informationen kräver ingen förkunskap och det kan därför antas att alla som är 

läskunniga kan förstå den och ta den till sig.  

Att göra en generell analys på ett resultat som detta är inte helt enkelt på grund av dess 

mångfald. Gemensamt för de kommuner vars information tillskrivits beskrivningskategorin 

fullständig är dock att denna information består av fullständiga och fylliga beskrivningar samt 

har ett språk anpassat för barn. Det betyder att barns rätt till information tillvaratas samt att de 

ges möjlighet att agera sitt eget ställe. Faktorer som ur ett barnperspektiv är av vikt. Av 

resultaten framkommer dock att dessa möjligheter inte är ett faktum vad gäller alla granskade 

webbsidor utan endast en del av dem.  

Vad gäller den strategiska kommunikationen är även den i denna del av resultatet av 

varierande kvalitet. Vissa kommuner informerar på ett sätt som är väl anpassat för barn och 

unga om hur vidare kontakter kan tas samt när och hur detta bör eller kan göras. Att detta görs 

pekar på att kommunerna tänkt ur den aktuella publikens synvinkel, alltså barnen och de 

ungas, och anpassat sig och förhållit sig till deras kultur när informationen tagits fram. I 

praktiken är det detta strategisk kommunikation handlar om, att låta organisationens 

verksamhet anpassas efter publikernas kulturer med rådande normer och värderingar 

(Falkheimer & Heide, 2014). 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det sätt kommunerna kommunicerar på att det 

bland kommunerna finns en allmän syn på kommunikationen som präglas av transmission. I 

västvärlden är transmissionssynen på kommunikation den vanligast förekommande och den 

innebär mer eller mindre överföring av information (Falkheimer & Heide, 2014). Att ha detta 

perspektiv på kommunikation skapar inte utrymme för någon gemensam förståelse av hur ting 

förhåller sig utan handlar endast om att leverera information till mottagaren (Falkheimer & 

Heide, 2014). På webbsidorna levereras information, en information som sällan är anpassad 

för dess publik, och någon möjlighet till dialog eller med barnen gemensam betydelse av det 

som sänds ut finns inte. 
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8. Diskussion 

Syftet med denna studie var att få en fördjupad kunskap om hur socialtjänsten i Dalarna 

informerar barn och unga om sina verksamheter via webben. Jag ville ta reda på hur 

barnanpassad den information som fanns att tillgå var och studiens frågeställningar var: 

 

 Hur tillgänglig är den information som finns på webbsidorna? 

 Hur informerar kommunerna om barn och ungas rättigheter på webbsidorna? 

 Hur informerar kommunerna om socialtjänstens skyldigheter på webbsidorna? 

 Hur hjälper informationen som finns barn och unga att förstå vart de kan vända sig för 

vidare hjälp och kontakt? 

 

Av resultaten framkommer att det finns stora brister i den information som 

socialtjänsten ger via sina webbsidor. För det första kan kritik riktas mot kommunerna vad 

gäller informationens tillgänglighet för barn och unga. De flesta kommuner använder sig av 

huvudrubriker där ord som ”omsorg” och/eller ”vård” används. Ord som med all sannolikhet 

inte finns i ett barns vokabulär. Vidare är den information som finns endast i enstaka fall 

riktad direkt till barn och unga och det språk som används är allt för ofta avancerat och 

begreppsligt svårt. Hänvisning till lagtext sker i flera fall och fackliga begrepp används utan 

att vidare förklaras. Tidigare forskning har visat att det att stärka barns delaktighet i frågor 

som rör dem själva är viktigt för att bland annat stärka barns anseende som sociala aktörer och 

ge dem samma rättigheter som samhällets övriga medborgare (Cashmore, 2002). Att 

kommunerna i sin information om socialtjänstens verksamheter för barn och unga använder 

ett begreppsligt svårt språk näst intill anpassat för akademiker hindrar möjligheten till 

deltagande för barnen och de unga. Att kommunerna dessutom på sina webbsidor i stor 

utsträckning talar om barnen istället för till barnen påvisar även att det allmänna sättet att se 

på barn och unga inte handlar om kompetenta sociala aktörer utan kanske snarare motsatsen. 

Att barn tror att deras åsikter inte har någon betydelse (Sinclair, 2004) blir med denna 

kunskap fullt förståeligt. 

Vidare finns stora brister även i hur kommunerna informerar om barns rättigheter samt 

socialtjänstens skyldigheter. Det förekommer allt för ofta att kommuner överhuvudtaget inte 

informerar om barn och ungas rättigheter och/eller socialtjänstens skyldigheter. Om och när 

information finns är denna mycket knapphändig och beskrivs på ett icke uttömmande sätt. 
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Fackliga begrepp används ofta och förklaras eller definieras mycket sällan. Forskning har 

visat att barn upplever att de har begränsade möjligheter att delta i beslut som rör dem själva 

och att de önskar mer information för att på så sätt ges större möjlighet till deltagande 

(Cashmore, 2002). Den information som på kommunernas webbsidor finns, menar jag, bidrar 

inte till att ge barn och unga ökade möjligheter till deltagande. Precis som Cashmore (2002) 

påvisar begränsar bristerna på fakta och information snarare barnen och de ungas möjlighet 

till deltagande. Att inte ge barnen möjlighet till deltagande minskar deras status som aktörer i 

samhället. Vidare har Barnombudsmannen (i Socialstyrelsen, n.d.a) 2013 bland annat 

konstaterat att socialtjänstens roll för barn och unga är oklar, att ungas kunskap om sina 

rättigheter är låg precis som kunskapen om socialtjänstens verksamhet. Resultaten visar till 

trots för det förebättringsarbete som genomförts att någon större förändring alltså inte skett.  

 Barnombudsmannen (i Socialstyrelsen, n.d.a) konstaterade även 2013 att kunskapen 

om hur man som barn kan komma i kontakt med socialtjänsten var bristfällig. Resultaten i 

denna studie visar att kommunernas information för att ge barn hjälp för att vidare komma i 

kontakt med rätt aktör vid hjälpbehov är av varierande art. Ungefär hälften av alla kommuner 

har mycket bra information om hur, när och varför kontakt med socialsekreterare och andra 

aktörer kan tas medan resterande kommuner brister i detta. Frågan är dock vad det att denna 

information är av god kvalitet tjänar till när barnen och de unga ändå inte ges kunskaper om 

sina rättigheter eller socialtjänstens skyldigheter. Innan kontakt för hjälp kan tas behöver man 

också veta att man är i behov av hjälp. Att det man eventuellt utsätts för inte är acceptabelt. 

Slutligen indikerar resultatet även på att kommunerna i och med sin bristfälliga 

information frångår styrande lagstiftning samt FNs konvention om barnets rättigheter. 

Sammanfattningsvis framkommer av resultat och analys att kommunerna inte anlagt 

något barnperspektiv eller handlat strategiskt i den kommunikation som sker angående 

kommunernas information om socialtjänstens verksamheter. Frågan är dock vad kommunerna 

skulle kunna vinna på att göra detta. Jag menar att det att anlägga ett barnperspektiv samt 

strategier för sin kommunikation i första hand skulle säkerställa barnen och de ungas 

rättigheter samt stärka deras ställning i samhället. För att göra detta möjligt skulle 

kommunerna först och främst behöva ta barn och unga på allvar och se dem som kompetenta 

sociala aktörer och publiker värda att engagera sig för. Därefter skulle kommunerna behöva se 

och förstå de behov och kunskapsluckor som bland barn och unga finns om såväl sina 

rättigheter som socialtjänstens skyldigheter. Att Socialstyrelsen och Barnombudsmannen (i 

Socialstyrelsen, n.d.a) genom sin behovsanalys gjort detta arbete och att kommunerna inte 
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tycks uppmärksammat, eller brytt sig om detta, är beklämmande. Vidare vill jag hävda att 

kommunerna själva skulle kunna vinna på att anlägga såväl ett barnperspektiv som strategier 

på sitt sätt att kommunicera. Att anlägga ett barnperspektiv på informationen och 

kommunikationen skulle för barnen och de unga kunna skapa en transparens kring 

socialtjänstens verksamhet. En transparens som saknats (Barnombudsmannen i 

Socialstyrelsen, n.d.a) och som enligt de framkomna resultaten fortfarande inte finns. 

Transparens i sig är ett sätt att skapa organisatorisk effektivitet (Falkheimer, 2014; Falkheimer 

& Heide, 2007, Falkheimer & Heide, 2014) men jag vill mena att transparens även kan bidra 

till att stärka socialtjänstens image vilken idag inte är bra. Att stärka en organisations image 

kan även det leda till organisatorisk effektivitet (Falkheimer, 2014; Falkheimer & Heide, 

2007, Falkheimer & Heide, 2014).  

 

Valet av forskningsfråga har i det inledande skedet helt och hållet styrts av personliga 

intressen och egna tidigare erfarenheter. Min förhoppning är dock att resultaten, även om de 

självklart kan hjälpa mig som enskild socialarbetare, kan komma att påverka kommunala 

verksamheter genom att de förekomna bristerna lyfts fram i ljuset. Mitt primära intresse är att 

detta ska främja arbetet mot att stärka barnen och de ungas kunskaper om såväl egna 

rättigheter som möjligheter till hjälp och således även stärka deras ställning i samhället. Under 

studiens gång har det stått klart att den forskning som finns inom området är knapp och även 

detta har motiverat till genomförandet av denna studie. Förslag på vidare forskning torde vara 

genomförande av liknande studier som denna men med annan, kanske större, population, 

studier som fokuserar på orsak samt studier som även inkluderar barn som inte behärskar det 

svenska språket samt barn med olika former av funktionsnedsättningar. 
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Appendix 

Bilaga 1 

 

Granskningsprotokoll 

Huvudkategorier Specifika frågor Meningsbärande 
delar (vid 
kvantitativa 
frågeställningar 
enbart direkta 
svar i form av 
”ja”/”nej”) 

Etikett Beskrivningskategori 

1. Tillgänglighet - Finns en ingång riktad 
till barn och unga på 
första sidan?* 

 
- Vänder sig 
informationen direkt till 
barnen och ungdomarna 
(genom att t.ex. använda 
”du” istället för ”barn”)?* 

 
- Vad har informationen 
för typ av språk? 

 

   

2. Barn och ungas 
rättigheter 

- Vad skrivs om barns 
rättigheter? 

 
- Hur skriver man om 
barnens rättigheter 
(direkt uttryckt som 
rättigheter eller på annat 
sätt)? 

 
 

   

3. Socialtjänstens 
skyldigheter 
 

- Vad skriver man om 
socialtjänstens 
skyldigheter? 

 
- Hur skriver man om 
socialtjänstens 
skyldigheter? 

 
- Vad skriver man om den 

   

Kommun: 

Webbsidan senaste uppdatering: 

Granskad: 
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specifika kommunens 
verksamhet? 
 

 
4. Information för 
vidare kontakt 

 
- Finns kontaktuppgifter 
till socialsekreterare?* 

 
- Finns information om 
öppettider/telefontider?* 

 
- Finns länkar till 
frivilligorganisationer 
eller andra aktörer?* 

 
 

- Hur hjälper den 
informations som finns 
barnen att förstå vart de 
kan vända sig? 

 

   

 
* Tillhör den kvantitativa delen av analysen.  
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Bilaga 2 

Granskningsprotokoll Malung-Sälens kommun 

Kommun: Malung-Sälen 

Webbsidan senaste uppdatering: 2016-08-15 

Granskad: 2016-12-12 

Huvudkategorier Specifika frågor Meningsbärande 
delar (vid 
kvantitativa 
frågeställningar 
enbart direkta 
svar i form av 
”ja”/”nej”) 

Etikett Beskrivningskategori 

1. Tillgänglighet - Finns en ingång 
riktad till barn och 
unga på första 
sidan?* 

 
 

- Vänder sig 
informationen direkt 
till barnen och 
ungdomarna (genom 
att t.ex. använda 
”du” istället för 
”barn”)?* 

 
 

- Vad har 
informationen för 
typ av språk? 

 

Nej. 
”Stöd och 
omsorg” 

 
 
 

Ja. (Under 
kategorin 
”För dig som är 
barn eller 
ungdom”) 

 
 
 
 

”…det kan handla 
om att man 
bråkar väldigt 
mycket i familjen, 
att någon i 
familjen ofta blir 
full eller otrevlig 
när den dricker 
alkohol” 
”Någon som 
känner dig, eller 
som har träffat 
dig är orolig och 
har ringt till oss. 
Då kallas det 
anmälan.” 

Svåra 
begrepp 

 
 
 
 

Erkänner 
barnet som 
en social 
aktör 

 
 
 
 
 
 

Begripliggör 
svåra 
begrepp 

När man väl klickat 
fram till den 
information som rör 
socialtjänsten arbete 
för barn och unga är 
informationen direkt 
riktad till barnet/den 
unge och 
språkbruket genom 
tydliga förklaringar 
väl anpassat. Det 
finns dock ingen 
tydlig ingång till 
informationen riktad 
mot barn och unga, 
därför tillskrivs 
denna 
huvudkategori 
kategorin abstrakt. 

2. Barn och ungas 
rättigheter 

- Vad skrivs om barns 
rättigheter? 

 
 
 

”Alla barn har rätt 
till en trygg 
uppväxt”  

 
 

Mycket lite 
information 
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- Hur skriver man om 
barnens rättigheter 
(direkt uttryckt som 
rättigheter eller på 
annat sätt)? 

 

 
”barn har rätt” 

 

 
Uttrycker sig 
direkt 

 
Eftersom mycket lite 
information om 
barnets rättigheter 
finns tillskrivs denna 
huvudkategori 
kategorin bristfällig. 

3. Socialtjänstens 
skyldigheter 

- Vad skriver man om 
socialtjänstens 
skyldigheter? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Hur skriver man om 
socialtjänstens 
skyldigheter? 

 
- Vad skriver man om 
den specifika 
kommunens 
verksamhet? 

 

”I 
socialtjänstlagen 
står det bland 
annat att vårat 
jobb är att arbeta 
för att barn och 
ungdomar som 
växer upp är 
trygga och har det 
bra” 

 
 
 

”I lagen står det 
att vårat jobb är 
att…” 

 
Beskriver utförligt 
varje steg i en 
utredningsprocess 
men Ingenting 
annat 

Bristfällig 
information 

 
(vad är det 
att växa upp 
trygg och ha 
det bra?) 

 
 
 
 
 
 

Uttrycker sig 
indirekt 

 
 

Bristfällig 
information 

På hemsidan 
redogörs mycket 
tydligt för hur en 
utredningsprocess 
går till men i övrigt 
saknas information 
om socialtjänstens 
skyldigheter och 
dess arbete. Denna 
huvudkategori 
tillskrivs därför 
kategorin bristfällig.  

4. 
Information för 
vidare kontakt 

- Finns 
kontaktuppgifter till 
socialsekreterare?* 

 
- Finns information 
om öppettider 
och/eller 
telefontider?* 

 
- Finns länkar till 
frivilligorganisationer 
eller andra aktörer?* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja. 
 
 
 

Ja. 
 
 
 
 
 

Ja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tydligt 
 
 
 

Tydligt 
 
 
 
 
 

Tydligt 
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* Tillhör den kvantitativa delen av analysen.  

  

- Hur hjälper den 
informations som 
finns barnen att 
förstå vart de kan 
vända sig? 

 

”Om du vill veta 
mer eller vill ha 
våran hjälp, kan 
du kontakta oss. 
Du kan också 
vända dig till din 
skolkurator, lärare 
eller 
skolsköterska så 
kan de berätta 
mer eller hjälpa 
dig att komma i 
kontakt med oss” 

Otydligt Det finns 
information om vart 
man kan vända sig 
för att nå 
socialsekreterare 
och när man kan 
göra det. Det finns 
även länkar till andra 
aktörer men ingen 
direkt eller uttalad 
information om när 
eller hur man 
kontaktar dem. 
Denna 
huvudkategori 
tillskrivs därför 
kategorin abstrakt. 
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Bilaga 3 

Blankett för egenetisk granskning 

Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

 
Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 
innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 
förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 
personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 
studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 
elever)?  

 

   
 
X 

 

2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 
kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 
inte att få full information om undersökningen och/eller 
möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

 

   
 
X 

 

3 

 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?  
  

   
X 

 

4 

 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 
eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

 

   
X 

 

5 

 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

 

   
X 

 

6 

 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 
eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 
register)?  

 
Med känsliga personuppgifter avses, enligt 
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 
sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 
 

   
 
 
X 

 

7 

 
Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 
en struktur (till exempel ett register)? 

  

   
 
X 

Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23 


