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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka hur socialsekreterare praktiskt arbetar för att 

möjliggöra barn och ungas delaktighet i barnavårdsutredningar. I denna kvalitativa 

studie har fokusgruppsintervjuer använts och materialet har analyserats med hjälp 

av en kvalitativ tematisk nätverksanalys. Totalt tio socialsekreterare som arbetar 

med barnavårdsutredningar har deltagit. Studien visar att det finns olika sätt att 

praktiskt göra barn och unga delaktiga, att synen på delaktighet är bred och 

innefattar behov av att individanpassa delaktigheten till det unika barn eller unge 

de har framför sig. Studien visar även att relationen mellan socialsekreterare och 

barn och unga är av stor vikt samt att organisationens förutsättningar har stor 

betydelse i arbetet med att göra barn och unga delaktiga i barnavårdsutredningar. 

Studien visar att förbättringsmöjligheter inom framförallt organisationens 

förutsättningar finns i arbetet med att möjliggöra barn och ungas delaktighet. 

 

Nyckelord: barns delaktighet, ungdomar, barnavårdsutredningar, 

socialsekreterare, empowerment.    

  



 

 

 

Abstract 

The aim of this study is to investigate how social workers practically work to 

enable children and young people’s participation in child care investigations. The 

method used is qualitative focus group interviews and the empirical material has 

been analysed using a qualitative thematic network analysis. A total of ten social 

workers working with child care investigations have participated. The study shows 

that there are different ways of practically involving children and young people, 

that social workers view of participation is broad and involves the need to 

individualize the participation of the unique child or youth they meet. The study 

also shows that the relationship between social workers and children and young 

people is of great importance and that the organisation's prerequisities are of great 

importance in the work to enable children´s and young people’s participation. The 

study shows that opportunities for improvement within, above all, the 

organisation's prerequisities exist in the work to enable children´s and young 

people’s participation in child care investigation.  

 

 

 

Key words: child participation, adolescents, child care investigation, social 

worker, empowerment.
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1. Bakgrund 

Socialsekreterare på barn och familjeenheten inom individ och familjeomsorgen ska göra barn 

och unga delaktiga i barnavårdsutredningar. Detta görs genom att socialsekreteraren inhämtar 

barn och ungas inställning samt lyssnar och beaktar deras berättelser. En barnavårdsutredning 

syftar till att bedöma behov av insatser för att skydda barnet eller den unge och förbättra 

dennes situation, hälsa och välbefinnande (Olsson, 2017). En barnavårdsutredning består ofta 

av ett antal möten med barnet eller den unge och dennes familj men information kan också 

inhämtas från andra samverkanspartners som kan ge betydelsefull information kring barnet 

eller den unges livssituation (Ponnert, 2018). I utredningsarbetet finns behov av ett 

utvecklingsfrämjande samarbete mellan socialsekreterare, barnen eller de unga och dess 

föräldrar. Informationen som barn och unga får måste anpassas till den individuella individ 

socialsekreteraren har framför sig för att barnet eller den unge ska kunna förstå informationen 

och bli verkligt delaktig (Olsson, 2017). En föråldrad syn och idéer har länge funnits om att 

det bästa för barn och unga är att förskonas från att delta i utredningsarbetet och ta del av vad 

utredningsarbetet leder till. Enligt dessa idéer tas det inte hänsyn till att det förhållande som 

utreds och de processer som sätts i gång genom utredningsarbetet får konsekvenser för barnet 

eller den unges livssituation. Det tas heller inte i beaktning att barn och unga har egna 

lösningar och strategier att hantera sina liv som kan behöva synliggöras och tas hänsyn till 

(Olsson, 2017).  

     Riktlinjer gällande barn och ungas delaktighet i barnavårdsutredningar återfinns i 

barnkonventionen och även i gällande socialtjänstlag (Regeringen, 2016, Socialstyrelsen, 

2015). Barnkonventionens artikel 12 beskriver barnets rätt att uttrycka sina åsikter och bli 

hörd. Detta innebär att konventionsstaterna ska tillförsäkra barn som är i stånd att ha egna 

åsikter rätten att uttrycka dem i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas 

betydelse i förhållande till dess ålder och mognad (Regeringen, 2016). Artikel 12 återspeglar 

förhållningssättet gentemot barnet som bärare av rättigheter att vara delaktig och ha inflytande 

över sitt liv. Denna rättighet gäller alla barn och staten är skyldig att säkerställa att barnet har 

denna rättighet, det är dock en rättighet och inte en skyldighet som barnet har. Barnets rätt att 

fritt uttrycka sina åsikter begränsas inte av någon åldergräns utan även små barn kan ge 

uttryck för sina åsikter på olika sätt. Dock behöver barnet kunna ha tillräcklig förståelse för att 

kunna ha åsikter i frågan. Staten är skyldig att ge förutsättningar till de barn som har svårt att 

göra sin röst hörd och se till att de får möjligheter till att göra detta (Regeringen, 2016).  
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Barnets rätt att komma till tals enligt socialtjänstlagen: 

 

10 § 11 kap. Socialtjänstlagen (2001:453) När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant 

information. Ett barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Om barnet 

inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat 

sätt. Barnets åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och 

mognad. Ett barn som har fyllt 15 år har rätt att föra sin egen talan i mål och ärenden enligt denna lag. 

Ett barn som är yngre får höras i domstol, om barnet inte kan antas ta skada av det (Socialstyrelsen, 

2015, s. 27). 

 

Barnets rätt att uttrycka sina åsikter enligt 10 § 11 kap. socialtjänstlagen (2001:453) innebär 

att barnets inställning skall klargöras enligt förarbetena utan att barnet ska ställas inför svåra 

valsituationer. Det är viktigt att barnet blir informerad och kan förstå vad informationen 

innebär. Informationen bör även ges vid flera tillfällen under hela utredningstiden. Det krävs 

lyhördhet från socialsekreteraren för att informera samt förmåga att förstå barnet utifrån 

dennes situation. Informationen behöver därför anpassas på det sätt som krävs för att barnet 

eller den unge ska kunna ta till sig den. När barnet eller den unge av någon anledning inte kan 

eller vill uttrycka sina åsikter behöver dennes inställning i möjligaste mån klarläggas på annat 

sätt (Socialstyrelsen, 2015).  

     Cederborg (2014) beskriver att dagens syn på barn och unga har förändrats, men en 

föråldrad syn finns ibland kvar och påverkar hur socialtjänsten arbetar med barn och unga. 

Det nya synsättet har barnkonventionen som utgångspunkt. Barnkonventionens synsätt 

återfinns även i gällande socialtjänstlag. Utifrån det nya synsättet ses inte barn och unga 

längre som passiva utan som sociala aktörer i sin egen verklighet. Barn och unga ska ses som 

unika individer som har olika förutsättningar exempelvis kön, ålder, etnicitet och exponering 

av utsatthet som påverkar deras utveckling. Cederborg (2014) förklarar vidare att det nya 

synsättet innebär att socialsekreterare som arbetar med barn och unga ska se barn och ungas 

åsikter som nödvändiga och att de ska få utrymme och möjlighet att kunna delta under 

utredningens gång för att inkludera barnet eller den unges perspektiv i analyser och beslut. 

Eriksson och Näsman (2011) redogör dock att barn sällan ges möjlighet till delaktighet i 

praktiken. Den kompetens barn besitter för att vara delaktig i det beslutsfattande som görs 

ifrågasätts. Nordenfors (2010) kunskapsöversikt visar att forskning inom barn och ungas 

delaktighet är begränsad men implementeringen av barnkonventionen pågår och barn och 
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unga får succesivt större möjlighet till att vara delaktiga. Dock sker delaktigheten oftast på 

vuxnas villkor och vidare arbete för att förverkliga barnkonventionen kring barn och ungas 

delaktighet är nödvändig. Cederborg (2014) förklarar vidare att det nya synsättet ställer höga 

krav på socialsekreterarna och arbetet blir mer komplext, dock är vinsten att barn och unga 

synliggörs i utredningar i högre utstäckning än tidigare. Genom att utgå från ett 

barnperspektiv inom socialtjänsten kan större förståelse fås för barnets unika uppfattningar, 

erfarenheter och livssituation. Socialt arbete ska utgå från ett barnperspektiv men Cederborg 

(2014) i likhet med Eriksson och Näsman (2011) och Nordenfors (2010) lyfter att tidigare 

forskning visar att detta inte uppfyllts i den grad man hoppats på och att barns perspektiv i 

sociala utredningar ibland fattas för att barnen själva inte blivit hörda om sin individuella 

situation. Hyvönen och Alexanderson (2014) beskriver att socialsekreterare ofta har teoretisk 

kunskap för att arbeta med barn och ungas delaktighet, men att de i sitt arbete upplever det 

svårt att omsätta den teoretiska kunskapen i praktiken. För att utveckla förmågan att skapa 

förutsättningar för barn och ungas delaktighet behöver socialsekreterarna reflektera över och 

utmana sina invanda tanke- och arbetssätt samt fördjupa sin egen självförståelse. Cederborg 

(2014) redogör för att barn sällan inkluderas i beslutprocesser inom socialtjänsten samt att 

analyser om barns livssituation visar att föräldrarnas perspektiv på barnet är det som ligger till 

grund för socialsekreterarnas argumentation i analys och bedömningar, då det endast är 

föräldrarna som gjort sin röst hörd.  

     Med denna bakgrund som utgångspunkt tycks det finnas behov av att studera vidare hur 

arbetet med att göra barn och unga delaktiga i barnavårdsutredningar kan gå till. Det är 

fastställt enligt socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 2015) och i barnkonventionen (Regeringen, 

2016) att barn och unga ska vara delaktiga, men forskning (Cederborg, 2014; Eriksson & 

Näsman, 2011; Hyvönen & Alexanderson, 2014; Nordenfors, 2010) visar att brister finns. Det 

är därför av vikt att utifrån detta undersöka hur socialsekreterare praktiskt möjliggör barn och 

ungas delaktighet i barnavårdsutredningar.  
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2. Syfte och frågeställningar 

I detta kapitel presenteras syfte samt de frågeställningar som är aktuella i studien. Därefter 

redogörs studiens avgränsningar samt examensarbetets disposition.   

 

2.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare praktiskt arbetar för att möjliggöra 

barn och ungas delaktighet i barnavårdsutredningar. 

 

2.2 Frågeställningar 

 

Vad anser socialsekreterarna att delaktighet innebär för barn och unga vid utredningar? 

Hur arbetar socialsekreterare praktiskt med att göra barn och unga delaktiga? 

Vilka förutsättningar finns för att arbeta med barn och ungas delaktighet? 

 

2.3 Disposition 

 

I studien finns elva kapitel där det första kapitlet inleds med en bakgrund där ämnet 

introduceras. Andra kapitlet innehåller syfte, frågeställningar, avgränsningar som gjorts i 

studien samt disposition. I det tredje kapitlet redogörs de centrala begreppen som 

framkommer i studien. Det fjärde kapitlet fokuserar på den tidigare forskning som är relevant 

för studien. I det femte kapitlet redogörs de teorier som är relevanta för studien såsom 

empowerment och Shiers delaktighetsmodell. I det sjätte kapitlet som är metodkapitlet 

redogörs först studiens design följt av den förförståelse som finns i ämnet, urval, 

datainsamling, genomförande av datainsamling, databearbetning och analys, litteratursökning, 

tillförlitlighet, metodologiska reflektioner och etiska överväganden. I det sjunde kapitlet ges 

en presentation av respondenterna följt av resultat. Det åttonde kapitlet innehåller diskussion. 

I det nionde kapitlet ges en slutsats och förslag till ytterligare forskning. I det tionde kapitlet 

redovisas referenser och i det elfte och sista kapitlet bilagor. Författarna till denna studie har 

gemensamt författat samtliga delar i studien. 
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3. Centrala begrepp 

I kapitlet redogörs de begrepp som är relevanta i studien. Då studien avser att undersöka hur 

socialsekreterare praktiskt arbetar med barn och ungas delaktighet i barnavårdutredningar är 

det av vikt att definiera begreppen barn och unga, barnavårdsutredningar samt barns 

delaktighet. 

 

3.1 Barn och unga 

 

Socialstyrelsens definition av barn innebär personer under 18 år och med begreppet unga 

avser det personer som fyllt 18 år men inte 21 år fyllda (Socialstyrelsen, 2015). I denna studie 

avser vi att använda denna definition.  

 

3.2 Barnavårdsutredningar 

 

Socialnämnden är enligt socialtjänstlagen (SoL 2001:453) skyldig att utan dröjsmål inleda 

utredning på det som kommit till nämndens kännedom genom ansökan, anmälan eller på 

annat sätt och som kan leda till åtgärd av nämnden. En barnavårdsutredning bör inriktas på 

barnets livssituation och behov samt hur dessa behov kan tillgodoses (Socialstyrelsen, 2015). 

I denna studie används denna definition av barnavårdsutredningar.  

 

3.3 Barns delaktighet 

 

Vikten av barns delaktighet beskrivs utifrån barnkonventionens artikel 12 och betonar att barn 

och unga ska ha rätt till inflytande och medbestämmande i sådant som rör barnet (Regeringen, 

2016). Alla barn och unga ska ha rätt att yttra sina åsikter och dessa åsikter ska tas i beaktning 

i bedömningen kring barnets bästa. I rätten att framföra sina åsikter tas hänsyn till barnets 

ålder och mognad och dess påverkan till beslut (Lindholm, 2014). Författarnas syn på barn 

och ungas delaktighet grundar sig på denna definition. 
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas forskning som är relevant för denna studie. Den forskning som 

presenteras nedan visar att förbättringsmöjligheter finns för att göra barn och unga delaktiga i 

barnavårdsutredningar samt även vikten av att barn och unga får göra sin röst hörd. 

Forskningen presenteras under rubrikerna brister i barn och ungas delaktighet och dess 

konsekvenser samt barn och ungas syn på delaktighet i barnavårdsutredningar.  

 

4.1 Brister i barn och ungas delaktighet och dess konsekvenser 

 

I den traditionella barnavårdsomsorgen har övergripande fokus varit att förebygga 

barnmisshandel och försummelse och denna syn är djupt rotad i barnavårdsomsorgen. Det 

leder dock ofta till att barnets möjlighet till delaktighet minskar när barnet ses som sårbar och 

i behov av skydd. Detta har lett till att barn ska skyddas så till den grad att de inte hörs när det 

gäller olika välfärdstjänster, något som flera forskare har påpekat som ett problem (Heimer, 

Näsman & Palme, 2018). McLeods (2006) studie som handlar om effektiviteten av 

kommunikation mellan socialsekreterare och barn och unga inom barnavårdsomsorgen visar 

också att barnen och de unga känner att de inte får göra sin röst hörd. Detta även om 

socialsekreterarna gjort betydande ansträngningar för att lyssna på barnen. Cossar, Brandon & 

Jordan (2014) menar att det kan vara komplicerat att skydda barn från sina föräldrar på grund 

av barns känslomässiga band till sina föräldrar. Svårigheter finns också då socialsekreterarna 

ska finna en balans mellan att skapa relation samt utöva makt för att kunna skydda barnet. Det 

händer ofta i praktiken att socialsekreterarna lyssnar allt för mycket på föräldrarna och 

förlorar barnets syn i barnavårdsutredningen (Cossar m.fl., 2014).  

     Tidigare studier påvisar att socialsekreterares syn på barns delaktighet endast innebär en 

låg nivå av delaktighet genom att socialsekreteraren informerar barnet eller ungdomen om de 

beslut som tagits och att det räcker med att först då ta hänsyn till barnet eller den unges åsikt 

till beslutet i samband med att informationen ges. Denna nivå av delatighet ger inte barnet en 

verklig chans att kunna påverka utredningen och beslutet (Toros, DiNitto & Tiko, 2018).  

En studie utförd i Sverige kring barns delaktighet har fokuserat på hur barns delaktighet i 

utformningen av problemet i en barnavårdsutredning sedan påverkar det skydd och den insats 

som socialtjänsten kan erbjuda (Heimer m.fl., 2018). Resultatet från denna studie visar att 

beroende på vem som hörs i de olika faserna i processen har det en betydande påverkan på hur 
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problemet sedan definieras, vilket i sin tur påverkar vilken typ av insats som erbjuds. Detta 

var särskilt tydligt när det gällde fysiska övergrepp, föräldrars missbruk och föräldrars 

psykiska problem. Då hade föräldrarna starka skäl att inte erkänna sin del av problemet utan 

istället förflytta ansvaret till något annat, som exempelvis barnets beteende. Heimers m.fl., 

(2018) studie påvisar vidare att barns röst ofta är starkast i förhandsbedömningsfasen för att 

sedan trappas av. I senare del av utredningen, är istället föräldrarnas röst starkare. I den första 

fasen, där en omedelbar skyddsbedömning ska göras ses det som absolut nödvändigt att prata 

med barnet. Inledningsvis sker oftast ett eller två möten med barnet, men ofta uteblir 

information och diskussion med barnet om den oro som är orsaken till förhandsbedömningen. 

Detta trots att studier visar att barn bör delta i utformningen av problemet för att få en 

välanpassad insats och vård. Socialtjänsten bör därför flytta familjefokus till barnfokus för att 

ge barn en starkare röst (Heimer m.fl., 2018). McLeod (2006) menar också att högre prioritet 

av socialsekreterare måste ges till empowermentprocessen med barn och unga. Enligt 

McLeod visar flertalet studier och även hennes att socialsekreterare tar beslut åt och skyddar 

barn och unga i högre utsträckning än vad som är nödvändigt och konsekvensen av detta är att 

det begränsar barn och ungas medbestämmande och därmed delaktighet. Det kan bero på 

pressen socialsekreterarna har på sig att vara effektiva, för hög arbetsbelastning eller en 

föråldrad syn på barn och unga som inkompetenta. McLeod (2006) menar att det finns 

omfattade belägg för att om barn och unga ges tillräcklig information, förberedelse och stöd, 

kan de ta kloka och ansvarfulla beslut och att vuxna inte alltid vet bäst.  

 

4.2 Barn och ungas syn på hur delaktighet i barnavårdsutredningar 

kan möjliggöras 

 

Möjligheten att barn och unga kan delta och känna delaktighet i barnavårdsprocesser är i hög 

grad beroende av relationen mellan barnet eller den unge och socialsekreteraren. Det är även 

viktigt för barn och unga att de blir lyssnade till samt får en känsla av att de arbetar 

tillsammans med socialsekreteraren för att göra det bättre i familjen (Cossar m.fl., 2014). 

Pedagogiska resurser såsom att rita spelar en viktig roll för att underlätta kommunikationen 

mellan barn, unga och socialsekreteraren. Det utgör ett verktyg som uppmuntrar barn och 

unga att prata om sina känslor, tankar och erfarenheter. Dessa resurser kan även sysselsätta 

barnet när exempelvis föräldrar och socialsekreterare behöver prata (Dahlø-Husby, Slettebø, 

& Juul, 2018). I mötet med professionella uppskattar barn och ungdomar när 
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socialsekreteraren involverar sig i aktiviteter med dem och att det finns något att göra under 

tiden de ses (Dahlø-Husby m.fl., 2018).  

     En annan viktig faktor som främjar barn och ungas delaktighet är kvalitén på förhållandet 

mellan dem och socialsekreteraren. Egenskaper som barn ser som positiva för sin delaktighet 

är att socialsekreteraren visar empati, är en bra lyssnare, är ärlig, har ett informellt men ändå 

ett professionellt tillvägagångssätt samt är intresserad, engagerad och tillförlitlig (Cossar 

m.fl., 2014). McLeods (2006) fynd visar att barn och unga värderar socialsekreterare som är 

pålitliga och tillgängliga, men det som visade sig vara mest betydelsefullt för dem var inte 

socialsekreterarnas egenskaper utan det praktiska stödet kombinerat med en acceptans för 

barnen och de ungas självbestämmande. Cossar m.fl., (2014) påvisar ytterligare fynd av 

faktorer som främjar barn och ungas delaktighet och att det även är av vikt att barn och unga 

får individuellt anpassad information kring barnavårdsutredningen från socialsekreteraren, då 

detta ökar chansen till delaktighet. Toros m.fl., (2018) påvisar flera betydelsefulla faktorer för 

barn och ungas känsla av delaktighet som att känna sig fria att säga vad de vill och att de tas 

på allvar, respekteras och att löften från socialsekreterare skall hållas. 

 

4.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Sammanfattningsvis betonar tidigare forskning vikten av att barn och unga är delaktiga vid 

barnavårdsutredningar, detta för att insatsen ska bli rätt och barn och unga ska känna att de 

respekteras och tas på allvar. Utifrån studiens syfte som är att undersöka hur socialsekreterare 

praktiskt arbetar för att möjliggöra barn och ungas delaktighet i barnavårdsutredningar 

framkommer det i den tidigare forskningen att barn och unga oftast är delaktiga på en låg 

nivå. Synen på delaktighet grundar sig på en traditionell syn på barn och unga där de skyddas 

till den grad att delaktighet uteblir. Vidare visar tidigare forskning att det finns olika sätt för 

socialsekreterare att praktiskt arbeta med att möjliggöra barn och ungas delaktighet utifrån 

barn och ungas perspektiv, till exempel genom att använda olika pedagogiska verktyg. 

Tidigare forskning visar också att barn och unga uppskattar när förutsättningar finns för att 

socialsekreterarna kan vara tillgängliga och även att de uppskattar att kunna göra aktiviteter 

tillsammans med socialsekreteraren. Det framkommer även att individuellt anpassad 

information om utredningsprocessen ökar barn och ungas delaktighet. Slutligen visar tidigare 

forskning att socialsekreterare idag har höga krav på sig att vara effektiva samtidigt som de 

har en hög arbetsbelastning som gör att barn och ungas delaktighet blir begränsad. Detta 



 

 9 

 

resulterar i att socialsekreterare ger en lägre prioritet till barn och ungas 

empowermentprocess. Den tidigare forskningen visar att det finns ett vidare behov att 

utforska hur socialsekreterarna praktiskt arbetar med att möjliggöra barn och ungas 

delaktighet i barnavårdsutredningar.     
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5. Teoretisk tolkningsram 

I detta avsnitt presenteras de teorier som är relevanta för analysen av det insamlade materialet. 

En av de valda teorierna är empowerment som handlar om att stärka individers känsla av 

egenmakt och den andra teorin är Shiers delaktighetsmodell som gör det möjligt att studera 

hur barn och unga kan bli delaktiga på olika nivåer. Dessa två teorier valdes för att få en 

fördjupad förståelse för vilka faktorer som påverkar barn och ungas delaktighet i 

barnavårdutredningar. Teorierna valdes också för att kunna applicera ett 

empowermentperspektiv och se hur socialsekreterarna utifrån detta arbetar med barn och 

ungas delaktighet och även studera olika nivåer av delaktighet i socialsekreterarnas praktiska 

arbete med att göra barn och unga delaktiga i barnavårdsutredningar. 

 

5.1 Empowerment 

 

Empowerment handlar om förmågan hos individer och grupper att ta kontroll över sina liv, få 

makt och uppnå sina egna mål. Empowerment kan ses om en process som leder till att 

individer eller grupper i högre grad kan hjälpa sig själva och andra för att öka kvaliteten i sina 

liv (Adams, 2008). En definition av begreppet som är användbar inom olika professioner kan 

vara att empowerment uppnås när en person agerar mot en annan person för att stödja denne 

att få ökad kontroll över sitt liv och detta genom en ökning av den andra personens kunskap, 

hälsa eller frihet (Tengland, 2007). Detta innebär att personen som ger stöd får en minskad 

makt eller inflytande över den andra personen i hänsyn till beslutfattande och agerande och 

den personen som mottar stöd får viss kontroll över sin situation eller process (Tengland, 

2007). Empowerment bygger på att kunskap i första hand ska komma från klienterna själva då 

det är de som oftast besitter den bästa kunskapen om sin egen situation. Socialarbetare ska för 

att agera på ett etiskt riktigt sätt använda kunskapen och klienternas önskemål för att på så sätt 

stärka deras empowerment. Detta är möjligt genom exempelvis dialog som införlivar 

klienternas åsikter (Payne, 2008). För att stärka empowerment hos barn, unga och familjer 

inom socialt arbete kan två generella punkter urskiljas. Den första punkten innebär att det 

finns en spänning mellan empowerment och skydd i socialt arbete som rör barn och familjer 

då en ökning av en persons empowerment oftast leder till en annan person får en minskad 

grad av empowerment (Adams, 2008). Ett exempel på detta är att föräldrars involvering inte 

automatiskt leder till att barnen blir involverade. Den andra punkten belyser vikten av att se 
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barnen i relation till sina föräldrar, sin familj och den omkringliggande miljön. Därför måste 

socialsekreterare se på empowerment kring barn och familjer på ett mångsidigt och brett sätt 

(Adams, 2008). 

 

5.2 Shiers delaktighetsmodell 

 

I socialtjänstlagen och barnkonventionen betonas vikten av barn och ungas delaktighet i 

processer och beslut som rör dem (Socialstyrelsen, 2016; Regeringen, 2016). Barns 

delaktighet går att synliggöra genom att studera delaktighet utifrån olika modeller. I Shiers 

delaktighetsmodell ”Pathways to Participation” (Shier, 2001) illustreras olika nivåer av 

delaktighet och steg som socialsekreteraren kan ta för att möjliggöra barns delaktighet (Se 

figur 1). 

 

Figur 1. Shiers delaktighetsmodell ”Pathways to Participation”. 
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(Shier, 2001, s. 111) 

Shier (2001) beskriver nivå 1 att om barn tar initiativ ska de bli lyssnade till. På denna nivå 

sker inga organiserade försök att ta reda på barnets åsikter till skillnad mot nivå 2, där barnet 

får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter. Nivå 3 handlar om att barnets åsikter och 

synpunkter beaktas. På denna nivå kan barnet påverka organisationens beslutsfattande. Det är 

av vikt att notera att delaktighetsnivå 3 ska uppfyllas enligt barnkonventionens artikel 12.1. 

Nivå 4 innebär att barn involveras i beslutsfattande processer och i stället för endast 

rådfrågning sker en aktiv delaktighet i beslutsfattandet. I nivå 5 delar barn inflytande och 

ansvar över beslutsfattande och till skillnad mot nivå 4 så har barnen verklig makt. För att 

uppnå nivå 5 krävs det att vuxna delar sin makt med barnen.  

     Individer och organisationer kan vara olika mycket engagerade i delaktighetsnivåerna och 

Shier (2001) talar om att detta kan ses som en process av empowerment. Detta klargörs 

genom att tre steg av engagemang identifieras på de fem olika delaktighetsnivåerna: 

öppningar, möjligheter och skyldigheter. Öppningar handlar om när exempelvis 

socialsekreteraren är redo att arbeta på en nivå av delaktighet och engagerar sig personligen. 

Det betraktas endast som en öppning eftersom det kanske inte finns andra möjligheter än 

denna tillgängliga. Möjligheter, som är det andra steget, innebär att det finns möjligheter för 

socialsekreteraren att faktiskt arbeta på denna nivå såsom att det finns tillräckliga resurser och 

kunskap för att göra detta möjligt. Skyldigheter är den sista nivån som innebär att det då finns 

en policy som klargör att socialsekreterarna och organisationen ska arbeta på denna nivå. 

Socialsekreterare kan befinna sig på olika steg och nivåer och detta beroende på hur arbetet 

betraktas och i samband med olika arbetsuppgifter. 
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6. Metod 

I detta kapitel redogörs studiens genomförande och utformning genom att presentera val av 

forskningsansats och författarnas förförståelse inom ämnet och hur denna kan komma att 

påverka studien. Sedan beskrivs urval, datainsamlingens tillvägagångsätt och genomförande, 

databearbetning samt analys av det insamlade materialet. Därefter redovisas studiens 

tillförlitlighet följt av metodologiska reflektioner och etiska överväganden.  

 

6.1 Design 

 

Detta är en kvalitativ studie där data insamlats genom fokusgruppsintervjuer. Bryman (2011) 

beskriver att en kvalitativ forskningsansats ofta är tolkningsriktat. Tonvikten i kvalitativa 

studier ligger oftast på ordens innebörd vid insamling och analys av data. Kvalitativ forskning 

utgår oftast från en induktiv syn på relationen mellan praktik och teori vilket innebär att teorin 

baseras av de praktiska forskningsresultaten som uppkommer. Syftet med denna studie var 

inte att generera nya teorier utan bygger på en induktiv syn då studien baseras på redan 

befintliga teorier. Data till studien har analyserats med tematisk analys, inspirerad av Attride-

Stirling (2001). 

 

6.2 Förförståelse 

 

I denna uppsats besitter vi författare en viss förförståelse för ämnet då vi har erfarenheter efter 

fleråriga studier av socialt arbete. Dessutom har en av författarna arbetat en tid inom 

socialtjänsten som socialsekreterare och då arbetat med barnavårdutredningar och där tagit del 

av hur barn och unga kan vara eller inte vara delaktiga i barnavårdutredningar. Båda 

författarna har även innan studierna arbetat med socialt arbete i olika former. Utifrån våra 

olika erfarenheter hyser vi en uppfattning om att arbetet med delaktighet kan vara komplext 

och att det inte alltid finns organisatoriska förutsättningar för det. Förförståelsen vi författare 

besitter har vi i största möjliga mån försökt lägga åt sidan, sätta inom parentes, för att ha ett så 

objektivt förhållningssätt som möjligt under hela studiens förfarande. Detta har vi gjort genom 

att hela tiden låta vår analys ledas av studiens syfte och frågor, genom reflektion, individuellt, 

tillsammans med varandra och med vår handledare.  
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6.3 Urval 

 

Med syftet som utgångspunkt var ett inklusionskriterium att respondenterna skulle arbeta som 

socialsekreterare och med barnavårdutredningar på hel- eller deltid. Ett annat 

inklusionskriterium var att respondenterna behövde vara tillgängliga under tiden som vår 

datainsamling pågick. För att nå olika uppfattningar och erfarenheter av hur socialsekreterare 

praktiskt arbetar med att göra barn och unga delaktiga i barnavårdsutredningar valdes två 

kommuner. Kommunerna identifierades genom personliga kontakter. Valet att använda sig av 

två olika kommuner grundar sig i möjligheten att arbetsvillkoren och arbetssätten kan skilja 

sig åt och därmed påverka arbetet med att möliggöra barn och ungas delaktighet.  

     Urvalet i studien är målinriktat och Bryman (2011) redogör för att kvalitativa forskare 

vanligtvis använder sig av målstyrda urval. Det handlar om att välja ut respondenter som har 

direkt anknytning till de formulerade forskningsfrågorna. Det målinriktade urvalet valdes i 

denna studie för att uppfylla de kriterier som satts upp för att besvara studiens syfte. Vidare 

kan urvalet av respondenterna beskrivas som ett bekvämlighetsurval då de valda kommunerna 

själva fick ge en förfrågan till socialsekreterarna om vilka som ville ställa upp. Bryman (2011) 

beskriver att bekvämlighetsurval innebär att forskaren använder sig av personer som för 

tillfället är tillgängliga för studien. Resultat från bekvämlighetsurval är nästan omöjliga att 

generalisera. I denna studie är de aktuella kommunerna två kommuner i olika storlekar i 

mellersta Sverige. Urvalet av ena kommunen gjordes då en av författarna arbetat där och 

innan studiens start fått kännedom om att de då visade intresse att delta i den framtida studien. 

Den andra kommunen kontaktades via en bekant till författarna som arbetar där. Ett mail 

skickades ut till enhetscheferna på enheten för barn och unga i respektive kommun med 

information om studiens syfte samt en förfrågan om att delta i studien. En enhetschef svarade 

inte så vi skickade samma information till en gruppledare. Enhetschefen och gruppledaren 

delade sedan ut information till sina anställda med förfrågan om att delta i studien. Elva av de 

tillfrågade socialsekreterarna tackade ja till medverkan i studien.   
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6.4 Datainsamling 

 

Data har samlats in genom fokusgruppsintervjuer för att få så rik data som möjligt genom 

diskussioner respondenterna emellan. Morgan (1997) beskriver fokusgruppsintervju som en 

kvalitativ forskningsmetod för att samla in data genom att en grupp diskuterar de teman som 

forskaren tagit fram som fokus för diskussionen. Själva interaktionen utgör den data som 

sedan analyseras. Valet av fokusgruppsintervjuer gjordes då det har potential att genom 

respondenternas interaktion erbjuda bred information och djup kring de uppfattningar och 

erfarenheter som socialsekreterarna besitter. 

     Morgan (1997) redogör att idealet av antal respondenter i en fokusgrupp är 6-10 personer 

för att det ska finnas bästa förutsättningar för diskussion men som ändå ska vara kontrollerbar. 

Det är även av vikt att välja ut respondenter som är involverade i ämnet som är i fokus. I en 

fokusgrupp är forskaren moderator och har som funktion att skapa ett tillåtande samtalsklimat. 

Vanligtvis håller moderatorn en låg profil under diskussionen men börjar med att introducera 

respondenterna till ämnet och hur fokusgruppen kommer gå till. Idealantalet av respondenter 

togs i beaktning och målet var att ha sex respondenter per fokusgruppstillfälle. Författarna till 

studien har haft det förhållningsätt en moderator vanligtvis har under en fokusgruppsintervju. 

     Bryman (2011) beskriver att forskaren i en fokusgrupp vanligtvis utgår från en temaguide 

som kan vara mer eller mindre strukturerad och som utformats efter de teman som är fokus 

för diskussionen. En temaguide utformades (se bilaga 3) för att kunna besvara studiens syfte 

och frågeställningar. Temaguidens arbetades fram utifrån en pilotstudie vid ett tidigare 

tillfälle. Pilotstudien genomfördes med hjälp av en semi-strukturerad intervju med en 

socialsekreterare kring dennes arbete med att praktiskt göra barn och unga delaktiga i 

barnavårdsutredningar. De teman som urkristalliserades genom analysen av denna intervju 

ligger till grund för utformandet av denna studiens temaguide. Temaguiden är uppdelad i 

följande teman: delaktiget, relation och förutsättningar. Utifrån dessa teman 

operationaliserades följdfrågor kring dessa tre teman som ställdes vid behov under 

fokusgrupperna.   
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6.5 Genomförandet av datainsamlingen 

 

Bryman (2011) och Morgan (1997) redogör för hur en fokusgrupp lämpligen kan genomföras. 

En inledning rekommenderas där moderatorerna presenterar sig och kortfattat beskriver syftet 

samt ger kort information kring studien, anledningen till att diskussionen spelas in, hur länge 

fokusgruppen förväntas pågå och lite regler för diskussionen, så som att respondenterna ska 

prata en i taget. Inledningsvis bör även en blankett med bakgrundsinformation om 

respondenterna fyllas i. I vår studie fick respondenterna själva bestämma tid och plats för 

fokusgruppen för att ge dem bra förutsättningar att känna sig så trygga som möjligt. Båda 

fokusgrupperna genomfördes på respondenternas arbetsplats. Innan fokusgrupperna skedde så 

mailades informationsbrev (se bilaga 1) med information om studien, samt kort information 

om oss författare till studien. Vid båda fokusgrupperna fick samtliga respondenter skriva 

under en samtyckesblankett (se bilaga 4) för att delta i studien samt kort 

bakgrundsinformation om dem själva såsom namn, ålder och år av arbetslivserfarenhet. Båda 

författarna till studien närvarade vid samtliga fokusgrupper. Vid båda fokusgruppstillfällena 

hade en av författarna ansvaret att presentera kort information kring studien och ge en 

introduktion till ämnet även om respondenterna hade tagit del av information tidigare via 

informationsbrevet. Under båda fokusgrupperna deltog även en student som hade praktik på 

respektive arbetsplats, men som inte bidrog till diskussionen. Fokusgrupperna tog 1 timme 

och 30 minuter och 1 timme och 45 minuter. 

 

6.6 Databearbetning och analys 

 

Det bandinsamlande materialet transkriberades ordagrant inför analysprocessen av författarna. 

Vid transkriberingen anonymiserades respondenterna samt känslig information där någon 

individ skulle kunna identifieras togs bort. Bryman (2011) beskriver att det är av vikt att spela 

in intervjuerna och sedan transkribera dem för i kvalitativ forskning fokuseras det oftast på 

både vad som sägs, men också hur det sägs. Detta har författarna till denna studie beaktat 

genom att ibland gå tillbaka till ljudinspelningen. Genom att spela in och transkribera 

intervjuerna så kan forskaren få bättre förutsättningar för en fullständig redogörelse av vad 

som sägs i intervjuerna och på så sätt också kunna få en noggrannare analys. En tematisk 

nätverksanalys inspirerad av Attride-Stirling (2001) har använts i analysförfarandet. Den 
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tematiska analysen innefattade sex olika steg (Figur 2) (Attride-Stirling, 2001). 

 

Figur 2 Steg i användandet av tematisk nätverksanalys. 

 

 

 

Fritt översatt från Attride-Stirling (2001, s. 391). 

 

I steg ett av analysen läste författarna transkriberingen i sin helhet enskilt och markerade med 

understrykningspenna det som vid första anblick ansågs relevant för studiens syfte. Därefter 

träffades författarna och gick tillsammans igenom transkriberingen och jämförde texten som 

understrykts för att se så båda författarna var överens gällande vad som var relevant utifrån 

studiens syfte. Därefter klipptes mindre textsegment ut. På så sätt reducerades materialet och 

blev mer hanterbart och möjliggjorde att mönster framträdde. Sedan kodades textsegmenten 

med korta beskrivande etiketter, som därefter grupperades utifrån likheter/olikheter för att se 

vilka framträdande och gemensamma delar som fanns i den ursprungliga texten. Dessa 

grupper numrerades 1-8 med preliminära rubriker. I steg två gick författarna igenom 

textsegmenten som tillhörde de åtta olika preliminära temana, detta gjordes för att säkerställa 

att textsegmenten hamnat rätt. Ytterligare ändringar gjordes för att förbättra varje tema. Totalt 

identifierades fyra tydliga teman med underliggande teman. I steg tre namngavs samtliga 

organisationsteman med tillhörande grundteman. Utifrån dessa framkom ett globalt tema. I 

steg fyra gick författarna genom urspungstexten ytterligare en gång för varje tema för att få en 

djupare analys. Därefter beskrevs varje organisationstema med tillhörande grundtema. I steg 
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fem skapades det tematiska nätverket (se figur 3). Efter detta presenterades varje grundtema 

kortfattat med citat för att stärka resultatet och skapa förståelse hos läsaren. Då denna studie 

endast innefattar ett tematiskt nätverk genomfördes inte steg sex som innebär att föra samman 

flera tematiska nätverk för att då kunna tolka mönster.  

 

6.7 Litteratursökning 

 

För att få en överblick över forskningsläget på detta område har sökningar systematiskt 

genomförts med hjälp av kombinationssökning i databaserna Libris, Summon, Sociology 

Collection och Web of science. Sökorden som vi använt oss av är barn*, delaktighet, 

barnavårdsutredning*, ”barns delaktighet*”, socialtjänst*, ”socialt arbete”, ”child abuse”, 

”child welfare”, ”childrens participation”, participat*, ”social work”, child* och 

empowerment. Under litteratursökningen uppdagades det att området delaktighet är utforskat 

samt även till viss del när det gäller barn och ungas delaktighet. Dock fann vi att barn och 

ungas delaktighet i barnavårdsutredningar inom socialtjänsten och hur det praktiska arbetet 

kan gå tillväga inte är utbrett. De träffar vi fått har vi värderat med stöd i studiens syfte och vi 

har använt oss av den tidigare forskning som berör barn och ungas delaktighet inom 

socialtjänsten. För att avgränsa oss i litteratursökningen har endast forskning mellan 2000-

2018 används och ett krav har varit att forskningen ska vara peer-reviewed.   

 

6.8 Tillförlitlighet 

 

Bryman (2011) beskriver att kvalitativa studiers kvalité bedöms utifrån olika kvalitetskrav, 

detta för att säkerhetsställa tillförlitligheten i studien, motsvarande i kvantitativa studier är 

begreppen validitet och reliabilitet. Tillförlitlighet består av fyra delkriterier.  

     Trovärdighet handlar om att det kan finnas flera olika beskrivningar av en och samma 

sociala verklighet som studeras och det är då av vikt att denna verklighet framgår så tydligt 

som möjligt. Trovärdigheten i forskarens beskrivning är det som avgör hur acceptabel den är i 

andra människor ögon (Bryman, 2011). Författarna till denna studie har för avsikt att ge en så 

utförlig och sann beskrivning som möjligt utifrån den sociala verklighet som respondenterna 

delgett.  



 

 19 

 

Bryman (2011) redogör vidare för kvalitativ forskning där oftast en liten grupp individer 

omfattas att överförbarhet innebär att resultat eventuellt kan överföras till en liknande grupp 

med liknande egenskaper. Fokus i kvalitativa studier vilar på det kontextuella och tonvikt 

ligger mer på djup än på bredd. Överförbarheten handlar om huruvida resultaten kan 

överföras till andra kontexter eller situationer vid ett annat tillfälle. Det är då viktigt att 

forskaren producerar fylliga och täta beskrivningar för att andra ska kunna bedöma 

överförbarheten. Som tidigare nämnts är syftet med denna studie inte att generalisera 

resultaten till en annan kontext eller större population. Studien syftar istället till att bidra till 

ökad kunskap om hur de socialsekreterarna som ingår i studien praktiskt arbetar med barn och 

ungas delaktighet i barnavårdsutredningar. Genom att i denna studie ge så fylliga och täta 

beskrivningar som möjligt i resultaten kan bedömning om överförbarhet underlättas. 

     Pålitlighet handlar enligt Bryman (2011) om att tillförlitligheten kan stärkas genom en 

fullständig och tillgänglig beskrivning över alla studiens faser. Genom att göra detta kan 

kollegor granska studiens tillvägagångsätt för att på så sätt kunna bedöma kvaliteten av de val 

som gjorts i studien. Gällande denna studie har ambitionen varit att tydligt redogöra för alla 

steg i syfte att uppnå så hög transparens som möjligt och på så sätt stärka studiens pålitlighet. 

Detta så att läsaren enkelt ska kunna förstå tillvägagångssättet och bedöma studiens kvalitet.  

     Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren är medveten om att det inte går 

att vara helt objektiv i samhällelig forskning, men kan säkerställa att forskningen har bedrivits 

i god tro utan att medvetet låta personliga värderingar påverka (Bryman, 2011). Författarna 

till denna studie har haft kontinuerliga reflekterande diskussioner med varandra samt med 

handledare för att så långt det är möjligt inte låta förförståelsen och personliga värderingar 

påverka. Författarnas förförståelse har även beskrivits för att bidra till transparens.  

 

6.9 Metodologiska reflektioner 

 

En styrka med vår studie är att den kvalitativa metod som valts är fokusgruppsintervju, vilket 

har lett till en bredare förståelse av respondenternas beskrivningar än om till exempel enskilda 

intervjuer hade använts. Genom fokusgruppsintervjuerna har respondenterna kunnat uttrycka 

sig fritt och diskutera med varandra och på så vis har täta och fylliga beskrivningar inhämtats. 

Detta hade inte varit möjligt genom enskilda intervjuer då den sociala interaktionen hade 

uteblivit. Dock hade eventuellt enskilda intervjuer kunnat bidra till att respondenterna vågat 

dela med sig mer av personliga erfarenheter och upplevelser än vid fokusgruppsintervjuer där 



 

 20 

 

respondenterna sitter i grupp och delar med sig. Detta på grund av att människor kan ha olika 

känslor inför att dela med sig av erfarenheter i grupp. 

     En kvantitativ metod hade kunnat ge en mer omfattade bild av situationen genom till 

exempel enkäter där en större population nås och på så sätt varit mer generaliserbar. Dock var 

inte syftet i denna studie att generalisera resultatet till en population utan syftade till att 

fokusera mer på djup än bredd gällande respondenternas uppfattningar. 

     Det är av vikt att även reflektera kring studiens metodologiska eventuella begränsningar. 

Som moderator i en fokusgrupp är det viktigt att vara observant att eventuell gruppeffekt kan 

uppstå när människor diskuterar i grupp. Samtalsklimatet bör vara tillåtande och tryggt för att 

samtliga respondenter ska vilja dela med sig av sina uppfattningar och erfarenheter. I denna 

studie har moderatorerna varit observanta för detta och i introduktionen till varje 

fokusgruppsintervju lyftes därför vikten av att samtalsklimatet skulle vara tillåtande, att allas 

åsikter var viktiga och att syftet inte var att alla skulle vara överens. Dock vet vi inte med 

säkerhet att samtliga deltagare fick sagt det de önskade. En annan risk med 

fokusgruppsintervjuer är att avhopp av respondenter kan ske med kort varsel medan det vid en 

enskild intervju då bokas ny tid för intervjun. Studiens författare hade som önskemål att sex 

socialsekreterare från respektive kommun skulle ställa upp då det är idealantalet för en 

fokusgruppsintervju. Det slutgiltiga antalet av respondenter till denna studie blev totalt tio 

respondenter, med fem deltagare per fokusgruppsintervju. Det skedde ett avhopp med kort 

varsel i samband med en fokusgruppsintervju och en annan respondent ifrån samma grupp 

behövde lämna efter halva tiden. Detta är något som kan ha påverkat gruppinteraktionen och 

den vidare diskussionen. Författarna till denna studie gjorde dock bedömningen att dessa 

avhopp inte påverkade den kvarvarande gruppen i någon vidare bemärkelse. Samtliga 

respondenter var kvinnor och reflektion har gjorts över detta då könsaspekten är något som 

kan ha påverkat vårt resultat. Under båda fokusgruppsintervjuerna närvarade studenter som 

inte deltog i diskussionen och som moderatorerna inte hade kännedom om innan. Detta gjorde 

att moderatorerna fick reflektera över om detta kan komma att påverka resultatet i studien, 

men bedömningen gjordes att det inte behövde påverka. Hade det däremot varit exempelvis 

en chef eller gruppledare som deltagit hade moderatorerna behövt reflektera över huruvida 

detta kunde påverka respondenterna och således resultatet, vilket det troligtvis hade kunnat 

göra då en chef eller gruppledare skulle befinna sig i en högre maktposition.  

     Då en pilotstudie låg till grund för temaguidens utformning kan de teman som temaguiden 

innehöll varit styrande för de resultat som sedan uppkom. I denna studie presenterades dock 
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bara temat barn och ungas delaktighet i barnavårdsutredningar. De resterande temana relation 

och förutsättningar var något som respondenterna diskuterande utan moderatorernas 

inflytande. På så sätt har inte temaguidens teman varit styrande.  

 

6.10 Etiska överväganden 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns följande etiska aspekter att ta hänsyn till inom forskning: 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekraven. I denna studie har detta 

beaktas genom att vi har tillämpat forskningskravet och individskyddskravet med de olika 

delarna av de etiska aspekterna att ta hänsyn till vid forskning med människor. 

Informationskravet har tagits i beaktning i denna studie genom att deltagarna har blivit 

informerade via mejl om studiens syfte samt frivilligheten och anonymiteten. 

Samtyckeskravet har uppfyllts genom att samtliga respondenter i undersökningen har lämnat 

skriftligt samtycke i samband med fokusgruppen. Konfidentialitetskravet har tillgodosetts 

genom att information har getts till respondenterna kring konfidentialitet i informationsbrevet 

(se bilaga 1) och i introduktionen till fokusgruppsintervjuerna. Med detta menas att 

respondenterna inte kan identifieras eftersom det insamlade materialet avidentifierades samt 

att känslig information togs bort. Det insamlade materialet var endast till för författarna och 

raderades när studien var klar. Materialet förvarades på ett sådant sätt så att obehöriga inte 

kunde ta del av det. Nyttjandekravet uppfylldes genom att uppgifterna och materialet endast 

användes till sammanställningen av studien.  

     Utifrån Högskolan Dalarnas forskningsetiska principer och krav som gäller vid studier som 

denna så har en blankett (se bilaga 2) för etisk egengranskning av studentprojekt som 

involverar människor bifogats. Författarna till studien har svarat nej på samtliga frågor då 

denna studie endast berörde professionellt yrkesverksamma socialsekreterare inom 

socialtjänsten som arbetade med barn och unga. 
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7. Resultat 

I detta kapitel presenteras först studiens respondenter och sedan presenteras studiens 

empiriska material. Det slutgiltiga urvalet av respondenter blev fem socialsekreterare från 

vardera kommun. Samtliga tio socialsekreterare var kvinnor och arbetade som 

socialsekreterare med barnavårdsutredningar inom socialtjänstens enhet för barn och unga. 

Socialsekreterarnas ålder varierade mellan 24-48 år (medelålder 32 år) och yrkeserfarenhet 

som socialsekreterare inom barn och unga varierade mellan några månader och fyra år (medel 

2,8 år). Alla socialsekreterare var utbildade socionomer med undantag från en 

socialsekreterare som arbetsplatsen bedömt ha en likvärdig utbildning.  

     Nedan presenteras resultatet med hjälp av ett tematiskt nätverk (Se figur 3) som utgår från 

det globala temat: Att involvera barn och unga och utifrån detta finns fyra organisationsteman 

som är: Praktiskt arbete, Socialsekreterarnas syn på delaktighet, Relationen och 

Organisationen. Utifrån de fyra organisationsteman presenteras tillhörande totalt tio 

grundteman med citat. Detta för att styrka trovärdigheten av resultaten och för att ge exempel 

på socialsekreterarnas utsagor som ligger till grund för temat. Citaten hänvisas till respektive 

fokusgrupp med förkortningen FG1 och FG2.  

 

Figur 3. Tematiskt nätverk över studiens resultat inklusive globalt tema, organisationsteman 

samt grundteman. 
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7.1 Praktiskt arbete 

 

Socialsekreterarna beskrev olika arbetssätt och erfarenheter av att praktiskt arbeta med barn 

och ungas delaktighet i barnavårdsutredningar. De olika arbetssätten varierade mellan 

socialsekreterarna men det fanns även stora likheter. Organisationstemat praktiskt arbete har 

utmynnat i tre grundteman: informera barnet, neutral plats och hjälpmedel. Nedan beskrivs 

dessa.  

 

7.1.1 Informera barnet 

 

Socialsekreterarna beskrev vikten av att barnet informeras om vilka de som socialsekreterare 

är, vad de har för arbetsuppgifter och hur utredningsprocessen går till. Socialsekreterarna 

diskuterade även vikten av barnets möjlighet att förstå informationen och dess svårigheter 

kring att uppnå detta. Hur socialsekreterarna informerar barnen eller de unga varierar 

beroende på ålder, mognad och hur mottaglig barnet eller den unga är att motta information 

och viljan att vara delaktig. Information till barnet eller den unge kan enligt socialsekreterarna 

ges för att förbereda barnet inför exempelvis ett möte. Socialsekreterarna beskrev att 

information kan ges på olika sätt. Det kan ges skriftligt i form av ett hemskickat brev 

innehållande information om vad mötet kommer handla om, vilka socialsekreterarna är och 

vad en utredning innebär. Informationen kan enligt socialsekreterarna även ges muntligt vid 

första mötet eller via föräldrar. En socialsekreterare gav exempel på när ett barn inte ville vara 

delaktig och prata, att ett sätt för att barnet ändå ska få informationen är att exempelvis med 

föräldrar och kollegor prata inför barnet. Enligt socialsekreterarna får barnet då inte 

informationen direkt till sig, men hör ändå informationen och kan ändå ta del av den och 

förstå vad som sker. 

 

”…de måste förstå vad det är vi ska göra för att kunna bli delaktiga i det”.(FG2)    

 

7.1.2 Neutral plats 

 

Socialsekreterarna gav många exempel på hur de praktiskt arbetade för att underlätta för 

barnen och de unga att vara delaktiga, till exempel genom att träffas på neutrala platser i 

stället för på socialtjänstens kontor. Socialsekreterarna beskrev att deras möten med små barn 
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oftast skedde i barnens hemmiljö eller på förskolan för att barnen skulle känna sig trygga. 

Socialsekreterarna beskrev vidare att de i barnavårdsutredningar som gäller små barn ofta 

använder observationer som ett sätt för att göra barnen och de unga delaktiga. De beskrev att 

det var viktigt att barnet skulle känna sig tryggt och att det därför var viktigt att träffas på en 

plats där barnet gjorde det. Socialsekreterarna upplevde att äldre barn och unga gärna träffas 

på andra platser än socialtjänstens kontor för att känna sig trygga. Socialsekreterarna upplevde 

också att det var lättare för barnen och de unga att prata om de samtidigt gjorde någonting 

annat, som exempelvis att ta en fika, promenera, hoppa studsmatta, sparka boll eller åka bil. 

En socialsekreterare beskrev att samtalen med en ungdom skedde samtidigt som de åkte bil 

runt halva landskapet. Det resulterade i att ungdomen öppnade upp sig och det gav mycket bra 

samtal. Socialsekreterarna diskuterade att det underlättar för många barn och unga att inte 

behöva sitta öga mot öga med socialsekreteraren när de har sina samtal och det kan göra att 

delaktigheten ökar. 

 

”För det tycker jag också när man har haft ungdomar som både har provat att ha suttit här i våra 

besöksrum när det verkligen är ett bord och två stolar och när de också har fått prova på att träffas någon 

annanstans har flera ungdomar också kunnat säga, gu vad skönt det är att inte behöva sitta på 

socialkontoret, att det blir mycket tryggare för mig och mycket bättre för mig. Det är det flera som faktiskt 

har sagt efter att ha fått prova båda.”(FG1)   

 

7.1.3 Hjälpmedel 

 

Återkommande i fokusgruppsdiskussionerna var olika hjälpmedel i utredningsarbetet för att 

möjliggöra barn och ungas delaktighet. De beskrev att dessa hjälpmedel varierar beroende på 

orons karaktär och barnets ålder och mognad. Enligt socialsekreterarna hör vissa hjälpmedel 

till organisationens etablerade arbetsmetoder i form av material de har att tillgå i 

utredningsarbetet såsom nallekort, tejping, pixiböcker som förklarar vad en utredning är, 

placeringstermometern och tre hus. Socialsekreterarna förklarade att ”nallekort” är känslokort 

som kan användas i mötet med framförallt yngre barn för att göra det lättare för barnen att 

beskriva känslor. Exempelvis användes dessa i samband med något de kallade ”tejping”, som 

innebar att socialsekreteraren tejpade upp exempelvis hemmet med dess olika rum. 

Socialsekreterarna beskrev vidare att de då använde sig av dockhusmöbler och dockor som 

fick gestalta familjemedlemmar. De beskrev att barnet genom nallekorten fick möjlighet att 

beskriva vilka känslor de upplevde fanns i de olika rummen och vid olika tillfällen med olika 



 

 25 

 

familjemedlemmar. Socialsekreterarna beskrev också en så kallad placeringstermometer, som 

de berättade kan användas för att prata om oron kring om barnet eller den unge kan bo hemma 

eller inte. Trehus är en annan arbetsmetod socialsekreterarna beskrev där de eller barnet ritar 

vad som finns i det glada huset, det ledsna huset och i önskehuset. De beskrev att trehus kan 

användas för att få information kring hur barnet ser på sin familjesituation. Vissa hjälpmedel 

ansåg socialsekreterarna vara enklare i sin karaktär, men mycket användbara, såsom att rita, 

använda sig av skalor kring oron som finns eller ”tänk om du hade en kompis som..?” för att 

väcka reflektion. Även lekar i olika former där barnen aktiverades kunde vara användbara.     

 

”…med en tonåring har jag någon gång låtit, det var en tjej, låtit henne skriva eller rita sin kropp eller rita 

hela sig alltså från huvud till fötter och sen... vi ritade med typ en röd penna eller vilken färg hon ville. (…) 

markera med röd färg ställen på sin kropp där det inte är okej att ta på och hon berättade varför hon inte 

tycker det är okej och sådär och sen ställen som det är helt okej att ta på för vem som helst till exempel typ 

på axeln, klapp på axeln eller ta i handen. Och sen ställen som det är okej för kanske vissa alltså så fick hon 

förklara och sen prata kring om det är personer som har gått över de gränserna som om det är någon som 

har tagit på de här röda ställena där det absolut inte är okej att ta för någon.” (FG1) 

 

7.2 Socialsekreterarnas syn på delaktighet  

 

Socialsekreterarnas syn på delaktighet visade sig vara mångfacetterad. Denna syn på 

delaktighet handlar om vad socialsekreterarna menar att delaktighet med barn och unga är och 

att delaktighet varierar och behöver anpassas till varje individ. Socialsekreterarna diskuterade 

även vikten av öppenhet gentemot barn och unga i hela barnavårdsutredningsprocessen och 

hur detta kunde gynna delaktigheten. Socialsekreterarna menar att ett individanpassat arbete 

med barn och unga och en öppenhet gentemot barn och unga krävs eftersom det finns risk att 

det blir en felaktig insats om barnet eller de ungas röst inte blir hörd. Utifrån 

organisationstemat synen på delaktighet har två grundteman skapats: individanpassning och 

öppenhet och dessa beskrivs nedan.  

 

7.2.1 Individanpassning 

 

Under diskussionen kring synen på delaktighet framkom vikten av att individanpassa 

delaktigheten till det unika barn eller den unge de har framför sig. Socialsekreterarna måste då 

ta hänsyn individen och lyssna till hur denne vill och kan göras delaktig. Vidare beskrev 
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socialsekreterarna deras syn på delaktighet och att delaktighet kunde innebära att få förfrågan 

och själv välja att vara delaktig eller inte. En del barn och unga ville enligt socialsekreterarna 

inte vara delaktiga genom att prata och socialsekreterarna belyste då vikten av att respektera 

detta och också ha i åtanke att detta kunde förändras under barnavårdutredningens gång. I 

diskussionerna framkom det även att vissa barn och unga behövde mer tid på sig och det 

därför var viktigt att socialsekreterarna kunde anpassa sig efter individen. Somliga 

socialsekreterare framförde i diskussionerna om deras syn på delaktighet att när barn och unga 

inte kan eller vill vara delaktiga kunde ett sätt vara att göra barnen och de unga delaktiga 

genom deras nätverk. Detta för att skapa en så bra bild som möjligt av barnet eller den unges 

situation. Vidare diskuterade socialsekreterarna att oavsett om barnet eller den unge varit 

delaktig eller inte så ingår det i deras syn på delaktighet att bära med sig att utredningen skrivs 

för barnet eller den unge och att de ska kunna känna igen sig i det som skrivits för att på så 

sätt möjliggöra känslan av delaktighet. Socialsekreterarna återkom till att de var individuellt 

hur barnen och de unga vill komma till tals. Socialsekreterarna beskrev att i deras syn på 

delaktighet är detta något de måste ta i beaktning och i största möjliga mån skapa 

förutsättningar för. Genom att se på delaktighet flexibelt och individanpassat kunde det 

möjliggöra barn och ungas delaktighet.  

  

”Jag tänker också att få välja att prata eller inte är väl en form av delaktighet. Jag har en pojk som först (…) 

Han ville absolut inte prata med mig, men sen efter ett tag.. Men sen ville han ändå det. ”(FG2) 

 

7.2.2 Öppenhet 

 

Socialsekreterarna återkom i diskussionerna kring deras syn på delaktighet om vikten av att ha 

en öppenhet som socialsekreterare gentemot de barn och unga de möter under hela 

utredningsprocessen. Socialsekreterarnas syn på delaktighet krävde att de var öppna gentemot 

barnen och de ungas syn på sin egen situation. Socialsekreterarna skulle inte ha en 

förutbestämd tanke kring barnets eller den unges situation baserat på oron som framkommit. 

Socialsekreterarna menade att det istället var viktigt att vara öppen för barnen och de ungas 

perspektiv eftersom de är experter på sin situation och oron som har framkommit inte 

behövde stämma överens med hur det egentligen var för barnet och den unge. 

Socialsekreterarna beskrev att de under utredningens gång behövde vara öppna inför barnet 

och den unge med vad som händer och vad som behöver ske. Ett exempel somliga 
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socialsekreterare beskrev var när föräldrarna behövde informeras om något som barnet eller 

den unge sagt, då var det av vikt att vara öppen om vad som behövde göras och ge barnet eller 

den unge möjligheten att involveras i hur informationen skulle tillhandages föräldrarna. 

Socialsekreterarna beskrev att öppenhet i slutet av utredningsprocessen kunde handla om att 

vara öppen för barnet och den unge om vad som ska ske och vad utredningen hade lett till. 

Detta kunde ske med hjälp av ett avslutande samtal för att knyta ihop säcken. 

Socialsekreterarna menade att detta kunde vara extra viktigt när ett barn eller den unge inte 

varit delaktig under utredningens gång. Dock var avslutande samtal något som somliga 

socialsekreterare uttryckte en vilja att bli bättre på.  

 

”Förälder och barn hade väldigt olika syn på…på ett barn som inte gick så mycket i skolan och vad det 

handlade om.. för föräldern så var det en skolfråga men barnet hade ju en helt annan förklaring till att vara 

hemma från skolan för barnet var orolig för sin förälder som inte mådde bra, och det var ju nåt helt annat 

liksom.. de var inte ens på samma plan.”(FG1) 

 

7.3 Relationen 

 

Relationen till barn, unga och föräldrar var enligt socialsekreterarna en nyckelfaktor till att 

kunna möjliggöra barn och ungas delaktighet. Relationen var så pass viktig att när den inte 

fanns så var det svårt för barn och unga att vara delaktiga. För att kunna möjliggöra en god 

relation behövde socialsekreterarna reflektera kring sitt bemötande till såväl barn och unga 

som föräldrar och även ta med i beaktning de hindrande faktorer som eventuellt kunde finnas. 

Utifrån organisationstemat relationen presenteras två olika grundteman: bemötande och 

hindrande faktorer.  

 

7.3.1 Bemötande 

 

Centralt för relationsskapandet var enligt socialsekreterarna deras bemötande. De menade att 

de i mötet med barn, unga och föräldrar ska vara engagerade för att på så vis kunna skapa en 

god relation. Socialsekreterarna gav exempel på att de i mötet med små barn kunde engagera 

sig genom att sätta sig på golvet och leka med barnen. Socialsekreterarna beskrev att det med 

ungdomar behövdes ett genuint intresse för att lära känna dem och detta genom att prata om 

sådant som var relevant för ungdomen och verkligen ta det till sig. Genom att ha ett bra 
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bemötande kunde förutsättningar skapas enligt socialsekreterarna för en tillitsfull relation som 

kunde leda till att barnet eller den unge kunde vara trygg under utredningens gång. 

Bemötandet var även viktigt i relationsskapandet med barnet eller den unges föräldrar. 

Socialsekreterarna diskuterade om vikten av att trygga upp föräldrarna genom att vara 

transparanta under utredningens gång och visa att socialsekreterarna och föräldrarna var på 

samma sida, detta gjordes genom att bemöta föräldrarna med bekräftelse och empati. Det var 

även viktigt att förmedla till föräldrarna att det är de som är experter på sina barn genom att 

exempelvis rådfråga föräldrarna vad deras barn tycker om och på så sätt kunna underlätta 

relationsskapandet till barnet eller den unge. Relationen till föräldrarna var enligt 

socialsekreterarna extra viktig när det gällde små barn då det oftast är föräldrarna som avgör 

om socialsekreteraren ska få träffa barnet överhuvudtaget. När det gällde ungdomar var det 

enklare då direktkontakt oftast kunde tas.  

 

”Jag tänker träffar vi ganska små barn så sätt dig på golvet och lek med barnet, eller vissa intresse vad gör 

du vid leksaksspisen, alltså att man möta på samma nivå och lika med tonåringar att man kan engagera sig 

lika mycket i hur ungdomsdiscot var lika mycket som hur de har det hemma så att man visar ett genuint 

intresse för att jag bryr mig om hur du har det, jag finns här, jag står kvar här, du har mitt nummer, du får 

komma hit, jag kan möta upp dig..” (FG2) 

 

7.3.2 Hindrande faktorer 

 

Återkommande i socialsekreterarnas diskussioner kring relationer var att det förekom många 

hindrande faktorer som gjorde det svårt att skapa den relation som behövdes för att göra 

barnet eller den unge delaktig. En stor hindrande faktor var enligt socialsekreterarna 

samhällets syn på socialtjänsten då socialtjänsten många gånger framstod som något negativt. 

Socialsekreterarna menade att de fördomar och den okunskap som finns angående vad 

socialtjänsten gör ofta skapar en rädsla för kontakt med socialtjänsten och hindrar då 

socialsekreterarnas relationsskapande till såväl barn, unga som föräldrar. Somliga 

socialsekreterare uttryckte vikten av att vara medveten om den syn som finns på 

socialtjänsten, detta för att kunna ha en förståelse för familjerna och den rädsla som kan 

finnas. En annan hindrande faktor var när föräldrarna sa nej till att socialsekreterarna skulle få 

träffa barnen. Socialsekreterarna beskrev att detta var en stor svårighet för att kunna göra barn 

och unga delaktiga och att det då ställde höga krav på dem som socialsekreterare att tänka 

brett och försöka motivera föräldrarna till att ändra sig. Socialsekreterarna beskrev en svår 
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balansgång i relationsskapandet till barnet eller den unge gällande när de skulle få förtroende 

för socialsekreteraren och berätta om jobbiga saker samtidigt som socialsekreteraren kunde 

behöva gå emot deras vilja och exempelvis ta information vidare till föräldrarna. 

Socialsekreterarna menade att det kunde leda till att förtroendet brister eller att vetskapen av 

att föräldrarna kommer få veta vad de har sagt kunde göra att barnet eller den unge valde att 

inte berätta. Socialsekreterarna diskuterade att barn och unga kunde hamna i en 

lojalitetskonflikt gentemot sina föräldrar och barnet eller den unges situation. 

Socialsekreterarna menade att många barn och unga ville skydda sina föräldrar och hamnade 

då i konflikt med sig själva om de ska framföra informationen eller inte. Detta var också en 

hindrande faktor till den relationen som var nödvändig för att göra barn och unga delaktiga.  

 

”För det ligger ju så mycket i dom också (…) men även om man bor hemma att vara lojal om sina föräldrar 

men jag vill inte iväg fast dom kanske inuti har en känsla av att jag vill iväg men jag sviker om jag vill iväg. 

” (FG1) 

 

7.4 Organisationen 

 

Socialsekreterarna diskuterade organisationens påverkan på barn och ungas delaktighet med 

de förutsättningar som fanns och de förutsättningar socialsekreterarna kunde önska fanns. En 

annan stor faktor enligt socialsekreterarna som påverkade barn och ungas delaktighet var 

deras yrkesroll. För att kunna möjliggöra barn och ungas delaktighet behövde 

socialsekreteraren vara trygg i sig själv och ha kunskap om hur barn och unga kan bli 

delaktiga. Utifrån organisationstemat organisationen skapades två grundteman: yrkesrollen 

och förutsättningar. 

 

7.4.1 Yrkesrollen 

 

Återkommande i diskussionerna var yrkesrollen som socialsekreterare hade och dess 

påverkan på hur barn och unga kunde bli delaktiga i barnavårdsutredningar. 

Socialsekreterarna pratade om när de var nya i yrkesrollen och att de då hade bristfällig 

kunskap om barnsamtal såsom den kreativitet de som socialsekreterare kunde behöva använda 

sig av. I början av sin karriär beskrev socialsekreterarna att det var mer fokus på andra 

arbetsuppgifter än hur de praktiskt kunde möjliggöra barn och ungas delaktighet. De kände 
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sig heller inte lika trygga som nu med att ställa jobbiga frågor eller följdfrågor som kunde 

vara nödvändiga. Detta var något de beskrev kom med erfarenhet, dock skulle 

socialsekreterarna velat ha haft med sig mer kunskap från sin utbildning samt under 

introduktionen för att fler barn och unga hade kunnat göras delaktiga i utredningsprocessen. 

Under båda fokusgruppsintervjuerna uppkom efterfrågan och åsikter om vikten av att sitta 

tillsammans i arbetsgruppen och reflektera, diskutera och dela med sig av sina erfarenheter. 

Socialsekreterarna menade att de genom diskussion i grupp skulle kunna få tillfälle att 

reflektera över sin yrkesroll och på så sätt skulle arbetet med att göra barn och ungas delaktiga 

kunna gynnas. Socialsekreterarna beskrev också att de genom diskussion kunde få nya idéer 

till hur barn och unga skulle kunna göras delaktiga på olika sätt såsom med nya hjälpmedel 

och arbetssätt att luta sig mot som arbetsgruppen själv kunde arbeta fram. Somliga 

socialsekreterare beskrev att de genom att få ta del av varandras erfarenheter kunde de få 

värdefulla tips och inspiration.  

  

”Jag tänker att dela med sig av goda exempel till resten av gruppen det brukar ju vi göra då och då. Då lär 

man sig av varandra, vad som funkar och vad som blir bra. Man kan få inspiration själv.”(FG1) 

 

7.4.2 Förutsättningar 

 

De förutsättningar som fanns och skulle behöva finnas diskuterades mellan socialsekreterarna. 

Återkommande diskuterades att tekniken som socialsekreterarna kunde använda sig av i 

organisationen inte hängde med och gav dem inte förutsättningar som skulle behövas i arbetet 

med att göra barn och unga delaktiga. Barn och unga uttryckte enligt socialsekreterarna ibland 

att de ville ha andra forum att mötas på och var oförstående över att de behövde ses 

personligen. De hade önskemål om att kommunicera genom olika applikationer såsom skype, 

sms och facebook messenger. Socialsekreterarna ansåg därför att det fanns 

förbättringsmöjligheter från organisationens sida för att kunna erbjuda andra plattformar att 

kommunicera på som barn och unga var mer bekanta med. Socialsekreterarna diskuterade 

även förutsättningar såsom att kunna vara tillgängliga, att kunna träffas ofta och istället 

kortare stunder samt att ha tid att vara flexibel. För att detta skulle kunna vara möjligt 

behövdes enligt socialsekreterarna en mindre ärendebelastning och omprioritering av 

arbetsuppgifter. I dagsläget beskrev socialsekreterarna att mycket tid gick åt till administrativa 

uppgifter och mindre tid åt själva mötet med familjerna. Det framkom att socialsekreterarna 
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ansåg att de får motsägelsefulla direktiv som dels handlade om att utredningen ska ske 

skyndsamt och dels att barn och unga skulle göras delaktiga vilket behöver göras olika från 

familj till familj och kan kräva mer eller mindre tid. En annan förutsättning somliga 

socialsekreterare trodde skulle kunna gynna familjerna var möjligheten att kunna träffas på 

tider som var mer anpassade efter familjernas livssituation, exempelvis på kvällstid. I ena 

fokusgruppen diskuterades det att det gynnade familjer när socialsekreterarna hade möjlighet 

att gå in i mottagningsarbetet direkt och att då samma socialsekreterare kunde följa familjerna 

från dag ett. Socialsekreterarna betonade att kontinuiteten gynnade relationen och ökade 

möjligheten för att göra barn och unga delaktiga i utredningsprocessen. 

 

”Ja och sen tror jag ibland också att det skulle vara bättre att träffa dom oftare och kortare, än att man 

bokar in ett tungt möte där man ska sitta och forcera fram någonting.” (FG2) 
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8. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur socialsekreterare praktiskt arbetar för att 

möjliggöra barn och ungas delaktighet i barnavårdsutredningar. Studien genomfördes med 

hjälp av två fokusgruppsintervjuer i två olika kommuner i mellersta Sverige. Materialet har 

därefter bearbetats utifrån en tematisk nätverksanalys där ett globalttema med fyra tillhörande 

organisationsteman samt grundteman arbetats fram. Nedan presenteras först en kort 

sammanfattning av resultatet för att därefter presentera studiens resultat kopplat till tidigare 

forskning och studiens teoretiska tolkningsram.  

 

8.1 Sammanfattning av resultat 

 

Vårt resultat visar att förbättringsmöjligheter finns när det kommer till arbetet med att 

praktiskt möjliggöra barn och ungas delaktighet i barnavårdsutredningar. Resultatet i vår 

studie antyder att det praktiska arbetet, socialsekreterarnas syn på delaktighet, relationen och 

organisationen har stor betydelse i detta arbete. Socialsekreterarna måste enligt lag förhålla 

sig till barn och ungas självbestämmande och deras rätt att välja på vilket sätt och i vilken 

grad de är delaktiga i utredningen. Dock visar vårt resultat att om barnet eller den unge inte 

deltar i utredningen genom att göra sin röst hörd kan det leda till en felaktig insats. 

Organisationens förutsättningar såsom den teknik som socialsekreterarna kan använda sig av i 

kommunikationen med barn och unga hänger inte med dagens barn och unga. Därför tycks 

nya kommunikationsplattformar behöva utvecklas för att bättre kunna delaktiggöra barn och 

unga. Vikten av att reflektera över sin yrkesroll som socialsekreterare tycks kunna gynna det 

praktiska arbetet med att möjliggöra barn och ungas delaktighet. Enligt våra fynd 

framkommer önskemål och behov från socialsekreterarnas sida att få förutsättningar att 

reflektera och diskutera barn och ungas delaktighet i arbetsgruppen. 

 

8.2 Det praktiska arbetet 

 

Socialsekreterarnas beskrivningar visar att pedagogiska resurser såsom att rita eller leka under 

mötet med barnen och de unga var användbara och värdefulla i arbetet med hur de praktiskt 

arbetade för att möjliggöra barn och ungas delaktighet i barnavårdsutredningar. De 
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pedagogiska resurserna möjliggjorde att barnen kunde sätta ord på sina tankar och känslor och 

på så vis underlättade det för barnen och de unga att bli delaktiga. Detta är i enlighet med 

Dahlø-Husby m.fl., (2018) som funnit att pedagogiska resurser spelar en viktig roll i 

kommunikationen mellan socialsekreterare och barn och unga. Pedagogiska resurser kan 

uppmuntra barn och unga till att prata om sina tankar, känslor och egna erfarenheter. Vidare 

visar Dahlø-Husby m.fl., (2018) att barn och unga uppskattar när socialsekreteraren 

involverar sig i aktiviteter tillsammans med dem (Dahlø-Husby m.fl., 2018). 

     Socialsekreterarna i denna studie diskuterade att det ofta ger mycket i kommunikationen 

med barnen och de unga om de som socialsekreterare är kreativa i användandet av 

pedagogiska resurser. Att använda sig av till exempel lekar eller att rita i mötet med barnen 

och de unga tycks alltså enligt vår och andra studier skapa goda förutsättningar för att barn 

och unga ska kunna dela med sig av sin livssituation. 

      Vårt resultat visar att det praktiska arbetet med att möjliggöra barn och ungas delaktighet 

varierade hos socialsekreterarna, men att det även finns stora likheter, dels beroende på det 

egna engagemanget och bemötandet, men även på de organisatoriska förutsättningarna. Till 

exempel kunde de träffa barnen eller de unga på en neutral plats där barnen eller de unga ville 

ses och kände sig trygga och på så sätt skapa förutsättningar för barnet eller den unge att vara 

delaktig. Detta arbetssätt, att barnet eller den unge får bestämma var socialsekreterarna och 

dem ska ses stärker sannolikt barnet eller den unges känsla av delaktighet samt bidrar till att 

barnet eller den unge får viss kontroll över situationen. Enligt Tengland (2007) innebär 

empowerment när en person agerar mot en annan person för att stödja denne att få ökad 

kontroll över sitt liv. Det innebär att den personen som stödjer den andra får minskad makt 

eller inflytande över den andra personen, då dennes egenmakt stärks. Genom att 

socialsekreterarna i denna studie skapar förutsättningar att träffas på neutral plats möjliggörs 

barnen och de ungas chans att få ökad kontroll över sitt liv och på så vis kan de få inflytande i 

utredningsprocessen och i de beslut som fattas. 

 

8.3 Socialsekreterarnas breda syn på delaktighet 

 

Socialsekreterarnas syn på barn och ungas delaktighet innehöll till stor del vikten av att 

individanpassa arbetet utifrån vilket barn eller den unge de möter. Det fanns inte ett rätt sätt 

att göra barn eller unga delaktiga på och därför behövde deras syn på delaktighet vara bred. 

Förutsättningar till att barn och unga skulle delta i utredningsarbetet skulle ges, dock var det 
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inte säkert att barnet eller den unge ville prata eller ses och då behövde socialsekreteraren 

respektera detta. På så vis hade barnet eller den unge varit delaktigt genom att fått valet att 

delta eller inte och information kring barnet eller den unges livssituation fick då inhämtas från 

deras nätverk. Dock visar Heimer m.fl., (2018) vilka konsekvenser det kan leda till när barn 

och unga inte ger sitt perspektiv på problemet och det kan då vara svårt att få en välanpassad 

insats. Detta dilemma att socialsekreterarna dels behövde acceptera barnet eller den unges nej 

och om barnet eller den unges perspektiv inte inhämtas är det svårt att få en välanpassad 

insats är något socialsekreterarna måste förhålla sig till i sitt arbete. Socialsekreterarna i vår 

studie beskrev att de inte ska ha en förutbestämd tanke på barnet eller den unges livssituation 

baserad på den oro som framkommit, utan istället behövde de vara öppna inför barnen eller de 

ungas syn på problemet och sin livssituation. Detta för att oron som framkommit inte behövde 

stämma överens med hur det egentligen var för barnet eller den unge. Genom att 

socialsekreterarna har ett öppet förhållningssätt till problemformuleringen skapar det 

möjlighet för att barnet eller den unge ska få en välanpassad insats efter sin egen situation.  

     Socialsekreterarnas beskrivningar om när barn och unga väljer att inte delta genom att ge 

sitt perspektiv på situationen går att koppla till Shiers delaktighetsmodell och nivåerna av 

delaktighet. Enligt Shier (2001) är nivå tre i delaktighetsmodellen något som är fastställt 

enligt barnkonventionen artikel 12:1. Nivån handlar om att barns åsikter och synpunkter ska 

beaktas. Våra fynd visar att det blir svårt att uppfylla denna nivå av delaktighet när barn och 

unga inte möjliggörs deltagande eller själva väljer att inte delta. Socialsekreterarna beskrev 

dock vikten av att respektera barn och ungas självbestämmande och grad av delaktighet de 

vill ingå i och det ligger i linje med McLeods (2006) studie som visar att barn och unga 

värderar socialsekreterarnas acceptans för dem och deras självbestämmande högre än 

egenskaper hos socialsekreterarna.  

     Socialsekreterarnas breda syn på barn och ungas delaktighet i barnavårdsutredningar går 

att koppla till Shiers delaktighetsmodell genom att delaktigheten är individbaserad och olika 

från fall till fall. Beroende på vilken individ socialsekreteraren har framför sig hamnar 

delaktigheten på olika nivåer i delaktighetsmodellen och kan även variera under en och 

samma utredning. Detta eftersom det krävs ett individanpassat förhållningsätt. Vill ett barn 

inte delta genom att göra sin röst hörd kan de inte hamna på nivå 4 eller 5, där de är 

involverade i beslutsfattandet och delar makt med socialsekreteraren. Men har 

socialsekreteraren tagit hänsyn till att barnet inte vill delta genom att göra sin röst hörd och i 

stället klarlagt barnets situation genom nätverket kan nivå 3 ha uppnåtts. Även om det är svårt 
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för författarna till denna studie att synliggöra på exakt vilken eller vilka nivåer 

socialsekreterarna arbetar på i denna studie eftersom det är en glidande skala av nivåer och 

olika från fall till fall, så kan Shiers delaktighetsmodell vara mycket användbar i 

socialsekreterarnas arbete. Om socialsekreterarna skulle använda sig av Shiers delaktighets 

modell i utredningsarbetet kan reflektion väckas till vilken nivå barn och unga är delaktiga på 

och vad som behövs för att nästa nivå ska kunna uppfyllas.  

 

8.4 Relationens betydelse 

 

Vårt resultat visar att socialsekreterarnas relation till barn och unga var viktig och enligt 

socialsekreterarna var det en nyckelfaktor till hur delaktig barnen och de unga var. Detta 

resultat är i linje med tidigare studier som visar att relationen mellan barn och unga och 

socialsekreterarna i hög grad påverkar möjligheten till delaktighet (Cossar m.fl., 2014; Dahlø-

Husby m.fl., 2018; McLeod, 2016; Toros m.fl., 2018). Socialsekreterarna i vår studie menar 

att det är svårt att få barn och unga delaktiga när relationen inte finns där. Dessutom visar vårt 

resultat att socialsekreterarna behöver reflektera över sitt bemötande och vara kreativ kring att 

övervinna eventuella hindrande faktorer för att möjliggöra en god relation och därmed 

delaktighet. 

 

8.5 Organisatoriska förutsättningar 

 

Vårt resultat visar att organisationens förutsättningar är avgörande för hur socialsekreterarna 

kan arbeta för att möjliggöra barn och ungas delaktighet. Vår studie visar att den teknik 

socialsekreterarna har till sitt förfogande inte är anpassad till barn och unga i dagens samhälle. 

Många barn och unga har andra kommunikationsplattformar, såsom facebook messenger, 

skype och sms, än dem som socialsekreterarna idag kan erbjuda. Till viss del använder 

somliga socialsekreterare sig av sms i kommunikationen med barn och unga och beskriver att 

det underlättar för dem i deras arbete med att få ta del av barn och ungas tankar och känslor. 

Dock är socialsekreterarna medvetna om att detta är problematiskt utifrån sekretesshantering, 

men skulle önska att förutsättningar för denna typ av kommunikation fanns inom 

organisationen. Vår studie visar att socialsekreterarna anser att användandet av ungdomars 

kommunikationsplattformar skulle kunna ge ökad möjlighet för barn och unga att 
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kommunicera med socialsekreterarna på tider som passar dem och i ett forum som de är 

trygga i. Det skulle i förlängningen kunna leda till att fler barn och unga gör sin röst hörd och 

socialsekreterarna får mer information att grunda sina beslut på. Heimer m.fl., (2018) betonar 

vikten av att barn och unga får göra sin röst hörd under hela utredningsprocessen för att kunna 

få en välanpassad insats. Enligt vårt resultat skulle det stärka empowermentprocessen med 

barn och unga om organisationens teknik utvecklas. Payne (2008) beskriver att empowerment 

baseras på att kunskapen kommer från klienterna själva, i vår studie innebär det från barnen 

eller de unga, för att det är de som har den bästa kunskapen om sin egen situation. Detta 

möjliggörs via dialog mellan socialsekreterarna och barnen och de unga så att 

socialsekreterarna kan ta del av deras kunskap och önskemål för att på så sätt kunna stärka 

dem i empowermentprocessen.   

    I våra fokusgrupper blev det en fördjupad diskussion om yrkesrollen och hur den påverkar 

barn och ungas delaktighet trots att vi som moderatorer inte lyfte eller frågade specifikt om 

detta. Detta är ett intressant fynd att lyfta då tidigare forskning inte betonat vikten av 

socialsekreterarnas yrkesroll i samband med barn och ungas delaktighet. Utifrån 

socialsekreterarnas beskrivningar framkommer utvecklingsmöjligheter inom organisationen 

för att stärka yrkesrollen genom att exempelvis få sitta i grupp och reflektera över sin 

yrkesroll och hur barn och unga kan göras delaktiga. Såväl som tillfällen att få dela med sig 

av goda exempel och att tillsammans kunna arbeta fram nya arbetssätt och hjälpmedel i 

arbetet med att göra barn och unga delaktiga. Genom dessa förutsättningar skulle 

socialsekreterarna få värdefull kunskap som kan omsättas i praktiken. Detta kan synligöras 

genom Shiers delaktighetsmodell. Shier (2001) beskriver att individer och organisationer kan 

vara olika mycket engagerade i en process av empowerment. Enligt Shiers’ 

delaktighetsmodell har varje nivå tre steg av engagemang: öppningar, möjligheter och 

skyldigheter. I vårt resultat handlar öppningar om att socialsekreterarna är redo att arbeta på 

denna nivå, möjligheter handlar om de resurser och den kunskap som socialsekreterarna har 

för att arbeta på nivån. Våra fynd visar att socialsekreterarna efterfrågar mer resurser och 

kunskap i området barn och ungas delaktighet. Skyldigheter klargörs via en policy hur man 

ska arbeta inom organisationen. Nivå tre i delaktighetsmodellen är som tidigare nämnd 

fastställd i barnkonventionen och för att nivå fyra och fem ska kunna uppnås av 

socialsekreterarna så bör de själva vara redo för detta arbete samt ha de möjligheter som 

behövs för att kunna göra detta möjligt. Nivå fyra innebär att barnen och de unga ska 

involveras i beslutsfattande processer och i nivå fem delar socialsekreteraren med sig av sin 
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makt till barn och unga så att barn och unga har inflytande och ansvar över beslutsfattande. 

Genom att studera vårt resultat med hjälp av Shiers delaktighetsmodell finner vi att först vid 

nivå fem där socialsekreterarna delar sin makt för att barn och unga ska ha inflytande och 

ansvar över de beslut som fattas ges barn och ungas en chans till att bli empowered.  
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9. Slutsats 

I studiens bakgrund redogörs det att barn och ungas delaktighet handlar om att 

socialsekreteraren lyssnar och tar i beaktning deras berättelser. Detta eftersom 

utredningsarbetet syftar till att förbättra barnet eller den unges livssituation och då barn och 

unga har egna lösningar och strategier för att hantera sitt liv är det därför av vikt att de får 

göra sin röst hörd. Det resultat som studien frambringat visar att det finns olika sätt att 

praktiskt möjliggöra barn och ungas delaktighet i barnavårdsutredningar samt att synen på 

delaktighet är bred och socialsekreterarna måste se till det individuella barnet eller den unge 

de möter. Studiens resultat visar vidare att socialsekreterare upplever att relationen mellan 

socialsekreterare och barn och unga har stor betydelse i arbetet med att möjliggöra barn och 

ungas delaktighet. Det framkommer även att socialsekreterare ser att organisationen har stor 

påverkan på deras arbete med delaktighet och att det framförallt är inom organisationen 

förbättringsmöjligheter finns.  

 

9.1 Förslag till ytterligare forskning 

 

Det finns ett behov av vidare forskning inom området barn och ungas delaktighet i 

barnavårdsutredningar. Mer kunskap behövs kring hur socialsekreterare kan arbeta för att öka 

barn och ungas delaktighet i barnavårdsutredningar. De dilemman och hinder som vår studie 

visar att socialsekreterarna upplever i sitt arbete för att stärka barn och ungas delaktighet 

behöver uppmärksammas och de arbetssätt de föreslår behöver studeras ytterligare och från 

olika perspektiv. Exempelvis kan ytterligare forskning med kvantitativ metod, till exempel i 

form av enkät, inkludera en större population där resultatet i vår studie kan undersökas vidare. 

Det är även viktigt att undersöka om könsskillnader påverkar hur socialsekreterarna arbetar 

med barn och ungas delaktighet. Både hur socialsekreterarnas kön påverkar hur de bemöter 

barn och unga samt om barnets eller den unges kön påverkar hur de blir bemötta och görs 

delaktiga. I vår studie har det endast studerats hur socialsekreterarna praktiskt arbetar med att 

möjliggöra barn och ungas delaktighet i barnavårdsutredningar. Barnens eller föräldrarnas 

perspektiv och upplevelser kring delaktighet har inte undersökts i denna studie. Genom att 

undersöka barnen och föräldrarnas perspektiv samt genomföra interventionsstudier där olika 

delaktighetsmodeller i barnavårdsutredningar testas kan mer kunskap framkomma gällande 
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hur socialsekreterare praktiskt kan arbeta för att möjliggöra barn och ungas delaktighet vid 

barnavårdsutredningar.  
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11. Bilagor 

Nedan är fyra bilagor bifogade där bilaga 1 är informationsbrev till respondenter, bilaga 2 är 

blankett för etisk egengranskning, bilaga 3 är temaguide och bilaga 4 är samtyckesblanketten. 

 

11.1 Bilaga 1: Informationsbrev till respondenter 

Detta är en förfrågan om Du vill delta i ett examensarbete gällande barns 

delaktighet i barnavårdsutredningar 

 

Information om studie 

I detta examensarbete är fokus på barn och ungas delaktighet i barnavårdsutredningar. I 

barnkonventionen finns principer om barn och ungas delaktighet, detta och vikten av att dem 

ska få göra sin röst hörd är något som även ingår i Socialtjänstlagen. Det är viktigt att lyfta 

hur socialsekreterare praktiskt gör barn och unga delaktiga för att lära av varandra och kunna 

utvecklas inom detta område, därför undersöks detta i vårt examensarbete. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Syftet med studien är att 

undersöka hur socialsekreterare praktiskt arbetar med barn och ungas delaktighet i 

barnavårdsutredningar. Vi intresserar oss för vilka upplevelser socialsekreterarna har kring sitt 

arbete med att göra barn och unga delaktiga. Vilka svårigheter kan det finnas kring barn och 

ungas delaktighet? Vilka situationer socialsekreterarna upplever har blivit bra och lyckade 

med att göra barn och unga delaktiga, vad var det som gjorde att det kändes bra? 

 

Studien kommer genomföras med hjälp av två fokusgrupper i två kommuner i Mellansverige. 

Gruppen kommer bestå av 5-6 socialsekreterare som i grupp får diskutera kring barn och 

ungas delaktighet, hur dem praktiskt gör barn och unga delaktiga, vilka förutsättningar och 

eventuella svårigheter som finns. Vi som författare till denna studie har för avsikt att samla in 

information samtidigt som socialsekreterare i grupp får sitta och diskutera egna erfarenheter 

och ta del av sina kollegors upplevelser.  

 

Tidsåtgång 

Fokusgruppen sker vid ett tillfälle och diskussionen varar i ca 2 timmar. Avsikten är att 

samtalsklimatet ska vara lättsamt och avslappnat och att alla ska känna sig bekväma att delta i 

diskussionen. Delaktighet är det temat som kommer presenteras och ni socialsekreterare 

pratar kring detta och vi kommer ställa vidarefrågor om det är något som vi vill förtydliga.  

 

Hantering av data och sekretess 

Diskussionen spelas in enligt de riktlinjer som finns och raderas efter att dem skrivits ut till 

textfiler. Vi kommer avidentifiera så inga personer kan gå att känna igen och inte heller ha 

med känslig information. Informationen och inspelningen är endast till för oss under 

examensarbetets gång. Studiens resultat kommer presenteras på sådan sätt att det inte går att 



 

 

 

identifiera enskilda personer, ni kommer även få ta del av resultatet. Undersökningen kommer 

att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Studien är etiskt bedömd. 

  

Frivillighet 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Studenter  

Lovisa Hurtig 

tel: 070-639 67 77 

e-post: h14lovhu@du.se 

 

Emma Svadling 

tel: 073-830 27 69 

e-post: h14emmsv@du.se  

 

Handledare 

Camilla Udo 

Tel: 070- 389 08 88  

e-post: cud@du.se 

 

Studenternas och handledares underskrift 

Ort/datum 

Falun 2018-11-15 

 

 

 

Lovisa Hurtig…………………………………………………………………………… 

 

 

Emma Svadling…………………………………………………………………………. 

 

 

Camilla Udo…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



 

 

 

11.2 Bilaga 2: Blankett för etisk egengranskning 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor   

  

Projekttitel:  C-uppsats 

         Student/studenter: Lovisa Hurtig och Emma Svadling 

Handledare:   Camilla Udo       

 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 

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 

3

  

  

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp 

på forskningspersonerna?    

   X

  

4 

4

  

  

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 

fysiskt eller psykiskt?  

    X

  

5  

5

  

  

Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

  

    X

  

6  

6

  

Avser du behandla känsliga personuppgifter, som 

etnicitet, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller 

sexualliv?  

  

    X

  



 

 

 

7  

7

  

Avser du behandla personuppgifter om 

lagöverträdelser, som brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden?  

  

    X

  

8 

8

  

  

Avser du behandla personuppgifter på ett strukturerat 

sätt, t.ex. i ett register eller en databas? (Observera att 

även avkodade och krypterade personuppgifter 

betraktas som personuppgifter så länge det finns en 

kodnyckel).  

  

    X

  

Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2016-09-27 

 

11.3 Bilaga 3: Temaguide 

Delaktighet 

Vad är delaktighet för dig? 

Hur ser ni till att barnen blir delaktiga under utredningens gång? 

Förbereder ni barnen för att de ska få förutsättningar för att känna sig delaktig? 

När är det svårt?  

Exempel på när det fungerat väldigt bra?  

På vilka sätt kan små barn bli delaktiga?  

På vilka sätt kan ungdomar bli delaktiga? 

 

Relation 

Hur skapas en god relation? 

Barn 

Föräldrar 

När relationen inte finns där, vad gör ni då?  

 

Förutsättningar 

Tid 

Flexibilitet 

Vad är goda förutsättningar för barns delaktighet tycker ni? 

 



 

 

 

11.4 Bilaga 4: Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 

 

En undersökning om hur socialsekreterare praktiskt arbetar med barn och ungas 

delaktighet i barnavårdsutredningar 

 

 Jag har tagit del av den muntliga och skriftliga informationen om studien. 

 Jag har fått tillfälle att ställa frågor och jag har fått dem besvarade. 

 Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är fullt frivilligt och att jag när som 

helst utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

 

Jag samtycker till deltagande: 

 

 

Namn: 

 

Ålder: 

 

Kön: 

 

År av erfarenhet som socialsekreterare: 

          

         Ort och datum:   Namnteckning: 

 

 

 


