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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Barns Möjligheter att Medverka och Påverka 

En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter av barns delaktighet i barnavårdsutredningar 

 

Författare: Maria Devitt & Niclas Nilsson  

 

Syftet med studien var att undersöka socialsekreterares erfarenheter av barns delaktighet i 

barnavårdsutredningar. Sex intervjuer genomfördes med socialsekreterare, som är aktiva inom 

barnavård och utredning, detta för att undersöka socialsekreterares erfarenheter av barns delaktighet i 

utredningar. Resultatet visar att barn inte alltid är delaktiga eller inte lika delaktiga som vore önskvärt 

av olika anledningar. Barnets ålder, barnets kommunikationsförmåga, barnets inställning till samarbete, 

vårdnadshavares inställning till samarbete, socialsekreterares förutsättningar i form av kompetens, 

verktyg och arbetsbelastning är exempel på detta. Vidare visar resultatet att barns bästa och 

sociallagarna behöver få väga tyngre i barnavårdsutredningar då det idag är mycket fokus på föräldrar 

och vårdnadshavare. Denna studie ämnar bidra med kunskap om barns delaktighet i 

barnavårdsutredningar utifrån socialsekreterares perspektiv. 

 

Nyckelord: Barnavårdsutredningar, Delaktighet, Kommunikation, Socialsekreterare 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Title: Children's Ability to Participate and Influence 

A qualitative study about social security workers experience of children’s participation in childcare 

investigations 

 

Authors: Maria Devitt & Niclas Nilsson 

 

The purpose of the study was to investigate children's participation in child welfare investigations. Six 

interviews were conducted with social workers who are active in child welfare investigations, to 

understand social workers experiences of children's involvement in investigations. The results show that 

children are not always involved or as involved as they should, for different reasons. The child's age, 

the child's ability to communicate, the child's attitude to cooperation, the guardian's attitude to 

cooperation, social workers prerequisites in terms of skills, tools and workload. Furthermore, the results 

show that children's best and social issues need to weigh heavier in child welfare investigations, as today 

there is a lot of focus on parents and guardians. This study aims to contribute knowledge of children's 

participation in child welfare research.  
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1. INLEDNING 

Enligt socialtjänstlagen skall socialnämnden enligt 5 kap. 1 § SoL (SoL, 2001:453) tillsammans med 

barnets föräldrar värna om barnets bästa. Alla barn skall ges möjlighet till en god fysisk och psykisk 

hälsa, social utveckling och ett liv i trygghet. Det är både ett föräldraansvar och socialtjänstens ansvar 

att skydda barnet och tillgodose varje barns enskilda behov. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för 

barn som far illa vilket innebär att om en anmälan gällande missförhållande inkommer eller om 

information om missförhållanden inkommer på annat sätt så är socialtjänsten skyldig att genomföra en 

förhandsbedömning. Om denna förhandsbedömning visar på förhållanden som föranleder en åtgärd av 

socialnämnden eller om en ansökan om bistånd görs är socialtjänsten skyldig att utan dröjsmål inleda 

utredning enligt 11 kap. 1 § SoL (SoL, 2001:453). Socialtjänstens barnavårdsutredningar granskas 

kontinuerligt av IVO (inspektionen för vård och omsorg). Socialtjänsten utreder enligt uppdrag av 

Socialstyrelsen och enligt lagen. Socialtjänsten skall i sina utredningar hålla en god kvalité och en hög 

rättssäkerhet. Tidigare forskning visar på att socialtjänstens barnavårdsutredningar har bestått av 

varierad och blandad kvalité. Det har funnits brister framförallt inom dokumentationen. Tidigare 

forskningar visar även på att barns delaktighet i utredningar kan vara begränsad (Hultman 2013). 

 

Den här studien har särskilt fokus på frågor som rör barns delaktighet. Barnperspektivet lyfts fram, vad 

barns bästa är och hur barnen kommer till tals ifrågasätts i studien. Ämnet är högaktuellt då det vid en 

granskning, utförd  av IVO av en kommun i Värmland under året 2017, visade sig att sex av sju barn 

inte kom till tals i förhandsbedömningar som gjordes hos individ- och familjeomsorgen. I studien lyfts 

och ifrågasätts barnperspektivet, förhållandena kring om vad barnets bästa är och hur barnen kommer 

till tals. Hur ser förhållandena ut i barnavårdsutredningar som genomförs? Vilken uppfattning har 

socialsekreterarna om barnets bästa i barnavårdsutredningar och hur ges barn delaktighet om de inte får 

komma till tals? Detta är exempel på frågeställningar som belyses i studien.  

 

Inledningsvis kommer barn som förekommer hos socialtjänsten  att lyftas. Mer specifikt barn och deras 

livssituationer som utreds enligt BBIC:s (Barns Behov i Centrum) principer. Nedan presenteras en 

grundläggande bakgrund av BBIC däribland hur det används i utredningsarbete.  

 

1.1 Barn i socialtjänstens utredningsarbete 

Barnkonventionen är en internationell uppmaning som implementeras i Sverige. Barnkonventionen är 

regleringar socialtjänsten har att följa. Studier visar på att det finns brister gällande barns rättigheter 

(Regeringskansliet 2017).  Regeringen anser att barns bästa och barns rätt att få uttrycka sig inte uppfylls 

Sverige har beslutat att fatta åtgärder och göra barnkonventionen till lag. Regeringen har tagit beslut om 

att barnkonventionen skall bli lag år 2020 i Sverige. Att konventionen blir en lag anses stärka barns rätt. 

Enligt regeringen behöver barns rättigheter förtydligas då det finns brister i hur barns rättigheter träder 

fram idag. Regeringen har tidigare infört ändringar i lagstiftningar för att påverka beslutsprocesser som 

rör barn men studier visar på att önskade resultat inte har uppnåtts. Regeringen anser också att 

barnkonventionen inte tillämpas på statlig eller kommunal nivå på ett barnfokuserat eller rättssäkert sätt. 

Genom att barnkonventionen blir lag vill regeringen att barns rätt skall få ett rejält lyft,  att rättssystemet 

skall ta till sig av de ändringar som gjorts och därmed påverka kommande beslut som tas gällande barn 

(Regeringskansliet 2017).  
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Regeringen anser att när barnkonventionen blir lag kommer beslutsfattare, där socialsekreterare ingår 

som en tjänsteman, bli tvungna att se över och arbeta utifrån barnkonventionen. Barnkonventionens 

lagstadgande kommer innebära tydligare krav på att barns rättigheter skall vara uppfyllda när 

bedömningar och beslut gällande barn tas. I de verksamheter som tillämpar barnkonventionen kommer 

tjänstemän och beslutsfattare vara tvungna att göra bedömningar med mer noggranna avvägningar i 

enlighet med barnkonventionen än vad som görs idag (Regeringskansliet 2017). Det kan komma att 

belysa de frågor som rör barns röster och barns bästa i barnavårdsutredningar.  

 

1.2 Handläggnings och dokumentationssystemet BBIC  

BBIC är den mall som Socialstyrelsen har tagit fram som utredningsverktyg och vilken många 

kommuner implementerar i utredningsarbete inom barnavård. BBIC skall underlätta vägleda och 

förtydliga socialsekreterares arbete. I denna studie, kommer de kriterier och krav studeras genom 

intervjuer med socialsekreterare. (Hyvönen & Alexandersson 2014). 

 

På den sociala barnavårdens område kan BBIC ses som en ansats till att motsvara de krav som ställs på 

ett evidensbaserat socialt arbete. Detta handläggnings och dokumentationssystem, med standardiserade 

formulär som spänner över hela ärendegången, ger en struktur för att utreda, planera och följa upp 

beslutade insatser. En av grundprinciperna för utredningsarbetet enligt BBIC är att det ska grundas i 

kunskap och beprövad erfarenhet. En annan grundprincip är att stärka barnets rätt till delaktighet i och 

inflytande över ärendegången. Genom sin spridning till flertalet av landets kommuner på relativt kort 

tid, har BBIC fått ett kraftfullt genomslag i den sociala barnavårdens praktik (Hyvönen & 

Alexandersson 2014).     

 

När det gäller att hitta vägar för att nå en ökad delaktighet och inflytande för barnen i den sociala 

utredningsprocessen inom BBIC, så har också modeller skapats som sedan har testats i praktiken. En 

sådan modell är en tjänstekarta som beskriver barnets delaktighet ur tre olika perspektiv och som 

utredare kan använda sig av som vägledning i utredningsarbetet. De effekter som har synliggjorts i 

praktiken i de fem kommuner där denna tjänstekarta har implementerats är att frågorna om barnets 

delaktighet har blivit mer självklara och att de ingår på ett tydligare sätt i ordinarie handläggningsrutiner. 

Att barnet görs delaktig i sitt ärende ses som en fördjupning av barnperspektivet i BBIC-utredningen. 

Barnet tas tidigt med i planeringen av utredningen bland annat för att tidigt bedöma om det finns 

omedelbara skyddsbehov. Frågan om barnets delaktighet diskuteras regelbundet vid ärendefördelningar 

och ärendegenomgångar varje vecka (Hyvönen & Alexandersson 2014).  

 

Fortbildningsinsatser och metodutveckling om samtal med barn och anknytningsteori har genomförts i 

flera kommuner som implementerar en tjänstekarta. Någon i arbetsgruppen har utvecklat en 

spetskompetens inom området som andra i gruppen kan använda. Det vittnas om att en samsyn uppstått 

i verksamheten kring förhållningssätt och bedömningar som ökat verksamhetens förmåga att genomföra 

samplanerade insatser. Flera socialsekreterare har börjat ställa frågor i syfte att försäkra sig om att 

barnen förstår vad som sker i kontakten med socialtjänsten. Informationsträffar med skolor, 

barnhälsovård och andra samverkansaktörer om betydelsen av barns delaktighet har hållits. 

Socialarbetare vittnar om att de har upptäckt att om de lyssnar och lyfter fram barnets berättelse så 

tenderar detta ske även i barnets övriga professionella och informella nätverk (Hyvönen & 

Alexandersson 2014).  
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1.3  Handläggning utifrån BBIC 

BBIC kan förklaras genom en triangel varav de tre vinklarna symboliserar påverkande faktorer i ett 

barns mående och hälsa. Triangelns vinklar har sedan delats upp i flera underrubriker. 

 

- Barnets utveckling 

- Hälsa, Utbildning, Känslor och Beteende, Sociala relationer 

- Föräldrarnas förmåga 

- Grundläggande omsorg, Stimulans och vägledning, Känslomässig tillgänglighet, Säkerhet 

- Familj och miljö 

- Nuvarande familjesituation, Familjebakgrund, Boende, arbete och ekonomi, Socialt nätverk och integrering 

(Socialstyrelsen 2015). 

 

Samtliga kategorier och rubriker skall utredas utifrån det som bedöms av utredaren vara relevant för 

utredning. BBIC sammanfattar inte endast vad som skall utredas men även hur utredning skall gå till 

(Socialstyrelsen 2015). 

 

”Arbetet med BBIC ska 

- Utgå från barnets rättigheter. 

- Låta barnets bästa vara avgörande. 

- Sträva efter likvärdiga möjligheter för varje barn. 

- Ha ett helhetsperspektiv på barnet och dess situation. 

- Göra barnet, familjen och nätverket delaktiga. 

- Ske i samverkan med andra professioner och verksamheter. 

- Bygga på en evidensbaserad praktik. 

- Motverka svårigheter och förstärka resurser. 

- Systematiskt följa barnet och insatserna” 

(Socialstyrelsen 2015). 

 

Handläggning utifrån BBIC skall ske utifrån och sammanvägt med barnkonventionen och svensk lag 

(Socialstyrelsen 2015). 

 

(Socialstyrelsen 2015). 

 

Socialtjänstens barnavårdsutredningar granskas kontinuerligt. Socialtjänsten utreder enligt uppdrag och 

skall i sina utredningar hålla en god kvalité och en hög rättssäkerhet. Tidigare forskning visar på att 

socialtjänstens barnavårdsutredningar har bestått av varierad och blandad kvalité. Det har funnits, brister 
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framförallt inom dokumentationen. Tidigare forskningar visar även på att barns delaktighet i utredningar 

kan vara begränsad (Hultman 2013). 

 

1.4 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien var att undersöka socialsekreterares erfarenheter av barns delaktighet i 

barnavårdsutredningar.  

 

 Hur ges barn möjligheter till delaktighet i barnavårdsutredningar?  

 Vilka är socialsekreterarnas erfarenheter av barns delaktighet i barnavårdsutredningar?  

 

1.5 Avgränsningar och perspektiv 

Studien har för avsikt att beskriva socialsekreterares syn på barns delaktighet i barnavårdsutredningar. 

Deltagande informanter i studien är avgränsade till yrkesverksamma socialsekreterare som arbetar med 

barnavårdsutredningar inom socialtjänstens organisation. Det som lyfts fram i studien är informanternas 

beskrivningar av individuella och professionella erfarenheter inom barnavård och utredningsarbete.  

 

Då studien berör barns delaktighet så är den avgränsad till barn mellan 0-18 år som har varit i kontakt 

med socialtjänsten. Data har inhämtats genom individuella intervjuer.  

 

1.6 Förförståelse 

Den förförståelse som finns består av kunskaper som formats under en termins praktik genom 

socionomprogrammet. En viss grad av förförståelse kommer från en kort tids arbete vid en 

utredningsenhet med barnavårdsutredningar som utgångspunkt. Upplevelsen av kunskapsmässig 

förförståelse som formats under praktiken upplevs vara relativt lika hos studiens författare trots att dessa 

genomförts vid olika enheter och kommuner. Detta då utgångspunkten har varit densamma utifrån 

lagstiftning och dokumentationssystemet BBIC. Under Socionomutbildningens gång har 

undervisningen kontinuerligt utformats för att ge bredd och vara förberedande. Efter två år av teoretiska 

studier skall teori sättas in i praktik, verkligheten hinner ikapp och som student finns mycket att lära 

utanför skolbänken, i verkliga situationer som uppstår på arbetsplatser. Förförståelse och dess påverkan 

har tagits i beaktande under hela studiens gång. Förförståelsen kan anses påverka reliabiliteten i denna 

studie men enligt Thomassen (2007) är det så att det är endast mot bakgrund av en förståelse som redan 

har skapats som ger förutsättningarna att få grepp om en mening i det nya som möts. De val som har 

gjorts under studiens gång, exempelvis val av informanter och analysmetod kan ha haft inverkan på 

validiteten i studien. 

 

1.7 Centrala begrepp  

Återkommande begrepp i studien beskrivs enligt definition i detta avsnitt. 

 

Barn 

Artikel 1 i Barnkonventionen definierar att ett barn är varje människa under arton år.  

 

Barnets bästa 
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Artikel 3 i Barnkonventionen anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla 

åtgärder som rör barnet. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas 

till barnets egen åsikt och erfarenhet.  

 

Barnperspektivet  

Det skiljer sig mellan barnperspektivet och barnets perspektiv. Barnperspektiv som begrepp handlar om 

barnets perspektiv, det vill säga hur ett barn ser på sin värld, sin situation och på sig själv. Barnets 

perspektiv kan ses som liktydigt med barnets röst, det som barnet självt uttrycker, inte bara genom 

språket utan även på andra sätt. Förutom denna innebörd så handlar barnperspektiv också om vuxnas 

syn, kunskap om barn samt de tolkningar och handlingar som görs på grundval av detta (Hyvönen & 

Alexandersson 2014). Socialtjänsten skall ha ett barnperspektiv när de arbetar. Genom att ha ett 

barnperspektiv eftersträvas det att barn ges delaktighet (Socialstyrelsen 2015). 

 

Barnavårdsutredning  

En barnavårdsutredning är en formell process som består av förhandsbedömning, 

utredningsplanering, insamling och bearbetning av information, värdering av informationen och 

beslutsfattande. Forskning visar emellertid att utredningsarbete sällan bedrivs på detta rationella 

sätt. Den brittiske barnavårdsforskaren Jan Horwath (2002) konstaterar att utredande lika 

mycket är en praktisk-moralisk aktivitet som en tekniskt- rationell. Det är alltså en aktivitet för 

både hjärta och hjärna. Utredningsarbete är också en mental process där olika irrationella 

faktorer påverkar både själva processen och de bedömningar utredaren gör. Det handlar t.ex. 

om att irrelevant information samlas in, att viktig information glöms bort och att utredaren tidigt 

formulerar arbetshypoteser som blir vägledande för vilken information som samlas in och som 

bekräftar den befintliga föreställningen (Socialstyrelsen 2009).  

 

Barnavårdsutredare 

En barnavårdsutredning utreds av en professionell yrkesperson som benämns barnavårdsutredare. En 

socialsekreterare innefattas av benämningen barnavårdsutredare om denna arbetar med att utreda 

barnavårdsärenden/barnavårdsutredningar. Vilket innebär att denna har till uppgift att utreda barns 

situationer, det vill säga sortera information, tolka en situation eller en person och avgöra om insatser 

skall göras och i så fall vilka (Svensson et.al 2008). 

 

Barnkonventionen 

Barnkonventionen är en internationell uppmaning i Sverige. Barnkonventionen är regleringar 

socialtjänsten har att följa och som bör få mer betydelse för barns delaktighet framtaget i 

socialsekreterares arbete men också specifikt i barnavårdsutredningar. (Regeringskansliet 2017). 

 

BBIC 

Barns Behov I Centrum är det utredningsverktyg som Socialstyrelsen har tagit fram för professioner 

inom socialtjänsten som arbetar med barn. BBIC har en bred infallsvinkel över barns behovsområden 

och fungerar som ett stöd för de som arbetar med barn. (Hyvönen & Alexandersson 2014). Denna studie 

berör vilka kriterier och krav socialtjänsten ställer på socialsekreterare genom BBIC och hur detta 

gestaltas inom dokumentation.  
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Delaktighet 

I denna studie definieras begreppet delaktighet som barns delaktighet i socialtjänstens arbete med 

barnavårdsutredningar. Enligt Socialstyrelsen finns det ingen nedre åldersgräns för barns delaktighet. 

Graden av delaktighet ser olika ut. Det är en bedömningsfråga rörande ålder, mognad och vilka 

konsekvenser processen för att vara delaktig har på barnet i fråga (Socialstyrelsen 2015). 

 

Kommunikation  

Begreppet kommunikation kommer av det latinska communicare som betyder att göra något 

tillsammans, att göra någon delaktig i något (Eide & Eide 2004). Det finns olika typer av 

kommunikation men gemensamt för all kommunikation är att det är något som sker i samråd med någon 

annan, kommunikation omfattar allt från personliga samtal med en eller flera personer till 

masskommunikation via globala nätverk. Kommunikation sker genom ett utbyte av verbala eller 

ickeverbala signaler mellan två parter (Svensson et.al 2008). Det krävs fler delaktiga som signaler 

antingen skickas ifrån eller tas emot av. Kommunikation och delaktighet är beroende av varandra. 

Varken delaktighet eller kommunikation kan utspela sig utan den andra (Cronlund 2003). 

 

Socialtjänstlagen 

Lagstiftning socialtjänstlagen som förkortad SoL är regleringar framtagna för socialtjänsten. SoL är 

regleringar socialtjänsten har att följa i sitt arbete med att på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i 

samhällslivet.  SoL är en ramlag vilken innebär att det är upp till kommuner och socialsekreterare att 

tolka lagen och tillämpa den. För att tillämpa lagen använder socialtjänsten sig utav olika 

dokumentationsmallar till exempel BBIC (Socialstyrelsen 2006).  
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2. TIDIGARE FORSKNING        

Under denna rubrik kommer tidigare forskning inom området barns delaktighet i 

barnavårdsutredningar att beskrivas  

 

2.1 Barns delaktighet i socialtjänstens barnavårdsutredningar 

Tidigare forskning inom ämnet visar som tidigare beskrivits att barn inkluderas i socialtjänstens 

utredningsarbete i begränsad omfattning. Även om det över tid blivit vanligare att socialsekreterare har 

kontakt med barnet när barnavårdsutredningar inleds så finns det olika uppfattningar om vad barns 

delaktighet innebär (Hultman 2013). Ett gemensamt uttryck för vad barns delaktighet innebär är att 

samtal med barnen skall genomföras, att de skall involveras i utredningen samt att de skall hållas 

informerade. Det anses också vara av vikt att lyssna till vad barnen själva har för upplevelse av den 

situation de befinner sig i (Kriz & Skivenes 2015). Även om socialsekreterare ser dessa faktorer som 

en möjlighet för barn att känna delaktighet så finns dock en möjlighet att barns uppfattningar om 

huruvida de gjorts delaktiga eller ej kan skilja sig från socialsekreterares uppfattning (Hultman 2013).

  

Enligt Kriz och Skivenes (2015), uttrycker socialsekreterare vikten av att barns röster blir hörda, även 

om barnen är för små att konversera med så bör ett möte ske och observationer göras. Delaktighet 

handlar om att lyssna till vad barnen har att berätta om sin situation, hur de upplever denna och om de 

anser att de behöver någon form av hjälp. Den hållning som råder i den forskning som har studerats är 

att delaktighet betyder att barns åsikter och sätt att se på saker och ting övervägs och att de involveras i 

den pågående processen så länge detta inte sätter dem under någon form av press. En annan faktor som 

är av betydelse är att barnen har nått en mognad för att kunna förstå och ta sunda beslut gällande sina 

livssituationer. Det kan vara så att barns delaktighet inte är passande med anledning av att det kan skada 

dem eller att barns behov av att skyddas är större än behovet av delaktighet (Kriz & Skivenes 2015). 

 

Enligt Vis (et al. 2010), anser socialsekreterare att det är viktigt att barn är delaktiga i de utredningar de 

berörs av. Det finns enligt den tidigare forskningen tre faktorer som är av betydelse för 

socialsekreterares vilja att göra barnen delaktiga. Den första av dessa är den kommunikativa faktorn. 

Denna innebär att socialsekreterare upplever det svårt att avgöra om barnen talar sanning, i den 

meningen att det de verkligen säger speglar deras innersta känslor. De upplever även att barnen inte vill 

samtala med dem. Nästa faktor som är av betydelse är den skyddande faktorn. Denna faktor innebär att 

socialsekreterare framhäver att potentiella risker och risk för skada är en anledning till att inte göra barn 

delaktiga i utredningar, behovet av att skydda barnen är viktigare än att arbeta för att stärka dem i den 

situation de befinner sig. Den tredje faktor som lyfts fram är socialsekreterarens benägenhet att arbeta 

utifrån delaktighetsprincipen. Detta är en princip som menar att delaktighet är både nödvändig och 

värdefull oavsett hur stora chanserna är att barns åsikter påverkar utgången av de beslut utredningen 

kommer fram till (Vis et al. 2010).  

 

Vis  (et al. 2010) menar att det finns socialarbetare som aldrig kommer att ge barnen full delaktighet i 

de utredningar de berörs av, eftersom de är rädda för att barnen skall komma till skada. Andra anser att 

delaktighet är nödvändig, dessa kommer därför att göra barnen delaktiga. Det finns en möjlighet att inse 

det komplexa i att skapa en effektiv delaktighet i utredningsprocessen. Detta är något som understöds 

av forskning som visar på att studenter anser att delaktighet alltid är nödvändig, medan mer erfarna 

socialsekreterare inte längre har samma idealistiska inställning gällande detta (Vis et al. 2010).  
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Enligt Hultman (2013) finns det olika sätt att se på vilken grad av delaktighet barnen bör ges i det sociala 

barnavårdsarbetet. Begreppet “barns bästa” som socialtjänsten skall arbeta utifrån i 

barnavårdsutredningar är öppet för tolkningar. En tolkning som framkommer är att socialsekreterare 

skall samtala med barn så att de får en chans att ge sin syn. En annan hållning bland socialsekreterare 

är att inte involvera barn i arbetet med utredningen. Anledningen som anges till denna ståndpunkt kan 

bland annat vara att det kan finnas en risk för att förtroendet mellan föräldrarna och socialtjänsten skadas 

eller att barnen anses vara för unga eller inte trovärdiga. Detta sätt att resonera visar på en inställning 

hos socialsekreterarna som ger bilden av att det inte är bra att involvera barn i för hög grad och i ett allt 

för tidigt skede. Detta för att undvika att en utredning skall förvärra barns situation (Hultman 2013). 

 

Östberg (2010) skriver att krav på barns delaktighet kan skapa en osäkerhet hos socialsekreteraren i 

avgörandet om barnen är tillräckligt mogna och kompetenta att fatta egna beslut. Detta kan ses som en 

osäkerhet men valet att inte involvera barnet kan också vara en följd av andra faktorer. Tidsbrist är en 

av dessa. För att lära känna ett barn och komma tillräckligt nära för att kunna utreda dess behov kräver 

tid, vilket socialsekreterarna upplever som en bristvara. Detta gör att lagstiftningens budskap om att 

samverka med föräldrarna samtidigt som barnets bästa skall upprätthållas blir svåra att efterleva då det 

är ett tidskrävande arbete att skapa förtroende hos både föräldrar och barn. Själva klientbegreppet i den 

sociala barnavården innefattar tre parter, mödrar, fäder och barn, vilket gör arbetet komplicerat och 

tidskrävande (Östberg 2010). Lagen sätter även den gränser för vilken delaktighet barnen ges, eftersom 

enskilda samtal med dem än så länge inte kan genomföras utan föräldrars samtycke. Tidigare forskning 

visar på att forskning om socialtjänstens effekter och faran för att insatserna i sig kan utgöra en risk för 

ett barn, kan göra socialarbetare mindre benägna att involvera barn i ett tidigt skede i arbetet (Hultman 

2013). 

 

2.2 Barns rätt till delaktighet   

När det gäller barns rätt till delaktighet i utredningar som berör dem anges i Socialstyrelsens allmänna 

råd (SOSFS 2006:12) att handläggaren bör träffa barnet såväl enskilt som tillsammans med 

vårdnadshavaren för att, genom samtal eller observationer, bilda sig en uppfattning om barnets situation. 

Det finns också bestämmelser i 3 kap. 5 § SoL. Gällande barns rätt att komma till tals i utredningar. Det 

anges i andra stycket att barn ska få relevant information när en åtgärd rör barnet och barnets inställning 

skall så långt det är möjligt klarläggas. Barn över femton år har även enligt 11 kap. 10 § SoL rätt att 

själva föra sin talan i mål och ärenden.  

 

År 2008 infördes i 3 kap. 5 § SoL bestämmelser som ger barn rätt att få relevant information, t.ex. om 

vad som pågår och planeras och som har med bar- nets eller den unges situation att göra. 

Informationen bör ges så tidigt som möjligt, dels för att information kan lugna barnet i en obekant och 

kanske skrämmande situation, dels för att barnet ska kunna ge uttryck för sin inställning tidigt i 

processen. Barnets inställning ska kunna utgöra en del av bedömningsunderlaget i ären- det eller 

målet. Vid samtal är det viktigt att ta reda på om barnet kunnat ta emot och förstå den information 

som lämnats. Informationen behöver ges kontinuerligt under hela tiden som ett ärende pågår. Med 

hänsyn till vad som är bäst för barnet får den information som lämnas anpassas till situationen, barnets 

ålder, mognad och tidigare kunskaper (socialtjänsten 2012) 

 

Barnens rätt till delaktighet beskrivs även i Barnkonventionens 12:e artikel. Enligt denna skall 

Konventionsstaterna tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka 
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dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets 

ålder och mognad. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt 

eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella 

lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet. Barnens 

rätt till delaktighet begränsas till viss del av föräldrabalken.  

 

När det gäller hur socialsekreterare gestaltar sin information i dokumentationen så är det dokumentation 

i handläggnings och dokumentationssystemet BBIC som kommer att beröras. Den tidigare forskningen 

visar att den struktur som finns i BBIC kan öka möjligheten att fokusera på det specifika barnet vid 

dokumentation. Samtidigt upplever socialsekreterare att det finns svårigheter att förstå vilken typ av 

information som skall beskrivas under respektive behovsområde, vilket kan innebära att barns behov 

inte synliggjorts även när denna utredningsmall använts (Hultman 2013). Utredningsmallen innehåller 

olika kolumner där barnets, föräldrarnas och övriga personers åsikter samt socialsekreterares 

iakttagelser presenteras separat. Barns uppfattningar om sig själva förväntas därför återges precis som 

andras personers uppfattningar. Denna dokumentation av barns åsikter är viktig då barnets vilja är viktig 

att ta hänsyn till, då detta är en del av bedömningen av vad som är barnets bästa (Hultman 2013).   

 

Socialsekreterare har det yttersta ansvaret för att tolka och analysera den information som samlas in 

samt att formulera den skrivna texten i utredningen. Barnets synliggörande i en barnavårdsutredning är 

beroende av hur socialsekreterare genomför denna dokumentation av barnens uppfattningar. Även om 

barnens åsikter ses som viktiga i denna dokumentation så visar forskningen på att den information som 

framkommer om barn och deras livssituation i barnavårdsutredningar har givits av föräldrar och 

professionella. Barns åsikter om sin livssituation kan saknas helt (Hultman 2013).     
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

I detta avsnitt redogörs valet av studiens teoretiska perspektiv som är Kommunikationsteori, vilket är 

det perspektiv som kommer att behandlas i studiens diskussion. Kommunikation anses i studien vara en 

faktor som kan bidra med förståelse för hur barn är delaktiga i barnavårdsutredningar.  

 

3.1 Kommunikationsteori  

Denna studie utgår inte från någon specifik inriktning eller modell inom kommunikationsteorin utan 

det är teorin i sin helhet som har legat till grund för studien. Kommunikation anses vara en viktig del 

när delaktighet i barnavårdsutredningar skall ges och denna teori kan därför ge en förståelse för hur 

delaktighet skapas. Kommunikation kan ske genom tal, skrift, handlingar med mer därtill och är både 

verbal och icke verbal (Svensson et.al 2008). 

 

Begreppet kommunikation kommer av det latinska communicare som betyder att göra något 

tillsammans, att göra någon delaktig i något (Eide & Eide 2004).  I arbetet med att ge barn delaktighet 

i barnavårdsutredningar blir kommunikation en viktig källa för delaktighet. Den professionella 

kommunikation som utspelas mellan socialsekreterare och klient har som mål att etablera en god 

relation, en gemenskap präglad av god kontakt, förståelse och allians (Eide & Eide 2004). Svensson 

et.al (2008) menar att en professionell kommunikation mellan socialarbetaren och klienten är ojämlik 

och därmed inte ömsesidig. Oavsett om samtalet handlar om rådgivning, är utredande eller av 

terapeutisk karaktär så måste socialarbetaren ha ett etiskt förhållningssätt och bemöta klienten med 

respekt.   Kommunikation handlar om kommunikativa signaler som skickas fram och tillbaka mellan 

sändare och mottagare. Dessa signaler kommuniceras inte enbart genom ord. Den ickeverbala 

kommunikationen i form av blickar, kroppshållning och röst är av stor betydelse för hur 

kommunikationen uppfattas och tolkas av deltagarna. I de fall där observationer är den enda möjligheten 

att ge delaktighet blir den icke verbala kommunikationen och tolkningarna av denna avgörande. 

Kommunikation kan ske genom tal, skrift och handlingar med mer därtill. Den kommunikation 

socialsekreterare använder sig av i samtal består av både verbal och icke verbal kommunikation 

(Svensson et.al 2008).  

 

3.1.1 Verbal kommunikation och icke verbal kommunikation 

Med verbal kommunikation förmedlas budskapet med ord. Den verbala kommunikationen handlar om 

att kommunicera med ord oavsett om detta sker i tal eller skrift. Verbal kommunikation handlar om att 

människor utbyter ord med varandra för att på så sätt göra klart hur var och en uppfattar det ämne som 

diskuteras. Detta för att i slutänden på något sätt nå fram till en förståelse för hur verkligheten förstås 

av de som ingår i kommunikationen (Enquist 2013). Genom att använda kroppsspråk är det möjligt att 

kommunicera utan använda oss utav ord. Tankar och känslor hos sändaren skickas ut som signaler 

genom Kroppsspråk, ansiktsuttryck och handlingar till mottagaren. Ett utbyte av information har då 

skett. Det är omöjligt att inte använda kroppsspråk. Kroppen avslöjar en hel del. Hållning, ögonen, 

huvudet, ansiktet, händerna, rösten och tonfallet säger en del om hur personer kan vara. Det går att till 

viss del läsa personer utifrån en kraftig eller kraftlös handskakning. Det går att tyda om en person är 

fokuserad eller ofokuserad genom att titta på dem. Allt detta trots att det sker under total tystnad 

(Cronlund 2003).  
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3.1.2 Professionell kommunikation och kommunikationssvårigheter  

Professionell kommunikation är kommunikation som sker genom en yrkesroll. De samtal som 

socialsekreterare har med klienter sker genom professionell kommunikation. Socialsekreteraren 

kommunicerar utifrån vad som gäller för yrkesrollen. Att ha ett etiskt riktigt och respektfullt 

förhållningssätt förväntas oavsett vad som sker i samspel med klienter. Den professionella 

kommunikationen begrundar sig på de normer och förväntningar som finns (Svensson et.al 2008). En 

socialsekreterare vill kommunicera genom en utredning utföra en bedömning om vilka förväntningar 

socialtjänsten har till exempel. Professionell kommunikation är ett dynamiskt samspel mellan två eller 

fler personer och har som ett av sina mål att etablera en god relation, en gemenskap och allians (Eide & 

Eide 2004). Svårigheter uppstår dock i kommunikationen när detta inte uppfylls. Svensson et.al (2008) 

menar att relationer och olika situationer kan påverka hur kommunikationen kommer att utspela sig. 

Det kan som professionell vara svårt att i mötet med en klient hantera dennes irritation och ilska utan 

att reagera känslomässigt. Hur den professionella agerar i en sådan situation kan vara avgörande för 

klientens upplevelse av den professionella kommunikationen och tilltron till denna. 

 

3.1.3 Kommunikation med barn 

Socialstyrelsen (2004) skriver att innan barn utvecklar ett verbalt språk kommunicerar de genom 

signaler i form av ögonkontakt, ljud och kroppsspråk. Små barn kan kommunicera med kroppsspråk 

genom lek och handlingar. Även om barn inte verbalt kan förmedla sina upplevelser kan de förmedla 

dessa genom handlingar. Mindre barn har ett begränsat ordförråd vilket kan förklara varför barn kan bli 

missförstådda. Språkutvecklingen hos barn kan påverkas av interna och externa faktorer. Barn som är 

utsatta för svåra förhållande utvecklar sitt språk senare i förhållande till andra barn. Ett barn lär sig att 

förstå vad andra säger innan de har utvecklat en förmåga att uttrycka sig. Då ett barn kan berätta och 

förklara behöver det nödvändigtvis inte utvecklat en förmåga att samtala. Ett barns sannings- och 

tidsbegrepp utvecklas mellan fyra till åtta år. Innan dess kan ett barn ha svårt att förstå och återberätta 

saker som har skett eller som kan komma att ske. Små barn har svårt att tänka ur något annat perspektiv 

än sitt eget. Det innebär att ett litet barn kan ha svårt att relatera till någon annan än sig själv, detta 

perspektiv är begränsat då de har väldigt liten livserfarenhet. Mycket som små barn bevittnar och får 

erfara saknar barnen ord för eftersom deras ordförråd är kopplad till den lilla livserfarenheter.  

 

Professionella yrkespersoner som möter barn i arbete kan underlätta kommunikationen med barn. 

Barnet kan ha lättare att återberätta händelser om det finns en tydlig utgångspunkt som de kan relatera 

till och utgå ifrån. Socialstyrelsen skriver också att ”Små barn har begränsad tillgång till eget språk 

och är därför beroende av att vuxna tolkar och reagerar på deras emotionella uttryck och gester” 

(Socialstyrelsen 2004). I kommunikationen med barn handlar det för professionella yrkespersoner 

främst om att visa empati och tänka sig in i barnets situation, att vara avspänd och intresserad. 

Socialstyrelsen (2004) påtalar vikten av att möta barnet där det är och att adekvat information ges. Det 

är också av stor vikt att barnet ges uppmuntran och att det lyssnas på med stor uppmärksamhet när det 

berättar om hur deras situation ser ut. Enligt 5 kap.3 § i socialtjänstlagen (2001:453) skall barnet ges 

möjlighet att uttrycka sin vilja men det är viktigt att det i kommunikationen med barnet framgår att detta 

är en rättighet och inte ett tvång.   
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4. METOD OCH MATERIAL 

I detta avsnitt ges en presentation av metodval och en motivering till varför metoden valdes. Avsnittet 

innehåller en redogörelse av urvalet av informanter. Det ges en redogörelse för hur datainsamlingen i 

studien har genomförts och en presentation av den analysmetod som har använts vid resultatanalysen.   

 

4.1  Metodval 

En kvalitativ studie har genomförts. Avsikten med studien var att skapa en ökad förståelse om 

socialsekreterares syn på barns delaktighet i barnavårdsutredningar. Valet av metod är kopplat till 

studiens syfte. Enligt Hjerm och Lindgren (2010) kännetecknas en kvalitativ metod av att få en djup 

och ingående förståelse för ett ämne. Studien baserades på data bestående av transkriberat material från 

utförda intervjuer som genomfördes med sex socialsekreterare. Dessa data strukturerades, organiserades 

och kategoriserades. Enligt Ahrne och Svensson (2011) är kvalitativa metoder fokuserade på intervjuer, 

observationer och textanalyser. Därmed ansågs ett kvalitativt metodval vara ett lämpligt metodval för 

denna studie. Eftersom syftet med studien inte var att undersöka teoriers hållbarhet genom 

hypotesprövning valdes ett induktivt angreppssätt. Larsen (2009) menar att detta angreppssätt syftar till 

att den som läser studien skall få en helhetsförståelse av ämnet, vilket också var studiens avsikt.  

 

4.1.1 Vetenskapsteoretisk tradition 

För att tolka och förstå resultatet vid analysen av data och nå fram till de subkategorier och kategorier 

som presenteras i studien har hermeneutiken till viss del legat till grund. Hermeneutiken är en teori som 

handlar om att tolka och förstå. Thomassen (2007) framhåller att det inom hermeneutiken anses att 

förståelsen utvecklas genom en ständig rörelse mellan helhet och del av det material som försöker 

förstås och att detta är en process förbunden med tolkning av text. En viktig del inom hermeneutiken är 

även människans förförståelse. Det är enbart genom den förståelse sedan tidigare bestått som har gett 

förutsättningar att skapa förståelse om en mening i det nya som möts (Thomassen 2007). Den 

förförståelse som presenterats tidigare i studien var alltså av stor betydelse i tolkningen som ledde fram 

till studiens subkategorier och kategorier. 

 

4.2 Urval 

Materialet studien har baserats på samlades in genom intervjuer. Samtliga intervjuer hade för studien 

relevant yrkesbakgrund. Anledningen till detta var att de ansågs vara mest lämpliga att ge den 

information som söktes. Sammanlagt intervjuades sex socialsekreterare som jobbar med 

barnavårdsutredningar. Studiens informanter arbetar vid tre kommuner i mellersta delen av Sverige. 

Samtliga informanter valdes utifrån att de arbetar vid enheter som utreder och handlägger 

barnavårdsärenden. Alla informanter har valts ut genom bekvämlighetsmetoder. Fyra av informanterna 

arbetade vid samma arbetsplats. De fyra informanterna som arbetade på samma arbetsplats rekryterades 

till studien genom att de tillfrågades personligen. Två av informanterna ifrån andra kommuner 

rekryterades genom att ett mail skickades ut till socialsekreterare vid ett antal berörda enheter. 

Snöbollsmetoden tillämpades under rekrytering av de två sist nämnda informanterna då kontaktade 

socialsekreterare har föreslagit informanter till studien som sedan har tackat ja till deltagande av studien 

(Ahrne & Svensson 2011). Informanterna kontaktades i november 2017 personligen eller via e-post. 

Informationsbrev skickades ut till samtliga som tackat ja till intervju (Se bilaga 1). Informanternas antal 

yrkesverksamma år inom området varierar mellan 3-16 år. Informanternas åldersspridning var varierad. 

Informanterna var kvinnor och arbetade i kommuner i mellersta Sverige.  
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4.3 Datainsamling  

Informanterna fick bestämma plats för var intervjun skulle genomföras, Samtliga intervjuer skedde på 

respektive informants arbetsplats. Intervjuerna hölls i november 2017. Varje intervju pågick mellan 40-

60 minuter. Vid varje intervjutillfälle genomfördes en enskild intervju med en av studiens författare 

närvarande. Varje författare genomförde tre intervjuer. Med anledning av att det låg i studiens intresse 

att få ta del av socialsekreterares erfarenheter och följa upp den informationen med ytterligare frågor 

utfördes en intervju med alla sex informanter. Intervjun genomfördes med hjälp av en semistrukturerad 

intervjuguide (Se bilaga 2). En semistrukturerad intervju gav möjligheter till att anpassa intervjun med 

öppna frågor, tillåta följdfrågor och ställa frågor i varierande ordning (Ahrne & Svensson 2011). 

Informanterna gav samtycke till att intervjuerna kunde spelas in. Intervjuerna har spelats in på två 

enheter för att undvika tekniska svårigheter. Informanterna blev informerade i informationsbrevet samt 

vid intervjutillfället att deras svar avidentifieras i studien och att deras medverkande i studien är 

frivilligt.   

 

Inför uppsatsarbetet har det ägnats tid åt att söka efter artiklar och avhandlingar. Slutligen har en 

avhandling och fyra artiklar som ansetts vara tillämpbara studien valts ut. Avhandlingens syfte har varit 

relativt likt studiens syfte. Artiklarna som har använts i studien har haft varit mer varierande i sitt 

innehåll. Några artiklar har tittat på en större skala än endast svenska socialarbetare. Någon artikel har 

också haft andra ingångsvinklar till sitt valda undersökningssyfte än vårt valda syfte. Detta har gett 

studien nyanser och kan ge läsaren en bred förståelse av barns delaktighet i barnavårdsutredningar.  

 

4.4 Analysmetod 

Analysen av resultatet har utförts utifrån en kvalitativ innehållsanalys enligt Granheim & Lundman 

(2004). Analysmetoden består av och har utförts enligt följande fem steg. De olika stegen används som 

verktyg för att få en bra överblick av inhämtad data samt för att se likheter och skillnader. Utifrån en 

sammanställning av dessa variationer gavs en möjlighet att utläsa resultat och dra slutsatser.  

 

1. Meningsbärande enhet 

2. Kondensering 

3. Kod 

4. Subkategori  

5. Kategori 

 

De transkriberade intervjuerna analyserades utifrån innehållsanalysen och de fem stegen. De 

meningsbärande enheter som kunde knytas till studiens syfte kondenserades och förkortades för att 

sedan bilda koder eller kodord. Flera koder med samband bildade subkategorier. Subkategorierna 

bildade på samma sätt i sin tur kategorier. Graneheim och Lundman (2004) menar att en bearbetning av 

de meningsbärande enheterna förenklar processen av att se samband. Analysen har utförts enligt följande. 

Meningsbärande enheter är ursprungstext från transkriberade intervjuer som utförts med 

socialsekreterare. Meningsbärande enheter var utvalda stycken och meningar som bedömdes tillföra 

nytta till studien. Studiens meningsbärande enheter handlade om barn och delaktighet eftersom studiens 

syfte är att undersöka barns delaktighet i barnavårdsutredningar. Kondenseringen som gjordes var 

komprimeringar av den transkriberade ursprungstextens viktigaste innebörd. En meningsbärande enhet 

skall vara övergripande och text fylld i den mån att det går att utläsa det viktigaste av innehållet men 
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utan att det blir allt för utdraget. Det skall vara möjligt att finna koder eller kodord i kondenseringen. 

Koder skall på ett kort och övergripande sätt med ett fåtal ord sammanfatta kondenseringen, därmed 

också den meningsbärande enheten. I analysprocessens första tre steg skall ingen tolkning göras. När 

subkategorier bildas genom flera koder påbörjas också tolkningsprocessen. Flera koder bildar 

utvecklade meningar som blir studiens subkategorier. Subkategorier bildar underrubriker i studiens 

resultat. Subkategorier bildar sammanfattningsvis kategorier som är de mest övergripande 

huvudrubrikerna i studiens resultat. Samtliga former på data det vill säga meningsbärande enheter, 

kondenseringar, koder och subkategorier skall ha ett samband med framtagna kategorier. Kategorierna 

skall vara endast ett fåtal och vara direkt kopplade till studiens syfte (Graneheim & Lundman 2004). 

 

Den första kategorin som redovisas är Barns röster i barnavårdsutredningar. De subkategorier som är 

tillhörande är Hur ges barn förutsättningar till delaktighet, Hinder för barns delaktighet och Delaktighet 

genom dokumentation. Den andra kategorin som har analyserats fram är Arbetssituation och 

förbättringspotential. Tillhörande subkategorier är, Arbetsmetoder, Utvecklingsområden, 

Arbetsbelastning och status. 
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Tabell 1. Utdrag ifrån den kvalitativa innehållsanalysen  

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

En del familjer blir så att jag inte kan ta den 

kontakten jag vill. Ibland är det en svårighet 

att få träffa barn. Föräldrarna vill inte det. 

Ibland är det svårt att göra en bedömning av 

vad som blir bäst för barnet? Är det bästa för 

barnet att jag pratar med det eller blir det 

något slags övergrepp då (Informant 1)? 

Icke samarbetsvillig 

familj, tillåter inte 

barnsamtal. Svår 

bedömning övergrepp 

eller barns bästa att 

ha ett samtal 

Bedömningsas

pekter 

Arbetsmetoder Arbetssituation och 

förändringspotential. 

Det kan ofta vara så, att det är barnet själv 

som har bekymmer, då kan de vara mindre 

benägna att prata och då kan det ju vara 

svårare. Dom vill inte prata med oss men det 

är ändå viktigt att få fram hur vi tänker och 

att de får veta. Vi tänker så här, du behöver 

det här osv. Delaktigheten, att dom vet. Sen 

kanske dom inte vill svara på någonting 

(Informant 2). 

Äldre barn kan vara 

bekymret  

Viktigt att informera 

trots ovilja att prata 

Svårt att prata med 

yngre barn  

Svårigheter i 

arbetet 

Hur ges barn 

förutsättningar  

till delaktighet 

Barns röster i 

barnavårdsutredningar 

Jag önskar också att statusen höjdes. Det är 

oroväckande att höra när det pratats om 

sänkta kompetenskrav för soc.sekr. När man 

Höör sånt. Eftersom det är de mest utsatta 

barnen och det behöver man ha kompetens 

för. När man blir mer erfaren att man vill 

stanna man får gå vidareutbildningar. Man 

skall vilja stanna inom barnavård som man 

inte tappar mycket av den kompetens som 

många som har jobbat länge har (informant 

3).  

Status 

Oro över sänkt 

kompetens 

Vidareutbildning  

Ska vilja stanna inom  

barnavård 

 

Höja statusen 

Kompetens  

inom barnavård 

Arbetsbelastning  

och status 

Arbetssituation och 

förändringspotential.  

 

4.5 Kvalitetsaspekter 

Enligt Hjerm et.al (2014) handlar validitet om att det som skall mätas verkligen mäts. Utifrån detta anses 

validiteten i denna studie vara god. Studien är baserad på data som framkommer genom intervjuer. 

Informanterna har Socionomutbildningen, jobbar som socialsekreterare med barnavårdsutredningar och 

besitter erfarenhet inom deras yrkesområde. Informanterna som besatt detta ansågs därmed vara 

lämpade för vårt valda syfte. Det har gjorts noggranna övervägningar och källor har jämförts med 

varandra (Jacobsen 2012). Reliabilitet handlar om stabilitet i data och procedurer. En hög reliabilitet nås 

om två exakt lika undersökningar kommer fram till samma resultat oavsett vem som genomför 

undersökningen (Hjerm et.al 2014). I denna studie intervjuas ett flertal personer om sina upplevelser av 

den aktuella frågan. Larsen (2009) menar att det i intervjuer finns en stor risk för att informanten 

påverkas av situationen och av den som intervjuar och det kan då få viss betydelse för det som sägs 

precis där just då. Med anledning av detta och att människor kan ändra sin uppfattning över tid, kan inte 

reliabiliteten i denna studie anses vara hög. Reliabiliteten i studien stärks dock till viss del av att det data 
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som samlats in har hanterats noggrant. Data har sorterats och hanterats på ett sådant sätt så att det inte 

funnits någon risk för att de olika informanternas svar skulle riskeras att blandas ihop. Enligt Larsen 

(2009) är ett sådant förhållningssätt till data ett sätt att säkerhetsställa en hög reliabilitet.  

 

Generaliserbarhet innebär i denna studie att visa om det finns en möjlighet att det resultat som 

framkommer kan anses representera ett generellt resultat för fler socialsekreterare än just de som aktivt 

deltar i intervjuerna. Ahrne och Svensson (2011) menar att en försiktighet bör finnas vid generalisering 

av kvalitativa undersökningar. De menar att generaliserbarhet kan diskuteras utifrån den förväntade 

graden och att överförbarhet mellan situationer, orter, tid och rum är av betydelse då det är liknande 

upplevelser och erfarenheter som står i fokus. I denna studie är den syn som presenteras högst personlig 

och de olika arbetssituationerna skapar olika förutsättningar i arbetet vid de aktuella enheterna. Detta 

ger att generaliserbarheten av det resultat som presenteras är låg då resultatet inte kan anses gälla 

generellt för yrkesverksamma barnavårdsutredare. Trots detta kan studien ändå till viss del anses 

Analytiskt generaliserbar, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär i vilken utsträckning en 

studies resultat kan påverka kommande händelser. Resultatet i denna studie uppmärksammar de problem 

som finns och presenterar också utvecklingsområden inom barnavårdsutredningar. Studien kan göra 

andra inom samma yrkesutövning uppmärksamma på de svårigheterna informanterna upplever i att ge 

barn delaktighet och kanske få dem att i framtida utredningar arbeta mer aktivt för att ge barn en större 

delaktighet i utredningsarbetet.  

 

4.6 Etiska överväganden 

För att utföra en etisk studie av god kvalitet genomfördes studien utifrån de forskningsetiska principer 

som Vetenskapsrådet (2002) antagit. De fyra allmänna huvudkrav som anges av Vetenskapsrådet är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Informationskravet, som innebär att de berörda skall informeras om forskningsuppgiftens syfte, 

uppfylldes genom att ett informationsbrev (Se bilaga 1) utformades och skickades ut via mail till 

studiens informanter. Utskicket skedde cirka en vecka innan intervjutillfället. I detta brev gavs 

information om syftet med studien samt en presentation av de ansvariga för studien. I brevet 

informerades informanterna även om att deltagandet var frivilligt och att en avidentifiering av deras 

person skulle göras. Innan intervjuerna genomfördes inhämtades ett muntligt samtycke till deltagandet. 

Vidare så anger Vetenskapsrådet (2012) att de som medverkar i en undersökning skall ha rätt att 

självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin 

medverkan utan att detta medför negativa följder för dem. Informanterna informerades om detta innan 

intervjuerna inleddes vilket innebar att samtyckeskravet uppfylldes i studien. 

 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 

2012). Detta konfidentialitetskrav beaktades även det i studien då det i informationsbrevet uppgavs att 

en avidentifiering av informanternas person skulle ske. Då studien också innehåller sekretessbelagda 

uppgifter har hänsyn till detta tagits genom att inga sekretessbelagda uppgifter mailats mellan studiens 

utförare och att icke sekretessbelagda uppgifter varit avidentifierade. Vid intervjutillfället gavs även 

information om att inga uppgifter som lämnades i studien skulle kunna härledas tillbaka till den 

deltagande informants person eller arbetsplats. I enlighet med nyttjandekravet informerades 
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informanterna om att det insamlade materialet endast kommer att användas med avsikt att genomföra 

aktuell studie. Information gavs också om att det bandade materialet raderas och att all annan form av 

information förstörs efter studiens avslut. Informanterna erbjöds även att få ta del av studien efter 

färdigställandet. Då studien innehåller sekretessbelagda uppgifter har hänsyn till detta tagits genom att 

inga sekretessbelagda uppgifter mailats mellan studiens utförare och att sekretessbelagda uppgifter varit 

avidentifierade.  
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5. RESULTAT 

Studiens resultat presenteras i detta avsnitt. Alla resultat är baserade på intervjuer som har analyserats 

med innehållsanalys som metod. De kategorier som kommer att redovisas är Barns röster i 

barnavårdsutredningar och Arbetssituation och förbättringspotential. Kategorierna innehåller följande 

subkategorier: Hur ges barn förutsättningar till delaktighet, Hinder för barns delaktighet, Delaktighet 

genom dokumentation, Arbetsmetoder, Arbetsbelastning och status och Utvecklingsområden. 

 

Tabell 2 Kategorier och subkategorier 

Kategori Barns röster  i 

barnavårdsutredningar  

Arbetssituation och 

förbättringspotential 

Subkategori Hur ges barn förutsättningar till 

delaktighet 

Arbetsmetoder 

 Hinder för barns delaktighet  Utvecklingsområden 

 Delaktighet genom dokumentation Arbetsbelastning och status 

 

5.1 Barns röster i barnavårdsutredningar  

 I detta avsnitt presenteras resultat från de tre subkategorier: Hur ges barn förutsättningar till 

delaktighet, Hinder för barns delaktighet och Delaktighet genom dokumentation. Avsnittet ger en 

redogörelse av informanternas syn på hur barnen ges möjligheter till delaktighet i de utredningar de 

berörs av. De hinder som informanterna upplever i arbetet med att ge barn delaktighet presenteras också 

i detta avsnitt samt hur barnen ges delaktighet genom den dokumentation som görs i 

barnavårdsutredningar.  

 

5.1.1 Hur ges barn förutsättningar till delaktighet  

Informanterna berättade att barn ges möjlighet till delaktighet genom samtal. Helst ville informanterna 

ha enskilda samtal med barnen om det var möjligt utifrån barnens situation och förutsättningar. Det 

varierade ifråga om hur mycket informanterna träffade ett barn och hur många samtal de ville ha. Alla 

var överens om att det berodde på situationen och barnet i en utredning. Informanterna var överens om 

att det skulle vara bra att träffa barnen fler gånger för att på så sätt göra dem mer delaktig. Informanterna 

uppgav att det fanns en vilja att få träffa alla barn minst en gång under en utredning men att detta skedde 

inte alltid i praktiken. Informanterna uppgav att barn ges möjlighet till delaktighet genom att 

socialsekreterarna gör hembesök. Informanterna förklarade att utredningar som rör yngre barn ges 

delaktighet främst genom hembesök och observationer eftersom de barnen inte alltid har hunnit utveckla 

ett verbalt språk. Informanterna uppgav att det är viktigt att se på samspelet mellan barn och föräldrar i 

hemmiljö och vid besök hos socialtjänsten. De uppgav även att delaktighet också innebär att inhämta 

information kring barnen och deras förhållanden genom konsultationsdokument från förskola, skola och 

barnavård.   

 

Informanterna berättade att de använder sig av verktyg i samtal och besök för att få barn mer delaktiga. 

Informanterna uppgav att de kan använda sig utav nallekort, sandlådor, pennor och av att skriva på 

tavlan. De förklarade att en viktig faktor i barns delaktighet är att informera på barnets nivå, vara ärlig 

och inte undanhålla information. Informanterna talade om vikten att barnet känner delaktighet i 
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utredningen. Genom att göra barnen delaktiga förbereds de inför eventuella insatser som erbjuds förklara 

informanterna. Informanterna uppgav att socialsekreterarna ger barnen delaktighet genom att se till att 

barn kommer på samtal och deltar på hembesök. De förklarade att det är viktigt att göra barnen delaktiga, 

se till att barnen faktiskt deltar och inte endast är närvarande. Informanterna ansåg att barn skall vara 

med på möten och hållas uppdaterade genom hela utredningsprocessen utefter ålder, mognad och 

förmåga. Informanterna uppgav att barns delaktighet är betydelsefull.  

 

Det är viktigt att de är med och delar sina åsikter och får vara med och tycka till, planera. Det 

är viktigt att de förstår varför de träffar mig, varför de får info om mig, mamma och pappa, vad 

som händer, beslut som fattas. Att de får vara så delaktig som möjligt utifrån ålder och mognad. 

(Informant 3). 

 

Informanterna var överens om att barn har rätt till information om sin situation. De förklarade vidare att 

det är viktigt för barnen att förstå sin situation. Informanterna berättade att vissa barn mår bra av att 

vara med och vill ha koll på situationer medan andra barn tycker att det är jobbigt. Oavsett om det är 

jobbigt eller ej så ansåg informanterna att barn gagnas av att få veta vad som händer.  

 

Om jag är placerad så behöver jag veta att jag är det för att mamma och pappa inte kunde ta 

hand om mig. Man behöver veta på sin nivå. Är man femton så kanske man vet att jag inte kan 

bo hemma för att mamma drogar, är man mindre räcker det att veta att mamma och pappa äter 

starka mediciner och inte kan ta hand om mig (Informant 3). 

 

Informanterna menade att barn som är delaktiga i utredningar kan påverka dåliga familjeförhållanden 

genom att berätta till exempel vad som händer hemma. Det är särskilt gällande våld som det ofta är 

barnet som berättar om familjesituationen. Det är i situationer med sämre förhållanden i familjen som 

berättelsen kan komma från barnet, då många föräldrar nekar med orsak av att de är rädda för att bli 

fråntagna sina barn. Informanterna förklarar att relations och förtroendeskapande är viktigt i arbete med 

barnavård. Desto bättre socialsekreterarna känner ett barn och bygger ett förtroende hos detta, desto mer 

öppnar sig barnen. Barnen blir mer delaktiga och kan bidra till utredningen.  

 

Informanterna uppgav att fokus ofta hamnar på föräldrar istället för på barn. Informanterna förklarade 

att det många gånger är föräldrarna som skall ändra på sig eller få stöd och insatser. Informanterna 

uppgav att det händer att insatser sätts in utan att barnen har informerats. Vid de tillfällen barn inte får 

vara delaktiga genom processen kan en förvirring skapas hos dem vilket har en negativ påverkan på 

barn.  ”Här dök det upp någon som gubben i lådan och sen försvann den och kom inte tillbaka mer. Det 

är ingen bra upplevelse för ett redan utsatt barn” (Informant 3). Informanterna framhåller att det inte 

skall vara så eftersom barnet skall vara huvudperson men att det kan vara svårt att få till detta i praktiken. 

Informanterna uppger att ibland så tas inte kontakt med barnen för att det görs en bedömning om att det 

inte behövs och att en sådan bedömning kan vara till barnets bästa. Informanterna uppger att barnens 

röst i en utredning är det viktigaste informationen.  

 

Jag kanske inte alltid kan göra det barnet tycker är bäst eller fixa det som barnet vill ha det men 

jag tycker att jag måste alltid ha med mig det i bedömningar, hur barnet vill och barnet känner. 

Dom som är runt omkring bidrar med kompletterande men de kan aldrig bidra med barnets egen 

berättelse. (informant 3) 
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Informanterna berättar att vuxna idag har mer rättigheter än barn. Informanterna hoppas dock att i 

framtiden kunna göra bedömningar som gagnar barnen ännu mer då föräldrabalken står över 

socialtjänstlagen idag. Informanterna förklarar att föräldrabalkens starka ställning är ett problem då 

vårdnadshavares rättigheter går över barnens bästa. Kravet på frivillighet gällande insatser påverkar 

också barnens bästa, med anledning av detta uttrycker informanterna en önskan om att socialsekreterare 

kunde ges möjligheten att bestämma att föräldrar till exempel måste ta emot erbjudna insatser för att 

förhindra omplaceringar. Informanterna anser att det bör ske en utveckling mot att fler samtal 

genomförs för att på så sätt göra barnen till en större del av utredningen. Informanterna ser även ett 

behov av att utveckla en bättre struktur kring utredningarna så att de blir tydligare och färdigställda 

inom fyra månader.  

 

5.1.2 Hinder för barns delaktighet i barnavårdsutredningar  

Informanterna ansåg att barn skall vara huvudperson i en utredning men de upplevde att det stundtals 

var svårt att få barn delaktiga i utredningar. Informanterna uppgav att de upplevde att barn till stor var 

delaktiga i barnavårdsutredningar men att det ibland uppstod hinder som begränsade hur stor delaktighet 

barnen gavs. Dessa hinder upplevde informanterna som svårigheter i utförandet av sitt arbete. De 

svårigheter som påverkade barns delaktighet var: 

 

- Svåra bedömningsfrågor 

- Icke samarbetsvilliga klienter  

- Hög arbetsbelastning  

- Utredningsprocessen  

 

Informanterna berättade att socialsekreterarna ställs inför olika bedömningsmoment till vardags i 

utredningsarbete. Informanterna berättade att alla barn är olika och att varje barn skall bemötas 

individuellt utifrån deras förmågor och att detta kan vara svårt. Informanterna förklarade vidare att de 

träffar barn med olika förmågor att uttrycka sig som speglas utifrån ålder, vilja och eventuell diagnos. 

Informanterna uppgav att socialsekreterare gör bedömningar om det går att tala med barnet, hur mycket 

information ett barn kan bidra med och på vilket sätt barn kan vara delaktiga. Informanterna ansåg också 

att det var svårt att göra en bedömning av behovet av att samtala med barnen mot föräldrarnas vilja.  

Informanterna uppgav att som utredare görs det bedömningar och avvägningar om det gynnar barnen 

att ha ett samtal trots ovilja från barnen eller föräldrarna att samarbeta. Det som avvägs är bedömningar 

och beslut som skall gynna ett barn. “Det kan vara svårt att möta en tonåring som inte vill prata med 

oss. Men då kan man åtminstone informera och försöka skapa något förtroende” (Informant 3). 

Informanterna förklarade vidare att de utredningar som rör yngre barn är en svårighet eftersom yngre 

barn kan ha svårare att uttrycka sig verbalt och förstå utredningsprocessen.  

 

Informanterna berättade att de i sitt arbete träffar föräldrar och barn som inte alltid vill samarbeta med 

socialtjänsten. Informanterna förklarade att fet kan vara föräldrar som är rädda för att låta barnen träffa 

utredaren eftersom de är rädda för att det som sägs skall missförstås till exempel. Informanterna uppgav 

att de upplever att det uppstår svårigheter i de situationer när föräldrarna inte godkänner barnsamtal. 

 

Dels kan vi inte alltid ha tillgång till barnen i den utsträckning som vi önskar att vi har, att 

föräldrarna inte vill att vi ska prata med barnen, har påverkat barnen på ett negativt sätt eller 
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tänker att de absolut inte skall vara med. Det är en av svårigheterna att göra barn mer delaktiga, 

att vi inte lyckas sälja in eller motivera tillräckligt väl varför vi skall ha en utredning (Informant 

4). 

 

Informanterna upplevde inte att det är en svårighet att utreda och fastställa barnets behov men det kan 

vara så att föräldrarna inte vill ha insatser och då kan de heller inte tvingas till detta. Informanterna 

uppgav också att processen inom barnavård i sig kan vara en svårighet, att den kan ta lång tid. 

Informanterna förklarade att ett barn kan ha det väldigt dåligt hemma och ha det dåligt en längre tid 

innan det blir bra. Vårdnadshavare och föräldrar kan tacka nej till frivilliga insatser, de kan tacka nej 

till stöd och neka till att socialtjänsten skall få ha samtal med ett barn under arton år. Barnens möjlighet 

till delaktighet trots rätt till delaktighet försvinner vilket är ett stort problem. Informanterna förklarade 

vidare att det förekommer att barn har det dåligt hemma men inte tillräcklig dåligt för att de skall kunna 

omhändertas, vilket skapar en allvarlig situation som inte gynnar barns bästa. Informanterna lyfte också 

betydelsen av att ha en bra arbetsallians med föräldrarna. Informanterna uppger att de upplever att ett 

bra samarbete med föräldrarna är avgörande för att skapa en möjlighet till delaktighet och för att få till 

en förändring i barnens situation. 

 

Jag tror att det handlar mycket om vad man får för arbetsallians med föräldrarna, hur man får 

till samarbetet med dem, så att de också blir positivt inställda till att jag pratar med barnet. 

(Informant 5) 

 

Informanterna upplevde arbetsbelastning på olika nivåer, alla var överens om att det var en hög 

arbetsbelastning och att belastningen stundtals var för hög. Arbetsbelastning grundade sig i för många 

ärenden, större akuta ärenden och att arbetet med dokumentationen tog upp mycket tid på grund av ett 

krävande dokumentationssystem. Informanterna ansåg att arbetsbelastningen har en stor påverkan på 

barnens delaktighet. Informanterna uppgav att arbetsbelastningen tar mycket tid som de skulle behöva 

ha med klienter framförallt barnen. “I vissa utredningar så har jag ju inte alltid träffat barnet, det är ju 

inte bra i och med att det är de vi utreder. Det är ju deras situation det handlar om” (Informant 5). 

Informanterna förklarar att barnens möjlighet att få berätta mer om sin situation uteblir, vilket i 

förlängningen påverkar vilken hjälp och vilket stöd de får.  

 

Informanterna upplevde att deras möjligheter att återkoppla till barnen påverkades av en hög 

arbetsbelastning. Återkopplingen ansågs vara en viktig del av barnens delaktighet. Informanterna ansåg 

att i  många fall att det inte fanns tid till  återkoppling på grund av arbetsbelastningen. Informanterna 

förklarade att en följd av detta blev att barnen lämnades i ovisshet om vad det blev av den information 

de de bidrog med till utredningen.  

 

Alltså om jag inte haft så mycket kontakt med barnet under utredningen så kan det påverka hur 

jag kommunicerar bedömningen till barnet att man inte får med de i det heller att de inte vet, ja 

vad händer nu? Eller jaha nu ska mamma och pappa gå på samtal men vad handlar det om det 

riskerar ju också att tappas bort att de inte får veta vad som hänt (Informant 5). 

 

5.1.3 Delaktighet genom dokumentation  

Informanterna uttryckte att dokumentation var viktigt. När dokumentation sågs i förhållande till 

delaktighet fanns det för och nackdelar som informanterna tog upp. Informanterna uppgav att 

dokumentation var bra för rättssäkerheten. Informanterna förklarade att det kan ifrågasättas för vems 
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skull dokumentation förs, familjens skull eller socialsekreterarnas skull. Informanter ansåg att de 

dokumenterar mycket och ifrågasätter om det vore bättre att dokumentera mindre och jobba med 

familjerna mer.  

 

Informanterna uppgav att de ansåg att dokumentation på arbetsplatsen behöver utvecklas. 

Informanterna uppgav att de gestaltar barns delaktighet i barnavårdsutredningar genom att dokumentera 

kring de samtal, besök som socialsekreteraren och barnen har haft. Informanterna uppgav att de skriver 

vad barnen har sagt, uttryckt hur barnen upplever det, barnens önskningar och känslor. Informanterna 

förklarade att det barnen uppger är viktigast och vill därför dokumentera så mycket så möjligt utifrån 

vad barnen har sagt. Informanterna uppgav att dokumentation är ett bra sätt att få överblick och förenkla 

inför bedömningar när saker har hänt över tid. Informanterna uttryckte vidare att den dokumentation 

som görs i ett ärende rent praktiskt är av stor betydelse. Dokumentation ger möjligheter för andra 

medarbetare att följa ärendets gång vid händelse av ordinarie handläggares frånvaro.    

 

Dokumentationssystemet BBIC brukades av informanterna. BBIC upplevdes av informanterna som ett 

bra verktyg om det kan användas på ett sätt som är anpassat till sin klient. Att anpassa BBIC kan vara 

svårt uttryckte informanterna och upplevde att de blir väldigt styrda i sitt arbete med BBIC. En av 

informanterna förklarar, “Jag skulle önska att det var lite mer flexibelt för anpassningar utifrån olika 

åldrar och utifrån hur man har valt att lägga upp en utredning” (informant 6). 

 

Informanterna uppgav att bredden i BBIC kan skapa onödigt lidande för familjerna. Informanterna 

förklarade vidare att det blir en svår situation för en familj som eventuellt redan är i en utsatt situation 

behöver besvara frågor från allt mellan himmel och jord som inte är relevanta eller av nytta till 

utredningen. Informanterna uppgav att BBIC innehåller många rubriker som kan vara svåra att följa, 

det blir avhugget, mycket dubbelarbete och utredningar kan behöva förlängas på grund av tidsbrist. 

“BBIC är ett tidskrävande dokumentationssystem” (informant 2). Informanterna förklarade vidare att 

materialet behöver bli mer klient anpassat. Materialet behöver vara lättare att ta till sig för klienterna. 

Informanterna ansåg att utredningarnas mängd behöver minskas och blir mer lättlästa. Informanterna 

förklarar att utredningen är till stor del för klienternas delaktighet i utrednings processen. Informanterna 

uppgav att en stor del av kommunikationen sker genom utredningen och då behöver den vara begriplig 

för klienterna. Informanterna förklarade att varken klienter, socialsekreterare eller förvaltningsrätt orkar 

läsa utredningar som är för långa och den röda tråden, och viktiga delarna försvinner. Barnen i dessa 

utredningar hamnar i en situation där de inte kan förstå texten. Informanterna uppgav att barns 

delaktighet påverkas negativt av att inte kunna ta del av utredningar eller få information muntlig direkt 

från socialsekreterare. Informanterna förklarade att utredningen förlorar en del av sitt syfte om 

utredningen inte kommuniceras till barnen eller klienter på ett tydligt sätt.  

 

Informanterna uppgav att socialsekreterare använder ett myndighetsspråk som kan vara svårt för den 

klienten som läser att förstå. Informanterna förklarade att en utredning måste hålla god kvalitet men att 

det då är svårt att få ner språket på en vardaglig nivå som är lätt att förstå, framförallt för barn. 

Informanterna förklarade vidare att dokumentation är viktigt utifrån att barn har rätt till sin egen 

berättelse och att det kan vara jätteviktigt att läsa socialtjänstens dokumentation om varför en placering 

har skett. Informanterna menade att dokumentationen utgör en grund för de beslut som fattas i ärendet 

och att den skall vara tillgänglig för alla parter. 
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Det är viktigt att man dokumenterar och det är viktigt hur man dokumenterar också absolut, att 

man dokumenterar med respekt för den enskilde och att det skall vara begripligt för den som 

skall läsa det, det vi skriver är ju först och främst till för den enskilde faktiskt (Informant 6). 

 

5.2 Arbetssituation och förändringspotential 

I det här avsnittet presenteras informanternas syn på den arbetssituation som råder och hur denna 

påverkar deras yrkesutövning. Det ges också en bild av arbetsmetoder och vad informanterna anser 

behöver utvecklas för att nå framgång med att ge barn mer delaktighet i barnavårdsutredningar. 

Slutligen lyfts de hinder som finns och som påverkar arbetet som utförs. Detta avsnitt presenterar 

resultat från subkategorier: Arbetsmetoder, Utvecklingsområden och Hinder. 

 

5.2.1 Arbetsmetoder  

Informanterna uppgav att de i sitt utredningsarbete utgick ifrån den BBIC-triangel som presenterats 

tidigare. De ansåg också att det var av vikt att involvera barnen på deras egen nivå och anpassa samtalen 

och mötena med barnen efter ålder och mognad. Informanterna uppgav att metoder de använde sig av 

för att ge barnen en möjlighet till delaktighet var bland annat nallekort, att rita, de tre husen och en 

sandlåda. Informanterna uppgav också att barnen gillade att använda sig av en skrivtavla för att svara 

ja eller nej på de frågor som ställdes och utifrån detta sedan prata om detta. Informanterna menade att 

det var viktigt att göra en åldersbedömning av barnet och utifrån detta avgöra om samtal var ett 

alternativ eller om att sitta och leka med klossar skulle ge ett bättre resultat. I de fall en bedömning 

gjordes att samtal var möjligt ansågs det vara viktigt att bedöma barnens vilja att prata om sina 

upplevelser och känslor. Informanterna berättade att för att få tillgång till de barn som hade svårare att 

uttrycka dessa med ord användes intervjuformulär för få svar på frågor. Informanterna ansåg att minst 

ett möte med barnet var ett måste men de uppgav även att detta inte alltid var genomförbart i en 

utredning. En viktig del i utredningsarbetet var också observationer av de minsta barnen, dessa innebar 

att barnen kunde ge många svar utan att uttrycka detta med ord. Informanterna förklarade att 

observationer gav en möjlighet för socialsekreterarna att beskriva om barnen var tystlåtna eller gav 

uttryck för att vara blyga eller distanslösa. ”Man kan observera barnet i olika samspel, det är också att 

göra barnet delaktigt, fast på ett annat sätt” (Informant 4). 

 

Informanterna såg också som viktigt att inleda med att informera barnet om varför de träffas och vad 

barnet har för rättigheter. Det var viktigt att förklara detta på ett sådant sätt så att barnen förstod att det 

var de som styrde och att utredningen gjordes för deras skull, detta för att inte göra något ännu mer 

oförklarligt och svårt för barnen att förstå. Informanterna menade att om de i mötet med  barn upplevde 

att barnen kände obehag inför situationen så var kanske den bästa lösningen att ha endast ett samtal. 

Detta samtal gav informanterna en möjlighet att ge barnet rätt information gällande utredningen och 

barnet en möjlighet till delaktighet i den samma. Det som informanterna såg som ett problem var att de 

inte alltid gavs möjlighet att återkoppla till barnen under arbetets gång eller vad utredningen i slutänden 

ledde fram till.  

 

 Barnen skall öppna hela sin värld för en person som är där en gång och sen syns inte den till 

mer. Det kan nog väcka, vad blev det av det här (Informant 1)? 
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Informanterna ansåg att minst ett möte med barnet var ett måste men informanterna  uppgav även att 

detta inte alltid var genomförbart i en utredning. I de utredningar där tillgång till barnen inte gavs så 

valde informanterna att göra en sammanfattande bedömning. Informanterna förklarade att de bedömde 

utifrån vilka signaler visar barnet enligt personal på skolan, vilka observationer har förskolepersonalen 

gjort och hämta in information från barnomsorgen i stället för att lägga tid på att få barnet till 

socialtjänsten för samtal. Informanterna ansåg att även om barnet inte alltid deltog aktivt i utredningen 

så var att alltid viktigt att ha barnet i tanken och att man hela tiden kopplade tillbaka till barnet i 

diskussionerna och pratade utifrån barnets perspektiv.  

 

Informanterna berättad att mycket fokus läggs på föräldrarna för att bolla idéer och tankar kring insatser 

med avsikt att höja motivationen hos dem. En bra arbetsallians med föräldrarna och en hög motivation 

hos dessa innebar att samtal med barnen inte behövdes i samma utsträckning. En metod som 

informanterna ansåg vara bra att arbeta utifrån var Signs of Safety som handlar om att arbeta utifrån 

barnens skydd. Skyddet kring barnet stärks genom att identifiera säkerhetspersoner i nätverket som kan 

utgöra en trygghet för barnen. Informanterna förklarade att med hjälp av denna denna metod så kanske 

barnen kan bo kvar hemma istället för att placeras när allvarliga situationer uppstår i hemmiljön. Vikten 

av uppföljningar av insatser påtalades också av informanterna, detta för att ge dem en möjlighet att prata 

om deras upplevelse av insatsen och om denna gjort någon skillnad. En uppföljning är också viktig för 

de mindre barnen för att försöka förklara vad som händer. 

 

Det är ju väldigt viktigt att de vet att någonting görs att ja varför mamma och pappa går i samtal 

vad handlar det om de märker ju säkert att nånting händer i familjen men att de vet vad som 

händer (Informant 5). 

  

5.2.2 Utvecklingsområden 

Informanterna uppgav att det finns områden inom barnavård och barns delaktighet som behöver 

utvecklas. De berättade att socialsekreterarna lider av en ständig tidsbrist. Informanterna berättade att 

det behövs fler samtal med barn och att utredningsarbetet behöver utvecklas mot ett ännu mer kvalitativt 

arbetssätt än det som utförs idag.  Informanterna upplevde att de ville ha mer tid till handledning och 

reflektion, de behöver möjligheten att analysera på djupet, vilket de upplever att de saknar idag. 

Informanterna uppgav att det finns ett behov av att avsätta tid i arbetsprocessen för att tänka efter och 

reflektera i större utsträckning, detta för att kunna göra rättfärdiga bedömningar. Informanterna hade 

även önskemål om att de i svåra ärenden, där det inte är passande för endast en utredare att på egen 

hand utreda och bedöma, var fler som tillsammans analyserade informationen för att nå fram till resultat.  

 

För att göra rättfärdiga bedömningar i svåra ärenden behöver man ha tid för reflektion och 

eftertanke och man behöver vrida tillsammans man kan inte sitta ensam och göra analyser på 

jättesvåra ärenden egentligen (Informant 6). 

 

Informanterna uppgav att ett godare samarbete leder till säkrare bedömningar. Informanterna förklarade 

att utredningar skulle vara mindre tidskrävande, klienter kunde fångas upp tidigare och det skulle vara 

möjligt att i högre grad motverka behovet av insatser och behandlingar. Informanterna uppgav att 

dokumentation behöver utvecklas och förbättras. Informanterna förklarar att socialsekreterare behöver 

hantera BBIC på rätt sätt. Det krävs utveckling kring dokumentationens struktur, tydlighet och mängd.  
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Vi måste jobba med dokumentation, hitta smidigare lösningar, mycket man kan jobba med för 

att med för att förenkla vardagen för oss som jobbar som gör att man kan lägga mera tid på 

andra saker (Informant 3).  

 

Informanterna förklarade vidare att detta är behovsområden som behöver utvecklas både för 

socialsekreterarnas arbetssituation och klienternas möjlighet till delaktighet. Informanterna uppgav att 

socialsekreterarna behöver få in utredningar i tid och utföra rättssäkra bedömningar och beslut. 

Informanterna förklarar vidare att klienterna framförallt barn behöver få bättre återkoppling och göras 

mer delaktiga.  

 

Informanterna uppgav vikten av kompetens på arbetsplatsen och de berättade att det fanns en oro över 

sänkta kompetenskrav för socialsekreterare, en arbetsplats är beroende av kompetenta socialsekreterare. 

Informanterna förklarar att omsättningen på personal inom socialtjänsten är till viss del stor. 

Informanterna förklarar vidare att arbetsplatser behöver värna om sina anställda genom att erbjuda goda 

arbetsvillkor, vidareutbildningar, kurser och möjligheter till utveckling. Informanterna uppgav att om 

en arbetsplats skall kunna utvecklas och utforma goda resultat behöver det finnas kompetent personal 

med erfarenhet.  Kompetens på arbetsplatsen är a och o menade informanterna. 

 

5.2.3 Arbetsbelastning och status 

Informanterna uppgav att de stundtals upplevde en hög arbetsbelastning på sina arbetsplatser. 

Informanterna ansåg att arbetsbelastning för socialsekreterare behöver minskas, detta för att göra jobbet 

hanterbart i den mån att familjer och barn skall få den tid som behövs. Informanterna uppgav att 

arbetsbelastning grundade sig i för många ärenden och mer tidskrävande akuta ärenden. Informanterna 

uppgav att dokumentation var tidskrävande. Informanterna anser att arbetsbelastningen har en stor 

påverkan då kvalitén försämras och utredningar förlängs. Informanterna uppgav att de får prioritera och 

bortprioritera. Informanterna berättade att när arbetsbelastning är hög prioriteras akuta ärenden och att 

förebyggande arbete hamnar i bakgrunden. Informanterna berättade vidare att tidsbristen skapar en 

stress i arbetet. ”Just nu så känns det som att vi släcker bränder på de flesta ställen” (Informant 1). 

Informanterna menade att ett sådant sätt att arbeta innebar att arbetsklimatet blev negativt påverkat och 

det blir svårt att ha en god samverkan och ett strukturerat arbete. Informanterna berättade att de är vana 

att arbeta under tidspress, att det är en del av arbetet. Informanterna förklarade att klienter kan bli lidande 

utav socialsekreterarnas tidspress om de inte får återkoppling.   

 

Det man skulle bli bättre på är ju att återkoppla till barnen, vad det blev av den här utredningen. 

Det är jag rätt dålig på. Vi missar ofta att återkoppla när utredningen är färdig. (”...”) Man 

kanske tröstar sig med att föräldrarna nog förklarar det här men det är det inte säkert att de gör. 

Det är speciellt när man har haft jobbiga samtal med barn och så bara lämnar man dem i det 

egentligen (informant 6). 

 

Informanterna nämnde att statusen för socialsekreterare inom barnavård behöver höjas då en låg status 

missgynnar utvecklingen inom yrket och viljan att arbeta med barnavårdsutredning. Informanterna 

förklarade att det är oroväckande att höra om sänkta kompetenskrav för socialsekreterare eftersom 

informanterna ansåg att de som arbetar med barnavård behöver ha god kompetens. Informanterna 

förklarade vidare att status hänger ihop med att anställda skall ges möjlighet till vidareutbildning, 

erfarenhet och i förlängningen en vilja att stanna kvar på arbetsplatsen. Informanterna uppger att erfarna 
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kollegor är mycket värdefulla, något som behövs på en arbetsplats och att deras erfarenhet gynnar 

klienter som kommer.  

 

Det framgick av informanterna att de inte arbetar så mycket med kommande förändringar inom 

barnavård. Informanterna uppgav att kommande lagstiftning av barnkonventionen, som skulle trätt i 

kraft 2018 men som flyttades fram till 2020, inte var något som hade nämnts på deras arbetsplats.  
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6. DISKUSSION  

I detta avsnitt presenteras studiens diskussion. Metod och resultat diskuteras utifrån tidigare forskning 

inom området och kommunikationsteorin.  Avslutningsvis presenteras studiens slutsats.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka socialsekreterares syn på barns delaktighet i 

barnavårdsutredningar. Fokus har lagts på studiens frågeställningar om vilka socialsekreterarnas 

erfarenheter av barns delaktighet i barnavårdsutredningar är samt hur barn ges möjlighet till delaktighet 

i barnavårdsutredningar. Tidigare forskning anser att ett gemensamt uttryck för vad barns delaktighet 

innebär är att samtal med barn skall genomföras och att det är av vikt att lyssna till barnens egna 

upplevelser av den situation de befinner sig i (Kriz och Skivenes 2015). Detta innebär att 

kommunikation spelar en stor roll och med anledning av detta har analysen av resultatet gjorts utifrån 

ett kommunikationsteoretiskt perspektiv. Den professionella kommunikationen mellan 

socialsekreterare och barn handlar om att skapa en bra relation, en gemenskap baserad på god kontakt, 

förståelse och allians. I analysen av resultatet har studerats om socialsekreterarna ansett att 

förutsättningar att uppfylla detta, för att erbjuda barnen delaktighet, har funnits i deras dagliga 

yrkesutövande.  

 

Kommunikation kan också vara ickeverbal. Genom att använda kroppsspråk, ansiktsuttryck och 

handlingar är det möjligt att kommunicera utan ord (Svensson 2008). Små barn använder sig av lek och 

handlingar för att kommunicera. Inom kommunikationsteorin finns uppfattningar om hur 

kommunikationen med barn kan underlättas. Hur den professionella skall vara i mötet med barn och 

vilka möjligheter barnen skall ges för att kunna uttrycka sin vilja (Socialstyrelsen 2004). Dessa delar i 

kommunikationsteorin har legat till grund i analysen av hur socialsekreterarna framställt sin syn på hur 

de ger barnen som ännu inte utvecklat ett språk delaktighet i utredningarna. Kommunikationsteorin 

presenterar också svårigheter. Mindre barn har ett begränsat ordförråd, de kan lätt missförstås och de 

har, även om de har ett språk, inte utvecklat en förmåga att samtala. De kan också ha svårt att förstå och 

återberätta saker som skett (Socialstyrelsen 2004). Detta är också en del från kommunikationsteorin 

som tagits hänsyn till genomgående vid den analys som gjorts av resultatet av hur socialsekreterarna 

arbetar för att ge de minsta barnen delaktighet i utredningsprocessen. Frågeställningarna har besvarats 

genom subkategorier och kategorier som tagits fram genom innehållsanalysen.  

 

6.1.1 Hinder och förutsättningar till delaktighet för barn i barnavårdsutredningar.   

Tidigare forskning inom ämnet visar på att barn inkluderas i socialtjänstens utredningsarbete i 

begränsad omfattning. Studiens resultat visar på att informanterna genom arbetsmetoder skulle vilja 

inkludera barn i utredningar mer är vad som görs. Informanterna svarade att barn inte alltid är 

inkluderade i utredningar.  Kriz och Skivenes (2015) skriver att barns delaktighet innebär att de skall 

involveras i utredningar genom samtal, informeras, barnets berättelser skall bli lyssnade på och räknas 

in i bedömningar. Det framgår i informanternas svar att detta av olika anledningar inte alltid är möjligt. 

Tidigare forskning lyfter att hänsyn skall tas till vad barnets uppfattning om huruvida de har gjorts 

delaktiga. Barn och socialsekreterares uppfattning om delaktighet kan skilja sig menar Hultman (2013). 

Det är alltså inte möjligt att avgöra endast utifrån informanternas svar och denna studies resultat om 

barn inkluderas i barnavårdsutredningar och görs delaktiga. Denna studie svarar endast på 

socialsekreterares upplevelser om frågan.  
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I den tidigare forskningen uttrycker socialsekreterare vikten av att barnens röster blir hörda, även om 

barnen är för små för att konversera med så bör ett möte ske och observationer göras (Kriz & Skivenes 

2015). Informanterna uttryckte att observationer är en viktig del i utredningsarbetet. Informanterna 

berättade att de observerar barnen dels på kallade möten men också vid hembesök. Informanterna 

uttryckte att barnen är huvudperson i en utredning. Ingen kan ersätta barnets historia och därför är det 

viktigt att alltid ha med sig barnets vilja, och tankar i bedömningen. Kriz och Skivenes (2015) skriver 

att delaktighet handlar om att lyssna till vad barnen har att berätta om sin situation, hur de upplever 

denna och om de anser att de behöver någon form av hjälp. Delaktighet betyder dels att barns åsikter 

och syn finns med i bedömningar och att de involveras i den pågående processen så länge detta inte 

sätter dem under någon form av press. Enligt informanterna är ålder och mognad avgörande faktorer i 

hur delaktiga barnen kan bli. Ålder och mognad kan tolkas som faktorer som antingen ger möjligheter 

till delaktighet eller vid involvering utsätts för press (Kriz & Skivenes 2015). Informanterna förklarade 

att sådana bedömningsaspekter är återkommande i deras arbete och att de kan vara en svårighet att 

bedöma om ett barn har uppnåt en viss grad av mognad för att förstå i viss typ av information och 

situation. Kriz och Skevenes (2015) skriver att faktorer som är av betydelse är att barnen nått en mognad 

att förstå och ta sunda beslut gällande sina livssituationer. Det kan vara så att barns delaktighet inte är 

passande med anledning av att det kan skada dem eller att barns behov av att skyddas är större än 

behovet av delaktighet.  

 

Enligt tidigare forskning är barns delaktighet i utredningar begränsad. Utifrån det tidigare forskning 

visar och informanternas svar existerar det en hårfin gräns mellan nödvändig begränsningar från 

delaktighet som gynnar barnet och begränsningar från delaktighet i utredningar som påverkar barnet 

negativt. Begreppet “barns bästa” som socialtjänsten skall arbeta utifrån i barnavårdsutredningar är 

öppet för tolkningar. Tidigare forskning menar att det finns socialarbetare som aldrig kommer att ge 

barnen full delaktighet i de utredningar de berörs av, eftersom de är rädda för att barnen skall komma 

till skada. (Vis et al. 2010). Utifrån studiens resultat är detta en bedömningsfråga och kan därför inte 

uteslutas.  

 

6.1.2 Arbetssituation och dokumentation  

Tidigare forskning pekar på att valet av att inte involvera barn kan också vara en följd av andra faktorer. 

Tidsbrist är en av dessa (Östberg 2010). Studiens resultat visar på att tidsbrist påverkar 

socialsekreterarnas möjlighet till samtal med barn. Studiens resultatet talar också för att barn utesluts 

från delaktighet på grund av många faktorer varav dels tidsbrist. Enligt Östberg (2010) krävs det tid för 

att lära känna ett barn och komma tillräckligt nära för att kunna utreda dess behov. Studiens informanter 

upplevde att detta var en bristvara.  

 

Tidigare forskning visar att lagstiftningens budskap om att samverka med föräldrarna samtidigt som 

barnets bästa skall upprätthållas är en svårighet eftersom lagen sätter gränser för vilken delaktighet 

barnen ges, eftersom enskilda samtal med barn kräver föräldrars samtycke (Hultman 2013). 

Informanterna intygar om att föräldrabalken står över socialtjänstlagen och att fokus ofta hamnar på 

föräldrarna. Informanterna anser att detta är ett problem som påverkar barns delaktighet negativt. 

Informanterna anser att sociallagarna behöver gynna barnen mer än vad som görs idag och att 

föräldrarna har för stora rättighet då de överskrider barns rättigheter.  
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Enligt tidigare forskning är BBICs syfte att skapa fokus mot barn i utredningar vid dokumentation 

(Hultman 2013). Studiens resultat visar på att socialsekreterare anser att BBIC är ett verktyg med en 

god tanke men i praktiken svår att genomföra. Forskning visar att socialsekreterare har det svårt att 

urskilja vilken information skall placeras under respektive rubrik (Hultman 2013). Informanterna 

uttrycker att BBIC är väldigt brett, att det finns många rubriker som liknar varandra och att det medför 

svårigheter som är tidskrävande och som påverkar arbetsbelastningen. Studiens resultat visar att 

dokumentation utifrån BBIC är väldigt tidskrävande, precis som tidigare forskning påvisar och att 

informanterna önskade mer tid med familjerna. Studiens resultat och tidigare forskning visar att barns 

åsikter i utredningar kan saknas helt trots att barnens åsikter anses som viktiga (Hultman 2013).  

 

6.1.3 Arbetsmetoder och utvecklingsmöjligheter 

Barnkonventionen är en internationell uppmaning som regeringen har tagit beslut om att göra till lag år 

2020. Att konventionen blir en lag anses stärka barnens rätt. Enligt tidigare forskning behöver barns 

rättigheter förtydligas och att det finns brister i hur barns rättigheter träder fram idag (Regeringskansliet 

2017). Informanterna uppger att barns bästa är ett tolkningsbegrepp som kan vara en svår 

bedömningsfråga. Tidigare forskning menar att det finns socialarbetare som aldrig kommer att ge 

barnen full delaktighet i de utredningar de berörs av, eftersom de är rädda för att barnen skall komma 

till skada. Andra anser att delaktighet är nödvändigt, dessa kommer därför att göra barnen delaktiga. 

Det finns dock en möjlighet att slutligen inse det komplexa i att skapa en effektiv delaktighet i 

utredningsprocessen. (Vis et al. 2010). Genom att barnkonventionen blir lag vill regeringen att barnens 

rätt och därmed barns bästa skall få ett lyft och kommer innebära tydligare krav på att barns rättigheter 

skall vara uppfyllda när bedömningar och beslut gällande barn tas (Regeringskansliet 2017). 

Informanterna instämmer i att det finns områden inom barnavård och barns delaktighet som behöver 

utvecklas. Informanterna berättade att det behövs fler samtal med barn. Informanterna berättade att de 

behöver och saknar möjligheten att riktigt analysera, tänka efter och reflektera för att göra rättfärdiga 

bedömningar i svåra ärenden tillsammans som inte är passande för endast en utredare att på egen hand 

utreda och bedöma. Det framgick av informanterna att de inte jobbar så mycket med kommande 

förändringar inom barnavård. Informanterna uppgav att kommande lagstiftning av barnkonventionen 

som skulle trätt i kraft 2018 men som förflyttades fram till 2020 inte var något som hade nämnts på 

deras arbetsplats. ”Just nu så känns det som att vi släcker bränder på de flesta ställen” uppger informant 

1. Informanterna berättade att socialsekreterarna lider av en ständig tidsbrist. Informanterna förklarar 

vidare att de ansåg att det inte räckte att endast göra barnkonventionen till lag för att skapa förändringar 

som gynnar barns delaktighet inom barnavård.mLagstiftningens budskap om att samverka med 

föräldrarna samtidigt som barnets bästa skall upprätthållas blir svåra att efterleva då det är ett 

tidskrävande arbete att skapa förtroende hos både föräldrar och barn (Östberg 2010). Tidigare forskning 

visar på att lagen sätter gränser för vilken delaktighet barnen ges, eftersom enskilda samtal med dem än 

så länge inte kan genomföras utan föräldrars samtycke (Hultman 2013).  

 

6.1.4 Reflektion kring kommunikationsteori  

Denna studie har hämtat inspiration ifrån kommunikationsteori. Kommunikationsteori har bidragit till 

förståelsen av socialsekreterares upplevelser av barns delaktighet i barnavårdsutredningar. 

Kommunikationsteori har gett studien perspektiv på hur delaktighet kan påverkas utifrån hur 

socialsekreterare kommunicerar med barn. Genom kommunikation och anpassade kommunikations 
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former anser studiens författare att barn görs och blir  delaktiga. Kommunikationsteori har också gett 

studien perspektiv på hur barn som inte ges delaktighet kan med hjälp av olika kommunikationsverktyg 

få möjlighet till deltagande. Kommunikation är kontinuerligt återkommande vad gäller barns 

delaktighet i barnavårdsutredningar. Då barns delaktighet kan uppnås genom användningen utav olika 

typer av kommunikation anses det vara av stor nytta för studien att utifrån kommunikationsteori 

analysera studiens material.  Av dessa anledningar anses kommunikationsteori vara relevant för studien. 

Kommunikationsteori har endast lyfts utifrån de perspektiv som ansetts vara av betydelse för denna 

studie och av betydelse för studiens syfte. Kommunikationsteori består av flera olika perspektiv och 

fler perspektiv än de som har nämnts i denna studie. Studiens svar är utifrån kommunikationsteori och 

valda perspektiv. Studiens svar har påverkats utav valet av perspektiv och teori. 

 

6.2 Metoddiskussion  

Det finns fördelar med att använda en kvalitativ metod i denna studie då en sådan metod enligt Jacobsen 

(2009) är ett utmärkt verktyg när det gäller att samla in information som är svår att samla in med hjälp 

av enkäter. En av de fördelar som finns är också att en kvalitativ metod enligt Larsen (2009) ger en 

bättre möjlighet till helhetsförståelse av ett fenomen då intervjuaren har en möjlighet att formulera 

följdfrågor till de svar som ges och med hjälp av dessa sedan gå mer på djupet i den intervjuades 

upplevelser. I studien gav denna form av intervjumetod även informanten en chans till att få vidare 

förklaringar kring frågan och därmed minska risken för missförstånd. Den kvalitativa metoden innebär 

också att intervjuare och informant möts ansikte mot ansikte vilket ger en möjlighet att observera 

informanten vilket kan bidra med att det blir enklare att tolka de svar som ges.  

 

Det finns dock även nackdelar med den kvalitativa metoden. En nackdel med kvalitativ metod kan vara 

svårigheten att alltid vara sanningsenlig. Larsen (2009) menar att det är svårare att vara ärlig när 

intervjuaren och informanten sitter ansikte mot ansikte än när ett enkät fylls i anonymt. En annan 

nackdel med kvalitativa undersökningar kan vara problemet med att resultaten från dessa 

undersökningar inte kan generaliseras. Den intervjueffekt som informanten utsätts för vid 

intervjutillfället är även en nackdel. Denna effekt innebär att intervjuaren själv eller metoden som 

används kan påverka resultatet av intervjun. Det kan vara så att informanten väljer att ge svar utifrån 

vad hen tror att intervjuaren vill ha eller för att dölja eventuella brister i kunskap inom ämnet i fråga. 

Upplevelsen av att vara observerad under en intervju kan innebära att informanten uppvisar ett beteende 

som inte är naturligt för denna. De blir observerade har en tendens att uppträda på ett annat sätt än de 

vanligtvis gör (Jacobsen 2012).  

 

Det är svårt att veta hur mycket informanten påverkas av den intervjueffekt som uppstår vid en intervju. 

För att försöka minska effekten av denna hölls intervjuerna i en för informanterna trygg och van miljö, 

deras kontor, samt med frågor som inte var ledande eller på något sätt antydde vad intervjuaren ville ha 

för svar. Jacobsen (2012) menar att en intervjuare som är aggressiv i sitt sätt att intervjua påverkar den 

intervjuade på ett helt annat sätt än en intervjuare som verkar ointresserad. Naturligtvis kan det inte 

uteslutas att en intervjueffekt kan ha påverkat resultatet och att det resultat som erhållits antagligen varit 

annorlunda om andra informanter på andra arbetsplatser tillfrågats då människor upplever situationer 

olika. Men även om resultatet blivit annorlunda så hade det fortfarande handlat om deras syn på barns 

delaktighet vilket var avsikten med studien. 
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6.2.1 Överförbarhet, trovärdighet och tillförlitlighet 

När det gäller studiens grad av överförbarhet så är det viktigt att förstå att en kvalitativ studie inte har 

som mål att visa på omfattningen eller frekvensen av ett fenomen. Målet med en kvalitativ studie är 

enligt Jacobsen (2012) att förstå och fördjupa begrepp och fenomen. I denna studie har målet varit att 

förstå socialsekreterares syn på barns delaktighet i barnavårdsutredningar. Därför har det varit av 

intresse att intervjua yrkesverksamma inom detta område, detta har medfört att urvalet till studien kan 

anses sakna bredd vilket kan påverka överförbarheten. Studien har utförts vid olika arbetsplatser och 

även om det är några informanter som arbetat inom olika kommer som intervjuats så kan det resultat 

som redovisas vara av intresse för andra yrkesverksamma barnavårdsutredare för att få en inblick i andra 

kollegors tankar kring sitt arbete, vilket kan vara både utvecklande stöttande i den egna 

arbetssituationen. Studien kan också vara av intresse för yrkesverksamma inom skola, barnomsorg och 

barnavård då resultatet kan ge en bild av hur situationen ser ut för barnen och vilka svårigheter och 

möjligheter som finns i arbetet med att hjälpa de barn som berörs. Detta gör att studien kan tillskrivas 

en viss grad av överförbarhet i form av att vara en information till andra berörda yrkesgrupper om 

barnavårdsutredandets komplexitet. 

 

Thomassen (2007) menar att vi måste sätta all vår förförståelse inom parenteser för att kunna undersöka 

fenomenet. Det har därför i studien lagts stor vikt vid att inte låta den förförståelse som fanns hos 

författarna påverka den analys som gjordes av resultatet, detta för att skapa en trovärdighet i studien. 

Det data som samlats in har i alla intervjuerna hämtats från socialsekreterare som arbetar med att 

genomföra barnavårdsutredningar, vilket innebär att det de har tillgång till att ge svar på 

socialsekreterares syn på barns delaktighet i barnavårdsutredningar. Detta är också av betydelse för 

studiens trovärdighet.  

 

Enligt Larsen (2009) kan tillförlitligheten i en studie stärkas genom en noggrannhet vid genomförandet. 

I denna studie har detta tillgodosetts genom att all data behandlats med stor noggrannhet och analyser 

av de transkriberade intervjuerna har utförts vid ett flertal tillfällen för att nå ett så tillförlitligt resultat 

som möjligt.  Studiens resultat och svar har bearbetats ifrån transkriberade intervjuer till kategorier och 

subkategorier genom den innehållsanalys som utfördes. Det har varit utmanande att genomföra en tydlig 

fördelning och kategorisering av informanternas svar då svaren går in i varandra och därmed svåra att 

dela i olika kategorier. Detta tyder också på relevansen i svaren då ursprungskällan, det vill säga svaren 

som framkom genom innehållsanalysens var detsamma för alla kategorier. 

  

6.2.2 Etiska aspekter 

I studien har den samhällsvetenskapliga forskningens huvudkrav gällande god forskningssed enligt 

Vetenskapsrådet (2017) diskuterats återkommande under arbetets gång. Denna diskussion har ansetts 

vara viktig då studien har utförts inom ett yrkesområde där sekretess i yrkesutövandet råder. För att 

minimera risken för en spridning till obehöriga har alla intervjuer hållits på respektive socialkontor och 

all inhämtad data har behandlats med stor försiktighet. Samtliga inspelningar som gjorts har vid studiens 

godkännande raderats. För att undvika en situation där informanten möjligen skulle kunna uppleva sig 

vara i underläge vid intervjutillfället gjordes valet att genomföra intervjuerna med endast en intervjuare 

närvarande. Det har av författarna bedömts att det inte uppkommit några andra etiska dilemman under 

arbetets gång.   
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 6.3 Slutsats och förslag till framtida forskning 

Studien handlar om sex yrkesverksamma barnavårdshandläggares erfarenheter av barns delaktighet i 

barnavårdsutredningar. Ur studiens analys framkom kategorierna, Arbetssituation och 

förbättringspotential samt Barns röster i barnavårdsutredningar. Kategorierna utgör studiens resultat 

svarar på studiens syfte och frågeställningar. Studies resultat är att socialsekreterares bedömningar och 

arbetssituation kan påverka barns delaktighet i barnavårdsutredningar på felaktiga grunder. Studiens 

resultat visar också på att socialsekreterare anser att sociallagarna inte alltid ser till barns bästa. 

Resultaten visar på att det finns förbättringsbehov kring hur barn görs delaktiga i barnavårdsutredningar. 

Då barnkonventionens lagstadgande är numera högaktuellt och förväntas enligt regeringen påverka 

barns delaktighet i barnavårdsutredningar har studien valt att undersöka även denna fråga. Det har 

framkommit att trots påbörjade förändringsförsök från högre instanser, har inga intervjuade 

socialsekreterare uppmärksammat några kommande förändringar på deras arbetsplats.  

 

Studien bidrar med kunskap om socialsekreterares erfarenheter om varför barn bör i så hög 

utsträckningar så möjligt vara delaktiga i barnavårdsutredningar, om barn är delaktiga och hur barn görs 

delaktiga i barnavårdsutredningar. Studien bidrar också med kunskap om varför barn inte är delaktiga. 

Studien är av relevans för socialsekreterare som jobbar inom barnavård. Detta då studien bidrar med 

kunskap om barnavård som kan öka medvetenhet. Studien är också av relevans för de som på något sätt 

har ett intresse för ämnet eller för de som har en koppling till barnavårdsutredningar och vill öka sina 

kunskaper kring området. Studien väcker också tankar och frågor om barns bästa och hur socialtjänsten 

inte alltid ser till barns bästa. En tanke kan vara att denna studie skall genom att upplysa och väcka 

andra människors tankar och skapa ett engagemang för att stärka barns rättigheter i 

barnavårdsutredningar.  

 

Kommunikationsteori har gett studien perspektiv på hur barn görs delaktiga i barnavårdsutredningar 

som sker genom olika former av kommunikation. Kommunikation ansåg vara till stor nytta i denna 

studie då kommunikation har ett visst utrymme i Socionomprogrammet. Informanternas svar som 

analyserades genom kommunikationsteori gav svar på studiens frågeställningar genom att visa på hur 

delaktighet påverkas genom kommunikation i barnavårdsutredningar och vilken betydelse 

kommunikation genom delaktighet har i en barnavårdsutredningar.  

 

Avslutningsvis, så har studiens angivna omfattning och tidsbegränsning påverkat det slutgiltiga 

resultatet. Under studiens gång uppkom det idéer och tankar om studiens utformning där begränsningar 

tvingades att göras av studiens författare. Gällande framtida forskning hade intervjuer med familjer, 

anhöriga och barns erfarenheter kunnat bidra med fler perspektiv till studieområdet. En kompletterande 

studie utifrån analyser av dokumentation hade varit av vikt, för att se hur socialsekreterare har involverat 

barnen, bedömt och tagit beslut med barnens bästa och deras delaktighet i fokus. Sammantaget visar 

dock studien på vikten av att fortsätta belysa barns möjligheter och rättigheter till att göra sin röst hörd 

i barnavårdsutredningar.     
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Bilaga 1 

 

Karlstad       

   2017-11-14 

Hej!  

Vi är två socionomstudenter vid Karlstads universitet. Vi läser vår sjätte termin under vilken vi skall 

skriva en C-uppsats med anknytning till socialt arbete. I vår uppsats har vi valt att lägga fokus på barns 

delaktighet inom barnavårdsutredning i socialt arbete.  

Syftet med vår studie är att undersöka socialsekreterares syn på och erfarenheter av barns delaktighet i 

barnavårdsutredningar. Studiens syfte är också att undersöka hur socialsekreterare som arbetar med 

utredningar i barnavårdsärenden gestaltar barns delaktighet och barns bästa i den dokumentation som 

görs. Kort och gott: på vilket sätt barns bästa är i fokus under utredningsarbetet och vilken möjlighet till 

delaktighet barn ges i den barnavårdsutredning de berörs av.    

Vi vill även i detta informationsbrev upplysa er om att allt deltagande i denna studie är frivilligt och 

uppsatsens innehåll kommer att delges vid önskemål om detta. Ni som informanter kommer att 

avidentifieras och inga namn eller andra personuppgifter kommer att finnas med i studien.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Maria Devitt & Niclas Nilsson  

Kontaktuppgifter  

Maria Devitt                             Niclas Nilsson                  Louise Persson 

Socionomstudent                     Socionomstudent              Handledare  
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Intervjuguide 

Vad har du för utbildning?                                      

Hur länge har du jobbat här?                            

Hur skulle du vilja beskriva ditt arbete?                             

Hur upplever du det är att arbeta utifrån teoretiska ståndpunkter (BBIC-triangeln) som socialtjänsten 

har tagit fram? Hur upplever du att det fungerar i praktiken kontra i teorin?                

Upplever du några svårigheter i ditt arbete med barn?                        

Vad anser du att barn kan bidra med till en utredning?                          

Hur mycket tid upplever du att du ger barnen i en utredning?                          

Hur stor vikt upplever du att du lägger på barnens talan i en utredning?                        

Vad är din syn på barns delaktighet i barnavårdsutredningar?                       

Vad är dina erfarenheter av barns delaktighet i barnavårdsutredningar?                        

Hur gör du barn delaktiga i barnavårdsutredningar?                          

Hur upplever du att barnen påverkas av olika grader av delaktighet? Kort sikt och lång sikt.                            

På vilket sätt upplever du att ett barn kan påverka ett beslut som tas gällande stöd eller skydd?                    

Hur upplever du att arbetsbelastningen är på din arbetsplats?                          

Hur påverkar detta ditt arbete?                            

Hur upplever du att det är att dokumentera?                           

Hur ser du på betydelsen av att dokumentera?                          

Hur ser du på framtida utvecklingsområden inom barnavårdsutredning?                      

Barnkonventionen blir lag 2020 istället för 2018? Hur förbereder ni er inför detta?                                           

Finns det något annat du vill tillägga eller ta upp?                             

Är det okej om vi kontaktar dig via mejl om vi skulle ha några kompletterande frågor? 

 

 


