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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur socialsekreterare förhåller sig till 

barns möjligheter att komma till tals i sociala utredningar. Vi valde att utgå från 

frågeställningarna: Hur definierar socialsekreterare barns möjligheter att komma till tals? 

Vilken betydelse tillskriver socialsekreterare barns möjligheter att komma till tals? Vad anser 

socialsekreterare påverkar barns möjligheter att komma till tals? Vilka arbetssätt, modeller 

eller verktyg använder sig socialsekreterare av för att möjliggöra att barn kommer till tals? 

För att besvara syftet har vi genomfört sex individuella intervjuer samt en fokusgruppsintervju 

med socialsekreterare som arbetar med sociala utredningar som rör barn. Det insamlade 

datamaterialet har sedan analyserats utifrån en kunskapsöversikt bestående av tidigare 

forskning och annan relevant litteratur samt Shiers delaktighetsmodell. Resultatet visar att 

socialsekreterare upplever att det är viktigt att barn ges möjlighet att komma till tals samt att 

det finns en rad olika faktorer som påverkar barns möjligheter att komma till tals. En 

framstående faktor kan kopplas till föräldrars attityder och inställningar till socialtjänsten. 

Även barnets förutsättningar har betydelse i form av exempelvis inställning, ålder och 

förmåga att uttrycka sig. Socialtjänsten kan också påverka genom vilka riktlinjer och rutiner 

en arbetsplats har och vilket tidsutrymme som finns för barnsamtal. Vidare visar resultatet att 

socialsekreterare har ett flertal praktiska hjälpmedel att tillgå för att underlätta barnsamtal. De 

viktigaste slutsatserna avser att barns möjlighet att komma till tals är något som bör främjas i 

sociala utredningar, att det är viktigt för socialsekreterare att ha ett flexibelt arbetssätt samt att 

barns möjligheter att komma till tals förändras i takt med stigande ålder och ökad 

mognadsnivå. 
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Förord  

Vi vill ge ett enormt tack till våra intervjupersoner som kunde ställa upp och delta i vår studie, 

den information ni har gett har varit ovärderlig i detta arbete och det har även varit väldigt 

intressant för oss personligen att få ta del av era kunskaper och erfarenheter. Det har fått oss 

att tänka steget längre och reflektera över hur vi själva kan agera i våra framtida yrkesroller 

som socionomer. Vi vill också passa på att tacka vår handledare Devin som har gett oss tips, 

bra feedback och handledning under hela arbetet. Vi vill också tacka varandra för ett trevligt 

samarbete.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning och bakgrundsbeskrivning    
Barns rätt att komma till tals och få göra sin röst hörd är angeläget i en rad arbetsområden och 

välfärdsprofessioner, bland annat socialarbetare. Att barn och deras familjer ges möjlighet att 

delta i sociala utredningar som rör dem själva är en viktig del för att kunna skapa ett nyanserat 

beslutsunderlag (Sundell, Egelund, Andrée Löfholm & Kaunitz, 2007). Forskning visar 

dessutom att barns deltagande i utredningar som rör dem själva kan ha positiva effekter för 

barnet, exempelvis genom förbättrad självkänsla, lägre nivåer av placeringar utanför hemmet 

samt mer effektiva interventioner (Križ & Skivenes, 2017; van Bijleveld, Dedding & 

Bunders-Aelen, 2015). Trots ovanstående finns det dock forskning som visar på brister i 

socialtjänstens sätt att se till att barn kommer till tals. Flertalet studier redogör för att barns 

möjlighet till delaktighet och att komma till tals i sociala utredningar är begränsad då 

samtalskontakterna är få och att barnens synpunkter många gånger saknas eller åsidosätts 

(Cederborg & Karlsson, 2001; Eriksson, 2012; Thomas & Holland, 2010). I vår 

litteratursökning har vi fått intrycket av att det finns mycket skrivet om att barns möjlighet att 

komma till tals är viktigt samt studier om i vilken utsträckning detta sker i dagsläget. Vi har 

också fått intrycket av att det finns många lagar och riktlinjer att förhålla sig till kring detta 

ämne. Det tycks dock finnas begränsat med studier som berör hur socialsekreterare upplever 

barns möjlighet att komma till tals. Studier som behandlar detta beskriver bland annat hur 

socialarbetare ger olika betydelser till begreppen delaktighet och komma till tals samt att det 

finns en rad olika faktorer som påverkar barns möjlighet att komma till tals (Archard & 

Skivenes, 2009; Križ & Skivenes, 2017; van Bijleveld et al., 2015). I denna studie har vi 

därför valt att inrikta oss mot socialsekreterare som arbetar med sociala utredningar som rör 

barn.   

  

En anledning till att detta ämne är särskilt intressant att studera kan kopplas till barns juridiska 

ställning. Barndomen präglas till stor del av olika åldersgränser som kan ses som en symbol 

för hur barns möjlighet att själv utkräva sina rättigheter ökar i takt med stigande ålder. När en 

person har fyllt 12 år krävs exempelvis dennes samtycke för att det ska vara möjligt för denne 

att gå med eller ur ett trossamfund (Lag om trossamfund, SFS 1998:1593, 4 §). Vid 15 års 

ålder blir barn därefter straffmyndiga och de anses kunna ha sexuellt umgänge (Brottsbalken, 

BrB, SFS 1962:700, 1 kap. 6 §, 6 kap. 4 §). I mål enligt SoL och LVU förväntas barn från och 

med att de fyllt 15 år själv kunna föra sin talan, något som kan härledas till att barns och 

föräldrars vilja ibland kan skilja sig åt och att det därmed behövs förutsättningar som 

möjliggör för barnet att vara självständig (Alexius & Hollander, 2014). Vidare innebär att 

fylla 18 år att man blir myndig samt har tillåtelse att gifta sig, rösta och ta körkort 

(Barnombudsmannen, 2015). Enligt svensk rätt har alla individer, oavsett ålder, rättskapacitet 

och därmed både rättigheter och skyldigheter. Detta skiljer sig från rättshandlingsförmågan 

som markerar en persons rätt att på egen hand besluta om egna angelägenheter (Singer, 2012). 

I Föräldrabalken (FB, SFS 1949:381) 9 kap. 1 § framgår att personer under 18 år inte själva 

får bestämma över sin egendom eller åta sig förbindelser förutom under de särskilda 

omständigheter som nämns i lagen, exempelvis vid förvärv genom gåva eller testamente.  
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Sammantaget kan sägas att barn har en svag juridisk ställning medan vårdnadshavarnas roll är 

avgörande för barnet. I barnkonventionens inledning framgår att familjen har en viktig 

position i samhället och ses som den naturliga miljön för barnet att utvecklas och växa upp i 

(Singer, 2012). Vårdnadsansvaret medför ansvar över ett barns personliga angelägenheter, och 

gör det möjligt att påverka barnets tillgång till hälso-och sjukvård samt skolgång. När det 

gäller ekonomiska angelägenheter är det istället förmyndaren som har ansvaret (Singer, 2012). 

Vårdnadshavarna och förmyndaren behöver nödvändigtvis inte vara barnets föräldrar men i 

merparten av fallen är det så (Singer, 2012). Om en förälder missbrukar, försummar barnet 

eller på annat sätt brister i omsorgen kan dock föräldern förlora vårdnaden över barnet (FB, 

SFS 1949:381, 6 kap. 7 §). 

  

Barnets människovärde i Sverige har varit uppmärksammat långt tillbaka i tiden enligt Singer 

(2012). Under 1700-talets andra hälft började idéer växa fram som fick betydelse för hur barn 

uppfattades i relation till föräldrarna. Från att barndomen endast hade setts som en 

förberedande period inför vuxenlivet började denna tid nu ses som viktig i sig. En fråga som 

fick ökat utrymme var frågan kring hur barn bör uppfostras eftersom barn numera ansågs vara 

formbara (Singer, 2012). År 1979 blev Sverige först i världen med att införa ett förbud mot 

barnaga efter ett tillägg i FB (SFS 1949:381) 6 kap. 1 § som förbjuder all kroppslig 

bestraffning (SOU 2001:18). Sveriges reglering om barn och deras intressen har under de 

senaste 10-tals åren varit föremål för betydande förändringar och barn har i allt större 

utsträckning börjat att betraktas som egna subjekt (Singer, 2012). Det finns dock också risker 

med framställningen av barn som alltför självständiga då man samtidigt behöver se barn som 

individer i behov av skydd (Ponnert, 2007). En framstående risk med att framställa barn som 

självständiga aktörer är att barnet således får axla ett för stort ansvar än vad denne kan 

hantera, då ansvar och rättigheter går hand i hand. Barn är fortfarande barn och att låta dem ta 

för stort ansvar kan då istället vara skadligt (Ponnert, 2007). 

  

Det är av största vikt att det i samhället finns god kunskap om barns rättigheter och de 

regleringar som styr dessa som följd av att barnen själva har begränsad kännedom av sina 

rättigheter (Singer, 2012). I Sverige finns det ett flertal lagar som innehåller bestämmelser 

som rör barns delaktighet och som myndighetsutövare är skyldiga att förhålla sig till, 

däribland Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) och Lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU, SFS 1990:52). Utöver svensk lagstiftning finns även internationella 

överenskommelser som påverkar barns rättigheter i Sverige. En sådan är FN:s konvention om 

barnets rättigheter, barnkonventionen, som Sverige ratificerade år 1990. Denna konvention 

innehåller artiklar som syftar till att belysa barns rättigheter och anger bland annat att största 

hänsyn ska tas till barnets bästa vid åtgärder som rör barn samt att barn har rätt att uttrycka 

sina åsikter varav åsikterna ska beaktas i relation till barnets ålder och mognad 

(Barnombudsmannen, u.å.). Som ett led i att stärka barnrättsperspektivet föreslår regeringen i 

proposition (2017/18:186) att Sverige ska inkorporera barnkonventionen. Förslaget avser att 

lagen träder i kraft år 2020 och den 13 juni 2018 biföll riksdagen att barnkonventionen 

kommer inkorporeras (Rskr. 2017/18:389). 
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En intressant fråga att ställa sig är vad som egentligen menas med barns möjlighet att komma 

till tals. Øvreeide (2010) beskriver att när barn ska höras i samband med utredningar är det 

viktigt att det sker på ett metodiskt sätt där hänsyn bör tas till barnets rättigheter, psykologiska 

utvecklingsnivå samt beroendeställning till vuxna. Øvreeide (2010) menar att begreppet 

“barnperspektiv” består av två delar, varav den ena är kopplad till “barnets bästa” och 

uppfattningen om barns behov i generell mening och den andra delen är mer individinriktad 

då hänsyn förväntas tas till det specifika barnet. Enligt Øvreeide (2010) hör den senare delen 

samman med att barnet ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och att dessa åsikter beaktas i 

beslutsprocessen. Frågan kvarstår dock om socialsekreterare ska inhämta dessa åsikter direkt 

från barnet eller om informationen kan inhämtas från andra personer som barnet har tytt sig 

till. Archard och Skivenes (2009) menar att barn kan komma till tals på flera olika sätt. 

Antingen genom muntliga vittnesmål, skriftliga ställningstaganden eller indirekt genom att en 

vuxen agerar förmedlare av barnets åsikter. Denna breda betydelse av begreppet komma till 

tals gör det intressant att studera socialsekreterares förhållningssätt till barns möjligheter att 

komma till tals i sociala utredningar. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur socialsekreterare 

förhåller sig till barns möjligheter att komma till tals i sociala utredningar. 

 

De frågeställningar som studien fokuserar på är: 

• Hur definierar socialsekreterare barns möjligheter att komma till tals?  

• Vilken betydelse tillskriver socialsekreterare barns möjligheter att komma till tals? 

• Vad anser socialsekreterare påverkar barns möjligheter att komma till tals?  

• Vilka arbetssätt, modeller eller verktyg använder sig socialsekreterare av för att 

möjliggöra att barn kommer till tals? 

 

1.3 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till barn mellan 5-11 år för att undvika alltför stora skillnader 

gällande barns förutsättningar att komma till tals. Anledningen till att vi valde yngre barn är 

för att vi vill se om barns möjligheter att komma till tals förändras med ålder som en följd av 

att deras mognadsnivå anses öka i takt med stigande ålder. Vi har även utifrån egna 

erfarenheter sett att det finns ett brett utbud av modeller och verktyg när det kommer till 

samtal med yngre barn. Vi har valt att intervjua socialsekreterare inom socialtjänsten som 

arbetar med barnsamtal då vi upplever att dessa individer har fördjupad kunskap och 

erfarenheter om ämnet och kan dela med sig av sin syn på den aktuella forskningsfrågan. 

Vidare har vi valt att lägga fokus på faktorer som kan påverka barns möjlighet att komma till 

tals såväl som på tillvägagångssätt och åtgärder för att öka barns delaktighet i utredningar. I 

vår studie har vi valt att ej begränsa oss till specifika ärendetyper utan vår utgångspunkt är 

istället att det kan handla om olika slags ärenden där olika former av insatser kan bli aktuella. 
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2. Teoretisk modell 
Vi har valt att använda oss av Shiers delaktighetsmodell i analysen av det insamlade 

datamaterialet då vi finner denna modell lämplig utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Modellen anser vi är lämplig eftersom individer och organisationer kan använda den som ett 

verktyg för att öka barns delaktighet. Den gör det möjligt för oss att belysa och analysera våra 

forskningsfrågor utifrån olika nivåer och från olika aspekter. Vi vill uppmärksamma att Shiers 

delaktighetsmodell är just en modell och ingen teori.  

 

Shiers (2001) delaktighetsmodell tar sin utgångspunkt i barnkonventionens tolfte artikel om 

barns möjlighet att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem själva och syftar till att öka 

barnets medverkan i beslutsprocesser. Modellen innefattar följande fem nivåer av delaktighet;  

1. barn blir lyssnade till 

2. barn ges stöd i att uttrycka sina åsikter 

3. barns åsikter tas i beaktning 

4. barn involveras i beslutsprocesser 

5. barn delar makt och ansvar över beslutsfattandet 

 

Nivå 1 (barn blir lyssnade till) handlar om att lyssna och vara uppmärksam på barnets 

synpunkter i de fall barnet uttrycker sig på eget initiativ. Den vuxna gör däremot inga egna 

försök till att få barnet att dela med sig av sina åsikter utan lämnar det ansvaret på barnet. Om 

barnet inte uttrycker något ses det som ett tecken på att det inte finns något att oroa sig över. 

Nivå 2 (barn ges stöd i att uttrycka sina åsikter) skiljer sig från första nivån genom att vuxna 

ska agera stödjande och möjliggöra delaktighet. Utgångspunkten är att det kan finnas en rad 

olika orsaker till att barn är tysta, däribland blyghet, kulturella skillnader och tidigare 

erfarenheter. Genom de vuxnas förhållningssätt kan dessa hinder bemästras och barnet kan 

komma till tals. Nivå 3 (barns åsikter tas i beaktning) lägger fokus på att barnets åsikt faktiskt 

tillmäts betydelse och kan påverka ett beslut. Det behöver nödvändigtvis inte innebära att 

barnets önskemål uppfylls men det vägs åtminstone in tillsammans med övriga faktorer. Nivå 

4 (barn involveras i beslutsprocesser) går ännu ett steg längre genom att barnen blir aktivt 

deltagande i själva beslutsfattandet, exempelvis genom att vuxna och barn sitter tillsammans 

och gör upp en plan för fortsatt arbete. Nivå 5 (barn delar makt och ansvar över 

beslutsfattandet) liknar till stor del föregående nivå men tillför också en verklig makt över 

vilket beslut som fattas. För att detta ska vara möjligt krävs att vuxna är villiga att frånsäga sig 

viss makt och dela den med barnet (Shier, 2001).  

 

Inom varje nivå finns dessutom tre olika steg som symboliserar graden av engagemang på 

respektive nivå. Det första steget, öppningar, innebär att den vuxne visar ett personligt 

engagemang och fastslår att den vill arbeta på ett specifikt sätt. En verksamhet befinner sig i 

steg två, möjligheter, när det i praktiken är möjligt att arbeta på detta sätt. Det kan exempelvis 

handla om tillgång till resurser och vissa färdigheter. Det sista steget, skyldigheter, inträffar 

när verksamheten upprättar en policy som tydliggör ett visst arbetssätt och att de 

professionella på så sätt blir skyldiga att arbeta enligt detta arbetssätt (Shier, 2001). Genom att 

försöka svara på den fråga som modellen ställer till läsaren på varje steg inom respektive nivå 
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kan läsaren få en indikation på var den befinner sig och vad som kan göras för att öka barns 

delaktighet. I praktiken är det inte ovanligt att en organisation eller professionell befinner sig 

på olika ställen i modellen beroende på vilken nivå det handlar om samt att graden av 

delaktighet kan variera med hänsyn till vilka arbetsuppgifter eller från vilken synvinkel ett 

område undersöks (Shier, 2001). 

En annan modell, som vi dock har valt att inte använda oss av i denna studie, är Roger Harts 

delaktighetsstege, denna modell syftar också till att belysa barns delaktighet. Den största 

skillnaden mellan modellerna är att Shiers delaktighetsmodell inte har någon motsvarighet för 

de tre lägsta stegen i Harts delaktighetsstege som rör exempel på vad delaktighet inte innebär 

(Shier, 2001). Med utgångspunkt i detta valde vi ändå att enbart analysera resultatet utifrån 

Shiers delaktighetsmodell då vår studie fokuserar på hur socialsekreterare förhåller sig till 

barns möjlighet att komma till tals snarare än vad de inte tycker ingår i begreppet. Värt att 

nämna är dock att Shiers delaktighetsmodell är svår att koppla specifikt till vår sista 

frågeställning angående de arbetssätt, modeller och verktyg som socialsekreterare använder 

sig av. 
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3. Kunskapsöversikt                                                                                                                         

I detta kapitel redovisas forskning och annan relevant litteratur som handlar om barns 

möjlighet att komma till tals. De aspekter vi belyser avser vad som menas med begreppet 

barns möjlighet att komma till tals, i vilken utsträckning barn kommer till tals, vad det finns 

för argument för respektive emot att barn kommer till tals samt faktorer som påverkar barns 

möjlighet att komma till tals. I det sista avsnittet redovisas forskning om arbetssätt, modeller 

och verktyg som möjliggör att barn kommer till tals, något det tycktes finnas begränsad 

forskning om. Genomgående i kapitlet har vi framförallt tittat på nyare forskning. När vi 

beskriver i vilken utsträckning barn kommer till tals fann vi det dock lämpligt att även 

inkludera några äldre studier för att få en bild över hur det sett ut över tid. Vi har inkluderat 

både nationell och internationell forskning. I denna redovisning syftar begreppet att komma 

till tals på barns möjlighet att själv uttrycka sina åsikter medan begreppet delaktighet har fått 

en bredare betydelse och även kan inkludera att barn involveras på annat sätt. 

 

3.1 Vad menas med barns möjlighet att komma till tals? 
I forskning har det uppmärksammats att det kan variera mellan socialarbetare vad som menas 

med barns delaktighet. Forskning visar att socialarbetare anser att det är viktigt att barn är 

delaktiga i utredningar och att de ges möjlighet att komma till tals (Archard & Skivenes, 

2009; Križ & Skivenes, 2017; Pölkki, Vornanen, Pursiainen & Riikonen, 2012; van Bijleveld 

et al., 2015). En vanlig uppfattning om vad delaktighet innebär är att barnet ska ges tillfälle att 

komma till tals och uttrycka sina åsikter (Archard & Skivenes, 2009; Križ & Skivenes, 2017; 

van Bijleveld et al., 2015). Däremot kan det finnas vissa skillnader gällande i vilken 

utsträckning dessa åsikter tas i beaktning. Antingen kan det handla om att ta barnets 

upplevelser och känslor på allvar och låta det påverka beslutet eller så kan det innebära att 

konsultera barnet men utan att det nödvändigtvis behöver påverka beslutsfattandet (Archard & 

Skivenes, 2009; van Bijleveld et al., 2015). Vidare finns det socialarbetare som associerar 

barns delaktighet med att ge barnen information om processen, vilket beslut som har fattats 

och vad som kommer ske framöver (Archard & Skivenes, 2009; Križ & Skivenes, 2017). 

Ibland förekom det även att delaktighet inte beskrevs som något annat än att träffa barnet (van 

Bijleveld et al., 2015). 

 

3.2 I vilken utsträckning kommer barn till tals? 
När det kommer till svensk forskning angående i vilken utsträckning barn kommer till tals i 

sociala utredningar är den relativt samstämmig. Både äldre och nyare studier innehåller 

beskrivningar om att barns möjlighet att komma till tals eller på annat sätt vara delaktig i 

utredningar har varit begränsad över tid. I Henrikssons (1984) studie som innefattar intervjuer 

med barn som placerats i familjehem framgår att barnen hade begränsad kunskap om 

anledning till placeringen och processen som lett fram till det beslutet (Hessle, Stenström, 

Sundell & Wåhlander, 1996). I en uppföljning genomförd av Glingvall-Priftakis och Sundell 

(1995) gällande barn som varit utsatta för övergrepp framkom att långt ifrån alla barn haft 

kontakt med socialsekreteraren, från 36 % av barn i förskoleåldern till 85 % av barn över 12 
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år (Hessle et al., 1996). En studie av omhändertagna barns upplevelser av kontakten med 

socialtjänsten visar också att barnens möjlighet att komma till tals varit begränsad då flertalet 

uppgav att de ej blivit informerade kring viktiga områden samt att de inte haft någon 

samtalskontakt i samband med utredningen (Cederborg & Karlsson, 2001). Andersson och 

Bangura Arvidsson (2001) redovisar i sin kunskapsöversikt om insatserna kontaktperson och 

kontaktfamilj att socialsekreterare ej genomfört samtal med de aktuella barnen och att barnens 

åsikter åsidosätts såväl som att den information som ges till barnen är bristfällig. Flera 

forskare (Eriksson, 2012; Röbäck & Höjer, 2009) har visat att barns möjlighet att komma till 

tals även är begränsad i familjerättsliga processer. Barns synpunkter tas sällan i beaktning och 

det anses vara en utmaning att möjliggöra deras deltagande i utredningsprocessen på ett 

välfungerande sätt. 

 

Den internationella forskningen inom området drar åt samma håll. I Sundell et al. (2007) 

kunskapsöversikt om barnavårdsutredningar redovisas en rad utländska studier kopplat till 

barns möjlighet att komma till tals i sociala utredningar. I en dansk undersökning av Hestbæk 

(1997) hade socialarbetare haft personlig kontakt med 38 % av barnen, där kontakten var 

högre desto äldre barnen var, exempelvis hade socialarbetaren träffat 75 % av barnen mellan 

12-14 år och 85 % av barnen 15 år och äldre. I Christiansen, Havnen och Haviks (1998) studie 

av ett antal barnavårdsutredningar i Norge visar resultatet att samtal med barn endast 

förekommit i cirka hälften av utredningarna som gällde barn mellan 7-17 år. I Thomas och 

Hollands (2010) studie av socialsekreterares skrivna bedömningsrapporter i Wales framgår att 

barnets egna synpunkter i hög utsträckning saknades då endast 3 av 32 rapporter innehöll 

barns egna beskrivningar. Vidare visar Hennums (2011) studie av skriftliga dokument från ett 

antal norska barnavårdsutredningar att beskrivningarna av barnen och deras livssituation till 

viss mån var standardiserade och upprättade utifrån en uppsättning sociala normer om hur ett 

barns liv borde se ut. Dessutom hade informationen om barnen i första hand givits av 

professionella medan barnens egna beskrivningar mer sällan förekom. 

 

3.3 Argument för och emot att barn kommer till tals 
Några generella argument som anges till varför det är viktigt att barn ges möjlighet att komma 

till tals i utredningar är att det är barns rättighet att uttrycka sina åsikter, att det är deras liv 

saken gäller, att deras synpunkter är värdefulla och att det kan ge ökad kunskap (Archard & 

Skivenes, 2009; Križ & Skivenes, 2017; Pölkki et al., 2012; van Bijleveld et al., 2015). Ett 

annat återkommande argument är att det är en viktig del i insamlandet av information till 

utredningen (Križ & Skivenes, 2017; van Bijleveld et al., 2015). Att barn kommer till tals 

ansågs även kunna säkerställa ett bra utfall av utredningen i den mening att barn känner sig 

mer involverade och därmed litar mer på beslutet. På så sätt blir det ett verktyg för att uppnå 

överensstämmelse (Archard & Skivenes, 2009; van Bijleveld et al., 2015). Vidare visar 

forskning att barns deltagande i utredningar som rör dem själva kan medföra positiva effekter 

för själva barnet, bland annat genom förbättrad självkänsla, ökad känsla av kontroll, lägre 

nivåer av placeringar utanför hemmet samt att interventionerna blir mer effektiva (Križ & 

Skivenes, 2017; van Bijleveld et al., 2015). 
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Forskning visar att det finns omständigheter som socialarbetare anser minskar lämpligheten 

för barns delaktighet i utredningar. En av dessa gäller hur allvarligt ärendet är där ärenden 

som exempelvis rör sexuella övergrepp, våld i hemmet eller försummelse ansågs vara särskilt 

allvarliga och där barns delaktighet ansågs vara mindre lämpligt utifrån en oro för barnet 

(Archard & Skivenes, 2009; van Bijleveld et al., 2015). En återkommande faktor är 

socialarbetares vilja att skydda barnet från den börda som delaktighet kan tänkas medföra. Det 

kunde bland annat handla om en rädsla att skadliga effekter uppstår i samband med att barn 

pratar om svåra erfarenheter (Archard & Skivenes, 2009; Križ & Skivenes, 2017; Pölkki et 

al., 2012; van Bijleveld et al., 2015; Vis, Holtan & Thomas, 2012). Studier visar också att 

vissa socialarbetare anser att barnet inte alltid har förmåga att kunna se till sitt eget bästa och 

att ansvaret därför bör läggas på vuxna (Archard & Skivenes, 2009; Križ & Skivenes, 2017; 

van Bijleveld et al., 2015). 

 

3.4 Faktorer som påverkar barns möjligheter att komma till tals 
I forskning framgår ett flertal olika faktorer som påverkar ett barns möjlighet att komma till 

tals, antingen till mer eller mindre. En klart framstående sådan är relationen till barnet och att 

kunna bygga ett förtroende till denne. En god relation förväntas kunna göra det enklare för 

barnet att säga vad den egentligen känner samtidigt som socialarbetarens möjligheter att läsa 

av barnet förbättras (Archard & Skivenes, 2009; Pölkki et al., 2012; van Bijleveld et al., 2015; 

Vis et al., 2012). Detta för oss in på nästkommande faktor, nämligen reliabiliteten i barnets 

utsaga och problemet gällande att veta huruvida ett barn talar sanning eller inte (Križ & 

Skivenes, 2017; Pölkki et al., 2012; Vis et al., 2012). Det behöver dock inte endast vara 

faktorer relaterade till barnet som påverkar dess möjlighet att komma till tals då även stor vikt 

lades på den egna organisationen och de resurser som socialarbetare har tillgång till. 

Begränsningar kan exempelvis vara för höga ärendehögar, bristande tid eller för stor 

administrativ börda (Archard & Skivenes, 2009; Križ & Skivenes, 2017; Pölkki et al., 2012; 

van Bijleveld et al., 2015; Vis et al., 2012). En annan faktor som anses påverka är graden av 

professionella färdigheter och hur bekväma socialarbetare känner sig med att ha individuella 

konsultationer med barn (Pölkki et al., 2012; van Bijleveld et al., 2015; Vis et al., 2012). En 

ytterligare faktor som påverkar barns möjlighet att komma till tals är barnets ålder, 

mognadsnivå och förmåga att kunna bilda en egen åsikt (Križ & Skivenes, 2017; Pölkki et al., 

2012; van Bijleveld et al., 2015). Att bedöma ett barns mognad behöver göras från fall till fall 

då inget barn är det andra likt. Det finns i dagens lagstiftning ingen definition av vad som 

menas med ett barns mognad men man kan hitta information i exempelvis förarbeten till 

lagar. I förarbeten till LVU skrivs att begreppet mognad handlar om förmågan att inse, 

granska och bedöma konsekvenser. Det är alltså upp till handläggaren att utifrån de resurser 

denne har att tillgå göra en bedömning om ett barns mognad (Kunskapsguiden, 2017).  
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3.5 Arbetssätt, modeller och verktyg som möjliggör att barn kommer 

till tals 
När det kommer till på vilket sätt professionella kan underlätta barns möjlighet att komma till 

tals var ett vanligt tillvägagångssätt att använda specifika metoder och färdigheter som är 

anpassade efter ålder och mognadsnivå, exempelvis genom användning av bilder, dockor, spel 

eller att barnet själv får rita (Archard & Skivenes, 2009; Križ & Skivenes, 2017; Vis et al., 

2012). Enligt socialarbetares syn på saken är sensitivitet och flexibilitet också viktigt när det 

kommer till att hitta rätt tillfälle och omständigheter när man talar med barnet (Archard & 

Skivenes, 2009). Ytterligare förhållningssätt som socialarbetare anser är viktiga i arbete med 

barn är genuin närvaro, empati, mod att ta till sig barnets världsbild och känslor, att våga tala 

om svåra saker och att kunna dra nytta av sin egen personlighet (Pölkki et al., 2012).  

Att hålla i samtal med barn och få höra dennes version och åsikter är en viktig del i 

utredningsprocessen, samtidigt som det också är viktigt att samtalet i sig inte är skadligt för 

barnet (Ponnert, 2018). Vidare skriver Ponnert (2018) att lagstiftningen i sig inte anger vilka 

metoder under samtal som anses vara bäst att använda vid utredningar, inte heller finns det 

konkreta modeller för hur information om barnets situation kan samlas in. 
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4. Metod 
I detta kapitel redovisas vår valda metod och hur vi har gått tillväga för att genomföra vår 

studie. När vi genomförde litteratursökningen för att få fram material och tidigare forskning 

använde vi oss av SocINDEX, SwePub och Google Scholar, varav de två förstnämnda gav 

resultat i form av studier medan det sistnämnda främst ledde till arbeten vars referenslistor vi 

studerade. Exempel på sökord är; socialutredningar, barn, children, social work, children's 

experience, children’s voices. Mer specifikt i detta kapitel redovisas val av metodologisk 

ansats, urvalsmetod, datainsamlingsmetod och analysmetod, beskrivning av planering, 

genomförande och analys samt etiska överväganden och metodologiska reflektioner. Vi 

redogör också för vår arbetsfördelning. 

 

4.1 Val av metodologisk ansats  
Vi har valt en kvalitativ ansats för denna studie, då vi intresserar oss för de innebörder och 

meningar som finns bakom fenomenet barns möjligheter att komma till tals (Alvehus, 2013). 

Istället för ett förhållningssätt som präglas av frekvenser och beräkningar väljer vi genom vår 

kvalitativa ansats att fokusera på sådant som inte är mätbart. Detta anser vi är lämpligt 

eftersom vår studie berör ett ämne som är svårt att uppfatta direkt via sinnesintryck utan 

istället handlar om upplevelser, tankar och känslor (Ahrne & Svensson, 2015). Vår studie 

kännetecknas av flexibilitet och att det finns en närhet och sensitivitet mellan oss och 

respondenterna då vi har haft direkt kontakt med intervjupersonerna (Grønmo, 2006). I vår 

studie är också begreppet tolkning centralt då vi i bearbetningen av materialet gör tolkningar 

av det som studeras (Alvehus, 2013). Vi ansåg att en kvalitativ ansats var bäst lämpad för 

detta ändamål eftersom vi specifikt vill få tillgång till socialsekreterares beskrivningar av sina 

upplevelser och tankar kring ämnet och de meningar som de tillför fenomenet. Detta kan bidra 

till en mer detaljerad och nyanserad bild av barns möjligheter att komma till tals. Kvalitativ 

analys kan tolkas på olika sätt beroende på forskningsfrågan och syftet med en undersökning. 

Det kan beskrivas som en process där forskaren organiserat granskar sitt insamlade material 

för att få fram ett resultat, där utmaningen blir att skilja mellan det signifikanta och det triviala 

i det insamlade materialet (Frejes och Thornberg, 2015).      

 

4.2 Planering   

4.2.1 Urval, urvalskriterier och urvalsmetod  

I vår studie har vi använt oss av ett strategiskt urval då grunden i vårt urval bestått av att vi på 

ett medvetet sätt riktat in oss mot vissa personer (Johannessen & Tufte, 2003). Valet av vilka 

och hur många personer som ska delta i studien har tagit sin utgångspunkt i dess lämplighet. 

Med tanke på att det är en intervjustudie om ett specifikt fenomen har det varit värdefullt att 

komma i kontakt med personer som har en koppling till det ämne och de frågeställningar som 

studien fokuserar på, exempelvis att de har specifika erfarenheter (Alvehus, 2013). Processen 

att identifiera deltagare till studien har dessutom skett allt eftersom vilket därigenom gör att 

urvalet blir mer flexibelt (Grønmo, 2006). Eftersom studien fokuserar på hur socialsekreterare 
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förhåller sig till barns möjligheter att komma till tals valde vi att specifikt vända oss till 

socialsekreterare som arbetar med sociala utredningar i barnavården.  

 

En förutsättning för att delta i studien är att personen ska ha erfarenhet av barnsamtal 

eftersom det medför att personen har särskilda kunskaper om barns möjligheter att komma till 

tals. Vi har dessutom valt att endast kontakta socialsekreterare anställda av den kommunala 

socialtjänsten med anledning av den goda tillgången till kontaktuppgifter till dessa 

verksamheter samt för att få en mer homogen grupp. Vi har valt att begränsa oss till sociala 

utredningar inom barnavården, men däremot kan det vara olika ärendetyper där olika insatser 

kan aktualiseras. Detta på grund av de svårigheter som annars skulle uppstå i samband med 

identifiering av intervjupersoner då vi i förväg inte vet vilken typ av utredningar som 

socialsekreteraren har arbetet med. I vår studie har vi inhämtat information från 

socialsekreterare i Umeå kommun och i Stockholm. Anledningen bakom dessa geografiska 

avgränsningar är att vi som står bakom studien är bosatta i Umeå och att det därför är mest 

tidseffektivt att kontakta socialsekreterare som arbetar på samma ort. Då en av oss hade 

möjlighet att resa ner till Stockholm valde vi att även inkludera socialsekreterare därifrån för 

att få ett mer omfattande underlag för studien. Vidare har vi valt att inte ta hänsyn till 

intervjupersonens kön, ålder, utbildningsnivå eller arbetslivserfarenhet i resultatet då studien 

inte strävar efter att göra sådana jämförelser. 

 

4.2.2 Datainsamlingsmetod  

I vår studie har vi valt att använda oss av intervjuer som datainsamlingsmetod eftersom vi 

anser det vara lämpligt utifrån studiens syfte där fokus ligger på hur socialsekreterare förhåller 

sig till barns möjligheter att komma till tals. Eftersom intervjuer används för att få kunskap 

om hur olika individer upplever ett specifikt ämne har metoden möjliggjort för oss att få 

tillgång till en individs tankar, värderingar, känslor och erfarenheter som en del i att skapa en 

förståelse över individens sätt att se på det studerade området (Alvehus, 2013). Mer specifikt 

har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer där samtalet tagit sin utgångspunkt 

i en intervjuguide. Intervjuguiden innehöll en rad olika teman som är formulerade utifrån 

studiens frågeställningar. Under respektive tema fanns även frågor av mer generellt slag som 

vi avsåg att behandla under intervjuns gång. Denna metod bidrog till att intervjupersonerna 

hade möjlighet att påverka innehållet samtidigt som den ställde krav på oss att lyssna aktivt 

och ställa relevanta följdfrågor (Alvehus, 2013). Anledningen till att vi valde denna typ av 

intervju var eftersom vi ansåg att den möjliggör en lämplig balansgång mellan att behålla 

fokus på studiens syfte och att intervjupersonen fritt kan uttrycka egna synpunkter kring det 

studerade ämnet.    

 

Utöver individuella intervjuer har vi även gjort en fokusgruppsintervju, då vi samlade ett antal 

individer för att diskutera temat för studien (Dahlin-Ivanoff, 2015). I fokusgruppen var det 

inte bara svaren som var intressanta utan även grupprocessen i sig. Den av oss som ledde 

fokusgruppen kan liknas vid rollen som moderator då dennes främsta uppgift bestod av att se 

till att det fanns en struktur i samtalet (Johannessen & Tufte, 2003). Det var viktigt att de som 

deltog hade det studerade ämnet gemensamt men samtidigt ville vi att de skulle vara så pass 
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olika att varierande synpunkter kunde lyftas fram. Då gruppen hade stor kunskap om det som 

skulle diskuteras och syftet var att få en ökad förståelse av ämnet ansågs en mindre grupp vara 

mer lämplig. Detta eftersom en liten grupp möjliggör att diskussionerna blir mer intensiva då 

den enskilde förväntas delta i högre utsträckning (Johannessen & Tufte, 2003). Samtidigt var 

vi medvetna om att vissa kan vara mer reserverade i en gruppdiskussion vilket skulle blir mer 

påtagligt då gruppen är liten (Johannesson & Tufte, 2003). Precis som andra metoder har 

fokusgruppen vissa nackdelar. De nackdelar som vi såg var att gruppsammansättningen kunde 

hämma diskussionen samt att vi hade begränsad möjlighet att styra samtalet (Johannessen & 

Tufte, 2003). I överlag anser vi dock att fördelarna med metoden överväger nackdelarna då vi 

kan få tillgång till en kollektiv bild av det studerade fenomenet samt undersöka gruppens 

uppfattning av ämnet såväl som anledningen bakom denna uppfattning (Dahlin-Ivanoff, 

2015).  

 

4.2.3 Konstruktion av informationsbrev och intervjuguide  

För att komma i kontakt med lämpliga intervjupersoner till denna studie formulerade vi ett 

missivbrev (se bilaga 1) som vi skickade till chefer inom socialtjänsten. Missivbrevet 

innehåller en presentation av vilket ämne som studien fokuserar på, vilka vi är och att studien 

genomförs inom ramen för ett examensarbete. Vidare innehåller brevet en förfrågan om 

personen i fråga kan vara behjälplig att identifiera lämpliga deltagare. I missivbrevet framgår 

också på vilket sätt intervjuerna är tänkt att genomföras och att mer utförlig information 

kommer att skickas ut till intresserade individer. I informationsbrevet (se bilaga 2) som är 

anpassat till de personer som uppvisat intresse för att delta i studien framgår mer utförlig 

information om genomförandet av intervjun såsom plats, tid och eventuell inspelning. Det 

framhålls också att deltagandet är frivilligt, att intervjupersonen när som helst har möjlighet 

att avbryta sin medverkan samt att det är frivilligt att svara på de frågor som ställs under 

intervjun. Båda breven innehåller information om anonymitet, användning av insamlat 

material samt kontaktuppgifter till ansvariga för studien. Viktigt att påpeka är att innehållet i 

breven har kommit att redigeras lite för att vara anpassad till aktuell situation. Som exempel 

kan nämnas att vid ett tillfälle bestämdes plats och tid för intervjun via telefonsamtal med 

deltagaren innan informationsbrevet skickades ut vilket gjorde att vi valde att utesluta 

information om detta från brevet. 

 

Eftersom en intervjuguide kan innehålla ett antal teman och generella frågor med relevans för 

studiens syfte valde vi att formulera tre övergripande teman som tog sin utgångspunkt i våra 

frågeställningar (Johannessen & Tufte, 2003). Detta tänkte vi skulle kunna bidra till att fokus 

under intervjuerna stannar kvar vid aktuellt ämne. Under respektive tema har vi sedan 

formulerat en rad frågor som på något sätt är kopplat till temat. På så sätt önskar vi kunna 

belysa de olika temana från olika perspektiv och därmed få nyanserade beskrivningar. Trots 

att temana i intervjuguiden var formulerade i en viss ordningsföljd hade vi ett flexibelt 

förhållningssätt till detta genom att vi anpassade oss efter hur intervjuerna utvecklade sig 

(Johannessen & Tufte, 2003). Se bilaga 3. 
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4.2.4 Val av analysmetod 

I bearbetningen av det insamlade datamaterialet har vi valt att använda oss av kvalitativ 

innehållsanalys. Denna metod ansågs som lämplig eftersom den är flexibel och kan användas 

i analyserandet av texter med syftet att bidra till kunskap och förståelse över det studerade 

fenomenet (Hsieh & Shannon, 2005). Genom denna analysmetod kunde vi fokusera på ämnet 

i sig såväl som på den omkringliggande kontexten samt förhålla oss till de likheter och 

skillnader som uppstod mellan de koder och kategorier som bildades (Graneheim & 

Lundman, 2004). En fördel som vi såg med kvalitativ innehållsanalys är att den dels fokuserar 

på det manifesta innehållet, alltså vad texten säger, dels på det latenta innehållet, alltså vad 

texten talar om (Graneheim och Lundman, 2004). På så sätt möjliggör metoden en analys av 

socialsekreterarnas beskrivningar av barns möjligheter att komma tills men också de meningar 

och innebörder som ligger bakom dessa beskrivningar. Mer specifikt har vi valt att använda 

oss av konventionell innehållsanalys. Vi ansåg att detta var lämpligt med hänsyn till att vi 

samlat in data via intervjuer och huvudsakligen använt oss av öppna frågor. Metoden 

möjliggör också att vi kan undvika användandet av förutbestämda kategorier, och istället låta 

texten tala för sig och på så sätt tillåta att nya insikter uppstår (Hsieh & Shannon, 2005). 

 

4.3 Genomförande av intervjuer 
Totalt har vi genomfört sex individuella intervjuer samt en fokusgruppsintervju som bestod av 

tre socialsekreterare. Vårt arbete med att hitta lämpliga personer som var villiga att intervjuas 

kring studiens ämne skedde i en löpande process. Vi började med att först identifiera chefer 

inom socialtjänstens verksamheter som vi tänkte befinner sig i en sådan nyckelposition att de 

kan vara oss behjälplig att hitta intervjupersoner. Vi sökte kontaktuppgifter på internet och tog 

sedan kontakt med verksamhetschefer för Individ- och familjeomsorgen samt enhetschefer 

eller anställd av liknande ställning via mail och telefon. Mailutskicken till cheferna innehöll 

missivbrevet och i de fall en telefonkontakt togs gavs informationen även muntligt. Dessa 

chefer hänvisade oss därefter vidare till anställda som eventuellt skulle kunna ställa upp på 

intervju. Ibland fick vi snabb återkoppling från personer som var intresserade medan vi ibland 

fick vänta ett längre tag på svar. I informationsbrevet som skickades till de som var 

intresserade av att intervjuas var vi tydliga med att påpeka att intervjupersonerna själva fick 

välja tid och plats för intervjun. Alla intervjupersoner förutom två valde att ha intervjuerna på 

respektive arbetsplats då detta blev den enklaste lösningen. De som inte hölls på 

intervjupersonernas arbetsplats hölls istället på universitetet. Tid för när intervjun ägde rum 

var helt beroende av vad som passade bäst för intervjupersonerna. Innan intervjuerna startade 

inledde vi med att gå igenom syftet med studien och fråga om det var okej att spela in 

intervjun, varpå samtliga godkände inspelning av samtalet. Anledningen till att vi valde att 

spela in intervjuerna var eftersom vi tänkte att det skulle underlätta genomförandet av den 

följande analysen. Vi antecknade också sådant som vi uppfattade som centralt i 

intervjupersonernas beskrivningar då det underlättade för oss att ställa följdfrågor (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015). Det gjorde det också möjligt för oss att vara mer fokuserad och 

närvarande i intervjun. Intervjuerna varierade i tid mellan 35 minuter och 1 timme. Vi delade 
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upp intervjuerna mellan oss och genomförde dem enskilt så att vi skulle ha en så jämn 

arbetsfördelning som möjligt när det gällde genomförande av intervjuer. 

 

4.4 Genomförande av analys 
Det första steget i analysen av det insamlade materialet bestod av att vi transkriberade 

ljudinspelningarna från intervjuerna. Detta innebär att vi förvandlade talet till text och på så 

sätt gjorde en viss tolkning av materialet (Alvehus, 2013). Eftersom denna process var 

tidskrävande valde vi att dela upp arbetet och enskilt transkribera de intervjuer som vi själva 

genomfört. Att vi gjorde på det sättet bidrog till att den som transkriberade intervjun sedan 

tidigare var bekant med materialet. En fördel med detta var att vi hade större möjligheter att 

förstå det sammanhang i vilket beskrivningarna gavs och kunde förstå sådant som framgick 

som otydligt i inspelningen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Det gjorde även att vi blev 

mer förtrogna till materialet och att vi redan i denna fas kunde påbörja tolkningen av 

materialet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015. De individuella intervjuerna skrev vi ut i sin 

helhet samt antecknade tystnader och tog med småord och dialektala uttryck om än med vissa 

begränsningar för att göra texten mer läsvänlig. Transkriberingen av fokusgruppen gjordes 

dock inte med samma precision då materialet var mer omfattande. Istället beslöt vi oss för att 

fokusera på de beskrivningar som hade relevans för studiens frågeställningar. 

 

När transkriberingen av en intervju var klar läste båda igenom texten ett flertal gånger för att 

få en helhetsbild av innehållet. Efter det identifierade vi meningsbärande enheter, vilket kan 

liknas vid en sammanställning av ord, meningar eller fraser, som vi ansåg var relevanta 

utifrån de frågeställningar som studien fokuserar på (Graneheim & Lundman, 2004). Nästa 

steg bestod av att vi kodade de meningsbärande enheterna och tilldelade dem olika etiketter 

som vi ansåg kunde representera dess innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). Utifrån 

koderna skapade vi därefter en mängd olika kategorier, som synliggör textens manifesta 

innehåll, som också delades in i subkategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Skapandet av 

kategorier skedde löpande då vi omformulerade kategorierna allt eftersom ny information 

lades till i samband med att nya intervjuer genomfördes. Kategorierna bör vara uttömmande 

och ömsesidigt uteslutande, vilket betyder att samtliga koder ska kunna grupperas under en 

lämplig kategori samtidigt som ingen kod får passa in i fler än en kategori (Graneheim och 

Lundman (2004). Vi upplevde att detta var svårt att åstadkomma då socialsekreterarnas 

beskrivningar ofta kunde innehålla ett flertal aspekter i en och samma beskrivning. Det sista 

som vi gjorde var att formulera ett antal teman som uttryck för innehållets latenta nivå, alltså 

att vi på tolkningsnivå identifierade underliggande meningar som genomsyrar intervjuerna 

(Graneheim och Lundman, 2004). Under processen att skapa ett kodningsschema hjälptes vi 

åt för att se vilka likheter som fanns mellan intervjuerna. För exempel på kodningsschema se 

bilaga 4. 

 

4.5 Etiska överväganden 
I vår studie strävar vi efter att göra en övervägning gällande vilka risker och vinster studien 

för med sig då det är en viktig utgångspunkt i vårt hänsynstagande till olika etiska aspekter 

(Vetenskapsrådet, 2017). I planeringen av denna studie valde vi metod efter vad vi ansåg var 
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mest lämpligt utifrån studiens syfte. Vi har också försökt anpassa metoden så att det ska vara 

möjligt att besvara de frågeställningar som vi ställer i vår studie (Vetenskapsrådet, 2017). 

Samtidigt bör vår valda metod bidra till att de potentiella skadliga konsekvenserna för 

deltagarna blir så minimala som möjligt (Vetenskapsrådet, 2017). Det är också viktigt att vi 

gör en bedömning av forskningens nytta och resultat i förhållande till de skadliga 

konsekvenserna (Vetenskapsrådet, 2017). För att beakta dessa aspekter har vi avidentifierat 

det insamlade materialet så att svar inte kan kopplas till enskilda individer. Studien belyser 

vidare ett ämne som är viktigt från både socialsekreterares perspektiv men också de individer 

som kommer i kontakt med socialtjänsten. Vår förhoppning är att studiens resultat kan bidra 

till en fördjupad förståelse av barns möjligheter att komma till tals och på så sätt även bidra 

till ett utvecklingsarbete inom området. 

 

Individskyddskravet handlar om hur individer skyddas från att ta skada och förtydligas genom 

följande fyra krav. Informationskravet innebär att de individer som deltar i vår studie har rätt 

att ta del av information om studien och villkoren för deras delaktighet. Samtyckeskravet 

handlar om att vi behöver få deltagarnas samtycke till att delta i vår studie. 

Konfidentialitetskravet belyser vikten av vi behandlar deltagarnas personliga uppgifter med 

försiktighet och ej sprider dessa till obehöriga. Det sista kravet innebär att de uppgifter som vi 

samlar in endast används för forskningsändamål och benämns nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav har vi beaktat genom de brev som skickades ut till chefer 

och intresserade socialsekreterare. I breven framgår studiens syfte, vilka vi är och i vilket 

sammanhang studien genomförs. Även information om på vilket sätt intervjuerna är tänkt att 

genomföras framgår såväl som att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

Breven innehåller även information om anonymitet och att insamlat material enbart används 

till denna studie. Vid intervjutillfällena återgavs innehållet i informationsbrevet för att 

säkerställa att deltagarna tagit del av informationen samt att personen lämnade muntligt 

samtycke till att delta. 

 

4.6 Metodreflektion 

4.6.1 Förförståelse  

Värt att nämna är att vi har gått in i denna forskningsprocess med en viss förförståelse som 

har påverkat oss på olika sätt. Dels har vi en erfarenhetsbaserad förförståelse kring ämnet som 

bland annat kommer från den tid då vi hade verksamhetsförlagd utbildning som en del av vår 

socionomutbildning. Båda genomförde sin verksamhetsförlagda utbildning inom en 

verksamhet som rörde barn och unga och det var på den vägen som intresset för barn och 

ungdomar växte fram. Vad studien mer specifikt kom att handla om var flytande under 

planeringsprocessen då ingen av oss till en början var riktigt säker på vad vi ville fokusera på. 

Vi har också en teoretisk förförståelse kring ämnet genom den kunskap vi erhållit via studier 

inom Socionomprogrammet samt från den litteratur som vi har läst och tagit del av i samband 

med studien. Trots att förförståelsen kan tänkas utgöra ett hinder på så sätt att den begränsar 

på vilket sätt ett fenomen studeras anser vi att det inte endast behöver vara en nackdel. En 

fördel som vi ser med vår erfarenhetsbaserade förförståelse är att den bidragit till att vi fått en 

inblick i hur barns delaktighet och möjlighet att komma till tals i utredningar som rör dem 
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själva kan se ut och fungera i praktiken. På så sätt är det studerade ämnet inte bara något som 

vi läst om teoretiskt utan också något som vi har faktiska erfarenheter av från yrkeslivet. Det 

vi har lärt oss tack vare socionomutbildningen och den litteratur vi har gått igenom gör också 

att vi har fått en bredare bild av ämnet och som möjliggör att olika aspekter kan studeras. 

 

4.6.2 Kvalitetsaspekter  

När det gäller diskussioner huruvida en kvalitativ studie uppnår tillräcklig kvalitet brukar 

begreppet trovärdighet användas. Begreppet syftar till om läsaren känner ett förtroende för det 

han eller hon läser och ifall den upplever att den kan lita på det som framställs i vår studie 

(Svensson & Ahrne, 2015). Vi har strävat efter att göra forskningsprocessen transparent 

genom noggranna beskrivningar av hur vi har planerat och genomfört studien samt analyserat 

insamlat material. Genom att göra detta kommer läsaren kunna inta ett kritiskt förhållningssätt 

gentemot studien och de val vi gjort avseende metoden. Vi har även redogjort för de tvivel 

och tänkbara svagheter som vi ser med studien (Svensson & Ahrne, 2015). En annan 

trovärdighetsaspekt som vi har förhållit oss till är triangulering. Detta handlar om forskaren 

har använt sig av ett flertal metoder, teorier eller forskare för att belysa det specifika ämnet 

(Svensson & Ahrne, 2015). I vår studie har vi endast använt oss av intervjuer som 

datainsamlingsmetod, men vi har däremot kombinerat enskilda intervjuer med en 

fokusgruppsintervju. Dessutom analyserar och diskuterar vi resultatet i förhållande till både 

en teoretisk modell samt tidigare forskning och annan relevant litteratur. Värt att påpeka är 

också att denna studie inte utgår från att det finns en enda sanning om hur socialsekreterare 

förhåller sig till barns möjligheter att komma till tals utan det intressanta är snarare hur 

fenomenet kan innehålla olika aspekter.  

 

Ett annat begrepp som är centralt när det kommer till kvalitativa studies kvalitet är 

överförbarhet. I vårt fall handlar överförbarhet om i vilken utsträckning de begrepp, 

beskrivningar och tolkningar som framgår av vår studie är applicerbara även i sammanhang 

utanför studien (Johannessen & Tufte, 2003). Det kan finnas olika typer av överförbarhet, 

bland annat om studiens resultat kan överföras på andra individer, sociala kontexter, 

verksamheter eller tidsperioder (Svensson & Ahrne, 2015). I vår studie har vi förhållit oss till 

studiens överförbarhet genom att inte endast intervjua personer från en och samma 

arbetsplats. Istället har vi intervjuat personer från olika geografiska områden såväl som från 

olika verksamheter med delvis skilda arbetsuppgifter. På så sätt strävar vi efter att studiens 

resultat skulle vara överförbart till andra socialkontor än de som just vi har studerat. Dock är 

det självfallet omöjligt att veta vilka beskrivningar och aspekter som skulle ha framhållits om 

vi studerat fler fall.  

 

I beskrivningen av genomförande av analys anger vi att transkriberingen av 

fokusgruppsintervjun inte gjordes med samma precision som de individuella intervjuerna på 

grund av att materialet var mer omfattande. Vår bedömning av vilka beskrivningar som var av 

särskild relevans för studiens frågeställningar grundade sig i våra egna tolkningar av 

materialet och vad vi ansåg vara de mest meningsbärande enheterna. På grund av detta kan 

det inte garanteras att väsentlig information inte exkluderas i transkriberingen. Vad det kan ha 
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fått för påverkan på resultatet och analysen är svårt att klargöra men det är en viktig aspekt att 

ta hänsyn till.   

 

4.7 Arbetsfördelning 
Generellt sett har vi arbetat gemensamt under hela processen att slutföra examensarbetet. När 

det gäller det skriftliga har vi delat upp arbetet och skrivit olika mycket i olika avsnitt. 

Däremot har ingen av oss haft ensamt ansvar över någon specifik del då vi tillsammans har 

diskuterat upplägg och innehåll samt läst igenom det den andra har skrivit. Vi har också 

hjälpts åt att identifiera och tagit kontakt med intervjupersoner. Vi valde att genomföra 

intervjuerna enskilt, där en av oss ansvarade för fyra individuella intervjuer medan den andra 

ansvarade för två individuella intervjuer samt fokusgruppsintervjun.  
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5. Resultatredovisning  
I detta kapitel presenterar vi resultatet från de intervjuer som vi har genomfört. Efter att ha 

tolkat intervjuerna kom vi fram till tre teman som resultatet är uppdelat efter; definition och 

betydelse av barns möjligheter att komma till tals, faktorer som påverkar barns möjligheter att 

komma till tals och arbetssätt, modeller och verktyg. Vi använder också underrubriker för att 

underlätta för läsaren att få en överblick av resultatet. Vi genomförde sju intervjuer som 

sammanlagt gav nio stycken medverkande, varav en intervju var med en fokusgrupp på tre 

personer. När vi hänvisar till citat från de individuella intervjuerna skriver vi IP, d.v.s. 

intervjuperson, följt av ett nummer baserat på den ordning vi genomförde intervjun i. När vi 

använder ett citat från fokusgruppen skriver vi FGIP, d.v.s. fokusgruppsintervjuperson, följt 

av ett nummer beroende på vilken av socialsekreterarna i fokusgruppen som citatet kommer 

ifrån.  

    

5.1 Definition och betydelse av barns möjligheter att komma till tals 
Som det framgår av citatet nedan kopplar socialsekreterare i första hand begreppet komma till 

tals till att barnet ges möjlighet att själv berätta sin historia och uttrycka sina åsikter och 

synpunkter direkt till utredaren.  

 

“...ett sätt är ju att barn, att vi hör barn, att dem får komma till tals alltså rent konkret, att de 

får berätta sin historia...” - IP 2 

 

Av intervjuerna framgår också att begreppet komma till tals kan ges en vidare mening genom 

att barnet berättar sina tankar och upplevelser till andra personer som barnet känner förtroende 

för. Socialsekreterarna berättar att dem då kan inhämta uppgifter från andra referenter som har 

tillgång till viktig information om barnet, exempelvis vårdnadshavare, skol- eller 

vårdpersonal. En socialsekreterare menar vidare att hela utredningen kan ses som en symbol 

för barnets talan eftersom det är deras jobb att se till barnets bästa. Av intervjuerna framgår att 

begreppet komma till tals är nära förknippat med begreppet delaktighet. I intervjuerna 

framkommer att delaktighet till mycket handlar om att barnet ska förstå processen och att 

socialsekreterarna ska informera och förklara vad socialtjänsten är för något och vilken roll de 

själva har.  

 

Som det framgår av nedanstående citat anser socialsekreterare att det är viktigt att barn har 

möjlighet att komma till tals. Några motiv som socialsekreterarna anger till varför det är 

viktigt är bland annat att det är barnets rättighet att komma till tals och att barnen är viktiga 

informatörer till utredningen. Socialsekreterarna anser också att det är ett sätt att lyfta barnet 

och sätta det i fokus då barnet i många fall riskerar att hamna i skymundan bakom 

vårdnadshavare och andra vuxna som anser sig veta vad som är barnets bästa. 

Intervjupersonerna framhåller att det är barnets utredning det gäller och att det därför är 

viktigt att barnet kan ge sin syn på saker och påverka vad utredningen leder till. En 

socialsekreterare menar vidare att det är ett kvitto på att man själv gör ett bra jobb och utreder 

så långt man kan.  
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“Jag tänker att det är en jättebra grej, att de dels får vara med och påverka i den grad dem 

kan, och att de får ge sin syn på saker som har hänt och hur det har påverkat dem. Det är 

jätteviktigt. För det är ju som för deras skull vi är här, att det ska bli en skillnad för barnet är 

det viktigaste.” - IP 4 

 

Av intervjuerna framgår att socialsekreterare anser det vara just en möjlighet för barnet att 

komma till tals, men att det inte är ett krav om barnet inte vill. Ibland kan det dessutom vara 

olämpligt att barn kommer till tals. Intervjuerna visar att det i vissa ärenden kan vara 

olämpligt att lämna all information till barnet, exempelvis i ärenden om sexuella övergrepp. 

Med hänsyn till viljan att skydda barnet framgår det i intervjuerna att det också kan vara 

olämpligt att barn kommer till tals om det skrämmer dem för mycket att prata med 

socialsekreterare.  

 

5.2 Faktorer som påverkar barns möjligheter att komma till tals 
I detta avsnitt beskriver vi olika faktorer som påverkar barns möjligheter att komma till tals. 

De aspekter som vi tar upp är faktorer kopplade till föräldrarna, faktorer kopplade till barnen 

samt faktorer kopplade till socialtjänsten. 

5.2.1 Faktorer kopplade till föräldrarna 
I intervjuerna påtalade ett flertal socialsekreterare att föräldrarätten i Sverige ofta kan 

upplevas som stark i förhållande till barnets rättigheter. I intervjuerna framkommer att mycket 

av socialsekreterarnas arbete med barn också handlar om att bygga en allians med föräldrarna, 

ta hänsyn till föräldrarnas vilja och att få föräldrarnas samtycke till olika saker. Därför anser 

intervjupersonerna det vara viktigt att försöka få med alla på tåget, även föräldrarna, och att 

framhäva att alla vill barnets bästa.  

 

En faktor som framstod som särskilt tydlig i intervjuerna med socialsekreterarna var 

föräldrarnas inverkan på barnet. Som det framgår av nedanstående citat från en av 

socialsekreterarna i fokusgruppsintervjun är det föräldrarna som ofta utövar stort inflytande 

över situationen. Om deras inställning till utredning eller insats är negativ så fångar barnet 

upp detta väldigt snabbt och påverkas av detta. Vidare berättade intervjupersonerna att den 

negativa inställningen påverkar vad barnet känner att den kan säga under samtal och inte. 

Enligt intervjupersonerna påverkar föräldrarnas inställning också vilken form av stöd som 

barnet kan få från sina föräldrar efter samtalet med socialtjänsten.  

 

”Och situationer där föräldrarna låter oss prata med barn och säger ”men gör det då” och 

man vet att föräldrar inte har en bra inställning till socialtjänsten, till varför de är här. Vilket 

gör att de kan ha pratat illa om socialtjänsten innan, sagt vad barnen får säga och inte får 

säga och så. Och det påverkar ju jättemycket vad barnen kommer berätta för oss.” - FGIP 1 

 

Det uttrycktes också i intervjuerna att socialsekreterarna jobbar mycket med att motivera 

föräldrarna, då inställningen till socialtjänsten många gånger är negativ. Som det framgår av 
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citatet nedan menar socialsekreterarna att det är fördelaktigt att ge både barn och föräldrar 

tydlig information då detta minskar risken för missförstånd och att föräldrarna har en negativ 

påverkan på barnet. Det togs också upp under intervjuerna att även om föräldrarnas 

inställning till utredningen var åt det negativa hållet så går majoriteten av dem med på att 

socialsekreterarna får genomföra enskilda samtal med barnet. Intervjupersonerna berättar att 

en del föräldrar kan motsätta sig det till en början men är socialsekreterarna tydliga med 

samtalets syfte och vad det kommer leda till går många med på det över tid.  

 

 “I de fall där det är lämpligt och möjligt så brukar jag först träffa föräldrarna och informera 

om hur vi brukar ha barnsamtal och brukar ibland även skicka hem information så att 

föräldrarna kan förbereda barnet inför mötet med socialtjänsten.” - IP 6   

 

5.2.2 Faktorer kopplade till barnen                                                                         

I intervjuerna framkommer det att det finns många faktorer kopplade till barnen när det 

kommer till barns möjligheter att komma till tals. Socialsekreterarna beskriver att barnet ser 

dem som främmande personer vilket gör att det kan vara svårt för barnet att öppna upp sig. 

Därför anser socialsekreterarna att det är viktigt att barnet känner sig trygg och lyssnad på. 

Intervjupersonerna betonar att genom att försöka lära känna barnet och befinna sig på barnets 

nivå är det möjligt att skapa en bra kontakt så att barnet känner sig bekväm. Vidare anser 

intervjupersonerna att det också är viktigt att försöka skapa en relation till barnet så att barnet 

känner att den kan lita på den professionella. Detta togs upp i intervjuerna som en viktig 

aspekt samtidigt som det inom vissa områden i socialtjänsten inte finns tiden och utrymmet 

man skulle vilja ha för att kunna skapa en bra relation till barnet. Socialsekreterarna 

förespråkar också kontinuitet då det kan öka barnets förtroende om barnet får möta en och 

samma person samt att det ökar chansen att barnet vågar berätta om jobbiga saker.  

 

Enligt intervjupersonerna är alla barn olika vilket betyder att varje barnsamtal kommer vara 

unikt. Socialsekreterarna framhåller att varje barn kommer behöva olika saker av den 

professionella så därför är det viktigt att man kan vara flexibel i sin yrkesroll. Av intervjuerna 

framgår att barnets inställning också är en faktor som spelar in i kontakten med socialtjänsten. 

Intervjupersonerna berättar att i vissa fall är barnet väldigt benägen att prata och i andra fall är 

barnet inte pratsam alls. Intervjupersonerna beskriver att det ibland kan vara barn som gärna 

pratar men om ovidkommande saker och att de har svårt att hålla fokus. Vidare beskriver 

intervjupersonerna att vissa barn kan ha kort tålamod och att socialsekreteraren då behöver gå 

mer rakt på sak och snabbare komma in på det saken gäller. Intervjuerna visar att vissa barn 

kan ha svårt att sätta ord på saker och då får socialsekreteraren försöka hjälpa barnet att 

uttrycka sig på andra sätt. Det framkommer i intervjuerna att om barnet har någon diagnos 

påverkar det också socialsekreterarens förhållningssätt gentemot barnet. Intervjupersonerna 

påtalade vikten av att inte tvinga barn till någonting då detta kan påverka barnet negativt. Som 

det framgår av nedanstående citat är det viktigt att socialsekreterarna inte tvingar barnet till 

något den inte vill. Socialsekreterarna betonar att om barnet inte vill prata så får 

socialsekreteraren försöka få fram barnets talan på andra sätt, genom exempelvis föräldrar, 

trygghetspersoner och skola. Alla intervjupersoner var också överens om att man inte tvingar 
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barn till att ha enskilda samtal med en socialsekreterare om de själva inte vill det, vill barnet 

att en förälder ska vara närvarande så får de självklart vara det. Enligt intervjupersonerna 

erbjuds alltid enskilda samtal men det är ingen skyldighet utan en rättighet barnet har. 

 

“Barnet ska inte känna sig pressat att berätta, utan det ska ske på barnets villkor och då 

måste man skapa förutsättningar för det.” - IP 6  

 

Av intervjuerna framgår att barnets ålder också är en faktor som spelar in i vilken mån man 

kan ha barnsamtal och på vilket sätt man väljer att närma sig barnet. Som det framgår av 

citatet nedan handlar det inte om att ha ett enskilt samtal med väldigt små barn utan snarare att 

socialsekreteraren observerar situationer som barnet befinner sig i. Intervjuerna visar att 

barnets ålder också påverkar på vilket sätt man pratar med barnet. En socialsekreterare 

berättar att om det är yngre barn går man exempelvis inte in i ett ärende med att säga att man 

fått in en orosanmälan för att barnets pappa dricker utan då ställer man framförallt frågor runt 

omkring, exempelvis om det finns tillfällen då barnet känner sig rädd hemma.  

 

“...det blir problematiskt när de kommer till tals, det kan vara svårt för barn att beskriva vad 

det är den befinner sig i för situation när det handlar om våld och missbruk till exempel. 

Många barn som är små kan ju inte sätta ord på våld och missbruk.” - IP 5  

 

Socialsekreterarna beskriver att om det däremot är ett äldre barn i tonåren kan man vara mer 

öppen om vad oron gäller och hur det blir för dem. Vidare betonar socialsekreterarna att äldre 

barn också har en förmåga att föra sin egen talan i högre utsträckning än yngre barn vilket 

bidrar till att det blir mer anpassning och frågan om att leka fram svar i samtal med yngre barn 

medan det med tonåringar kan handla om mer rena samtal. Intervjuerna visar att hur stor vikt 

som läggs vid vad barnet säger också kan bero på åldern. Intervjupersonerna pratade också 

om att det med mindre barn är vanligare att man har en fysisk träff medan det med tonåringar 

är mindre fysiska träffar och mer kontakt via telefon med samtal och sms. Intervjupersonerna 

berättar vidare att åldern kan ha betydelse för var barnsamtalet hålls. En socialsekreterare 

påtalade att det på socialtjänsten finns barnrum för mindre barn men inget anpassat för 

ungdomar. Som det framgår av nedanstående citat från en av socialsekreterarna i 

fokusgruppsintervjun kan det saknas förutsättningar för samtal med tonåringar. 

 

”Det kan jag tycka är lite synd för vi har inte en så bra modell för tonåringar, utan vissa barn 

som kommer till oss, då kan vi ha byggt upp speciellt inredda rum som är specifikt utrustade 

för just barnsamtal och sedan får de festis, kaka, rita, squishy och kanske en förälder. I och 

med detta kan barnet tycka att det är väldigt kul att komma hit. Men jag tycker inte vi har det 

motsvarande för tonåringar.” – FGIP 2 

 

5.2.3 Faktorer kopplade till socialtjänsten  

I intervjuerna framgår att det är viktigt att socialsekreterare tar hänsyn till de olika uppgifterna 

som inhämtas till en utredning, men att det ibland kan vara svårt för socialsekreterarna att 
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bedöma hur trovärdig en berättelse är. Intervjuerna visar att professionella referenspersoner 

anses vara en viktig källa till information då det möjliggör för barnet att uttrycka sig mer fritt, 

särskilt när de professionella träffar barnet i hög utsträckning. Socialsekreterarna framhåller 

dock att de professionella berättar vad de ser, men att de inte ser allt. Intervjuerna visar att det 

kan finnas en generell skepsis till föräldrar då de kan undanhålla och tillrättalägga 

information. Ibland kan föräldrar också säga olika saker och då är det svårt att veta vad som 

stämmer. Intervjuerna visar att det ibland kan vara svårt att värdera trovärdigheten hos ett 

barn, exempelvis om barnet har något funktionshinder. Som det framgår av citatet nedan kan 

det också vara svårt att värdera trovärdigheten hos ett barn som har utsatts för påtryckning av 

föräldrar. 

 

“Det kan ju vara andra saker också, att man känner att de här barnen har blivit påtryckta av 

sina föräldrar att säga saker och då blir det också svårt att värdera det. Man kan bli lite, hur 

mycket ska man lyssna in det här barnet när man känner att det är under påtryckning.” - IP 2 

 

En annan faktor som intervjuerna visar är att miljön kan påverka ett barns möjlighet att 

komma till tals. Enligt intervjupersonerna är det viktigt att det finns tillgång till lokaler för 

barnsamtal men i många fall kan rummen på socialtjänsten upplevas som sterila och tomma. 

Vidare berättar intervjupersonerna att när samtal hålls i hemmet kan det å ena sidan göra 

samtalet mer avslappnat och naturligt men det finns också vissa risker, exempelvis om det är 

där oron gäller vilket gör barnet mer osäker. Som det framgår av citatet nedan är tiden en 

viktig faktor då flertalet socialsekreterare menar att bristande tid kan leda till att de träffar 

barnet i mindre utsträckning än vad de önskar. Att ha tid för att arrangera barnsamtal handlar 

enligt socialsekreterarna också om prioriteringar samtidigt som tid för barnsamtal framhölls 

som något socialsekreterarna önskar att de hade mer av.  

 

“...är man stressad så vill jag ju inte ta ett extra barnsamtal, om jag känner att tiden inte 

finns. Sen kanske det ändå är sådana saker som vi borde prioritera, alltså ska vi prioritera att 

skriva journal eller att träffa ett barn. Det är svårt att påverka alltid.” - IP 3 

 

Andra saker som socialsekreterarna anser påverkar deras arbete med barn är de lagar som 

socialsekreterarna är skyldiga att förhålla sig till, exempelvis Socialtjänstlagen. Ett exempel 

som de tar upp är att de ibland kan luta sig tillbaka på vetskapen att de har laglig rätt att göra 

vissa saker, såsom att gå emot föräldrarnas vilja. Av intervjuerna framgår även att 

Socialstyrelsens riktlinjer kan påverka arbetet. Socialsekreterarna berättar att föreskrifter och 

råd kan guida dem i arbetet och bidra till ökad kunskap om exempelvis våld och 

funktionsnedsättningar. Enligt socialsekreterarna har också arbetsplatsens riktlinjer och 

rutiner betydelse. Några socialsekreterare menar att det finns rutiner kring hur man ska arbeta 

mer generellt men att det är fritt hur man själv väljer att lägga upp barnsamtal. 
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5.3 Arbetssätt, modeller och verktyg 
Intervjupersonerna framhåller i huvudsak två olika arbetssätt i sitt dagliga arbete. Dels är det 

BBIC, barns behov i centrum, som är en typ av dokumentationssystem där de utgår från 

barnets behov och tittar på olika livsområden bestående av familj och miljö, barnets egen 

utveckling och föräldrarnas förmåga. Framförallt betonar socialsekreterarna vikten av att få 

fram en helhetsbild av barnets situation. En metod som de också arbetar efter är Signs of 

Safety som till stor del handlar om säkerhetsplanering och att jobba med risk och skydd. 

Socialsekreterarna berättar att de exempelvis kan utreda vad som fungerar bra, vad som är 

oron och vad som behöver hända framöver. Intervjuerna visar att socialsekreterarna har 

användning av arbetssätten men att det är viktigt att de ses som verktyg och att de anpassas 

efter specifik situation.  

 

I intervjuerna framgår ett flertal praktiska hjälpmedel som socialsekreterarna brukar använda 

sig av i barnsamtal. Ett exempel är pixiböcker som på ett pedagogiskt sätt förklarar vad 

socialtjänsten är och hur en utredning går till. En socialsekreterare visade även upp en visuell 

karta som hon brukade använda i samtal med lite äldre barn. Kartan visar vad som händer i en 

utredning och går igenom de olika stegen från att en anmälan kommer in till vad det kan 

resultera i. Ett flertal av socialsekreterarna nämner att de har tillgång till olika typer av 

känslokort med nallar eller smilisar som framförallt är lämpliga för lite mindre barn. Som det 

framgår av nedanstående citat är ett annat hjälpmedel Tre hus-modellen där barn ges 

möjlighet att rita, skriva och berätta utifrån tre olika scenarion på hus. 

 

“Sen använder vi oss av något som heter Tre hus, där barnen, en del barn som kanske inte 

pratar så mycket, kan dem rita eller skriva. Och det kan vara ett ganska bra sätt att få igång 

ett samtal. Och då är det tre hus, glada huset, ledsna och önskehuset… så får barnen berätta 

vad som är bra hemma hos dem, vad som är mindre bra och så där. Så kan man prata om det 

då, också kan dem få måla om de vill.” - IP 1 

 

Ytterligare ett hjälpmedel som intervjupersonerna nämner är en så kallad orometer, en 

termometer fast med oro, som kommer till användning när ett barn uttrycker oro och därefter 

får gradera sin oro, om den är lite orolig eller mycket orolig. Andra hjälpmedel som också 

nämndes i intervjuerna var BBIC-triangeln och att man ritar upp olika moln som får 

representera olika livsområden. Dessa två sistnämnda anser socialsekreterarna passar bäst för 

lite äldre barn samt föräldrar. 

 

Intervjuerna visar även att det finns hjälpmedel som ger förslag på frågor samt förslag på hur 

socialsekreterarna kan ställa dessa till barnen. Enligt intervjupersonerna finns det bland annat 

kompendium som innehåller bilder och frågor samt formulär med kortare intervjufrågor. 

Gemensamt är att frågorna har fokus på barnet, exempelvis när den blir glad, när den blir 

ledsen eller vad den tycker är svårt i sitt liv. Antingen kan barnet svara muntligt eller skriva 

ner svaret beroende på vad som passar bäst för barnet. Vidare berättar socialsekreterarna att 

det också finns kort med färdigskrivna meningar där barnet får fylla i svaret.  
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Intervjuerna visar att socialsekreterarna tycker att det är bra att barnet har något att pyssla med 

då det anses bidra till en mer avslappnad stämning. En socialsekreterare tror att just det här att 

barnet ska ha något för händerna är något som har kommit mer och mer på senare tid. 

Intervjuerna visar vidare att det inte alltid behöver handla om praktiska hjälpmedel framtagna 

specifikt för barnsamtal utan att socialsekreterarna också kan använda sig av andra saker som 

de har tillgång till i stunden. Några brukar ta med sig papper och penna så att barnet får rita 

om den vill. En socialsekreterare berättar att den kan använda sig av en whiteboardtavla för 

att stapla upp vad man samtalet om med barnet och som sedan kan visas för föräldrarna. 

Intervjupersonerna berättar att om barnsamtalet äger rum i hemmet kan socialsekreteraren 

delta i lek om barnet har saker den vill visa och försöka bygga vidare från det. Som det 

framgår av citatet nedan framhåller intervjupersonerna vikten av att vara kreativ och våga 

testa sig fram.  

 

“Jag tycker att det finns bra sätt att jobba, det gäller väl bara att vara lite kreativ tänker jag, 

och våga, och det tror jag att ju längre man har jobbat ju mer vågar man ju också ta ut 

svängarna och prova olika saker och man kanske ser att det här funkar ju inte alls och att 

våga säga det då och att nämen det här blev inte bra för oss, vi är i stunden och bara ”bort 

med det där” också provar vi något annat.” - IP 2 
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6. Analys/Diskussion 
I detta kapitel analyserar och diskuterar vi resultatet i förhållande till Shiers 

delaktighetsmodell samt det som framgår i vår kunskapsöversikt. För att skapa en tydlig 

struktur har vi valt att dela in kapitlet i samma underrubriker som i resultatdelen. Vi valde 

dock att ta bort underrubrikerna till faktorer som kan påverka barns möjligheter att komma till 

tals med hänsyn till att de delvis går in i varandra och att det underlättar jämförelser mellan 

faktorerna. Vi har även valt att ha en egen rubrik för Shiers delaktighetsmodell eftersom vi 

anser att den berör samtliga delar av resultatet. 

 

6.1 Definition och betydelse av barns möjligheter att komma till tals 
Vår andra frågeställning handlar om vilken betydelse socialsekreterare tillskriver barns 

möjligheter att komma till tals. Resultatet visar att socialsekreterare anser att det är viktigt att 

barn kommer till tals, vilket stämmer väl överens med tidigare forskning (Archard & 

Skivenes, 2009; Križ & Skivenes, 2017; Pölkki et al., 2012; van Bijleveld et al., 2015). De 

motiv som framgår av resultatet gällande varför det är viktigt att barn kommer till tals ligger 

också till stor del i linje med vad som framkommer i tidigare forskning. Stor vikt läggs vid att 

det är ett barns rättighet att komma till tals samt att det är dem saken gäller och att de utgör en 

viktig källa till information (Archard & Skivenes, 2009; Križ & Skivenes, 2017; Pölkki et al., 

2012; van Bijleveld et al., 2015). Dessa likheter ser vi som en tydlig markör av att barns 

delaktighet och möjlighet att komma till tals utgör en viktig aspekt av vad det innebär att 

arbeta med sociala utredningar som rör barn. Vi anser också att det gör det ännu mer 

intressant att undersöka om socialsekreterare ger begreppet komma till tals samma innebörd 

eller om det kan skilja sig åt mellan socialsekreterarna.  

 

Vår första frågeställning handlar om hur socialsekreterare definierar barns möjligheter att 

komma till tals. Av resultatet framgår att socialsekreterarna anser att barns möjligheter att 

komma till tals hänger samman med barnets deltagande i utredningar, barnsamtal samt den 

information som de kan inhämta från professionella som barnet har tytt sig till. Resultatet 

visar en relativt entydig bild av att begreppet komma till tals i strikt mening handlar om ett 

barns möjlighet att uttrycka sina åsikter medan det i vidare mening också kan handla om att 

prata med referenspersoner samt att hela utredningen är barnets talan. Begreppet anses också 

vara nära förknippat med delaktighet som handlar om att förse barnen med information. 

Forskning kan vi se har kommit fram till liknande slutsatser där delaktighet kopplas till 

barnets möjlighet att uttrycka sina åsikter och få relevant information (Archard & Skivenes, 

2009; Križ & Skivenes, 2017; van Bijleveld et al., 2015). Vi tolkar detta som att det i stora 

drag finns en samstämmighet om vad delaktighet och barns möjlighet att komma till tals 

innebär i praktiken. Samtidigt verkar begreppen sakna en självklar definition och det kan 

tyckas vara otydligt vad som skiljer begreppen åt, vilket i sin tur kan leda till att de ges olika 

innebörder i olika sammanhang. Enligt oss är socialt arbete förvisso ett verksamhetsområde 

som i många situationer kan kräva anpassning efter enskilt ärende men samtidigt finns det 

risker med att begreppet komma till tals kan tolkas olika av olika socialsekreterare. En risk vi 

ser med detta är att det för barnet kan innebära att dennes möjlighet att komma till tals 
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påverkas av vem den möter inom socialtjänsten. Detta eftersom vi anser att en 

socialsekreterares uppfattning om vad komma till tals innebär troligtvis kommer spegla 

dennes arbetssätt och vad den prioriterar i sina utredningar. Samtidigt kan oklarheten kring 

begreppens exakta innebörd vara en utmaning för socialsekreterare då det kan medföra en 

osäkerhet gällande vilka krav och förväntningar som ställs på dem gällande att ta in barnens 

röst i utredningar.    

 

Både i resultatet och i tidigare forskning ansågs det ibland vara mindre lämpligt att barn deltar 

och kommer till tals i utredningar, delvis beroende på ärendetyp såsom sexuella övergrepp 

men också en generell vilja av att skydda barnet från skada (Archard & Skivenes, 2009; Križ 

& Skivenes, 2017; Pölkki et al., 2012; van Bijleveld et al., 2015; Vis, Holtan 

& Thomas, 2012). Detta är en aspekt som vi tänker har stor betydelse för ett barns möjlighet 

att komma till tals och som även kan vara problematisk för socialsekreterare att förhålla sig 

till. Man kan också ställa sig frågan vems uppgift det egentligen är att bedöma när risken av 

att ett barn tar skada är för stor för att denne ska kunna komma till tals och göras delaktig. 

Socialsekreterare och föräldrar kan aldrig veta vad det aktuella barnet vill medan barnet i sig 

kanske inte har den kunskap som krävs för att göra ett sådant val. Detta kan leda till att vissa 

barn skyddas i för hög utsträckning medan andra barn i behov av skydd tvingas till att säga 

åsikter trots att det går emot deras vilja.   

 

6.2 Faktorer som påverkar barns möjligheter att komma till tals 
Vår tredje frågeställning avser vad socialsekreterare anser påverkar barns möjligheter att 

komma till tals. Utifrån resultatet kan vi se att både faktorer kopplade till föräldrarna, barnet i 

sig samt socialtjänsten påverkar barns möjligheter att komma till tals. Vidare upplever vi att 

dessa faktorer påverkar varandra och kan förekomma samtidigt i ett och samma ärende. Vårt 

resultat stämmer på många sätt överens med den tidigare forskning vi tagit upp i 

kunskapsöversikten. Just faktorer kopplade till föräldrarna nämns inte så mycket i tidigare 

forskning men desto mer går resultatet i linje med faktorer kopplade till barnet och 

socialtjänsten. I forskning tas det upp att relationen mellan socialsekreterare och barn är 

viktigt för att barn ska kunna komma till tals, att barnets ålder påverkar samt att socialtjänsten 

som organisation kan påverka i form av bland annat tidsbrist och för höga ärendehögar 

(Archard & Skivenes, 2009; Križ & Skivenes, 2017; Pölkki et al., 2012; van Bijleveld et al., 

2015; Vis et al., 2012).  

 

Att det finns många faktorer som kan påverka barns möjligheter att komma till tals är inget 

som förvånar oss utan det hade vi nog förväntat oss att det skulle finnas. Att det inte bara är 

barnen själva som påverkar deras egen möjlighet att komma till tals kan ses som en symbol 

över att barn är beroende av andra för att kunna utkräva sina rättigheter. Föräldrarna har en 

nyckelposition i barns liv generellt sett och därför är det inte särskilt förvånande att de även 

har mycket att säga till om i sociala utredningar som rör barn. Att negativa föreställningar om 

socialtjänsten kan ha stor inverkan på socialtjänstens möjlighet att utreda barns behov anser vi 

är synd i ett långsiktigt perspektiv. Vi tror att mycket grundar sig i en rädsla över vad 

socialtjänsten har makt att göra men också en okunskap om vad verksamheten syftar till. Vi 
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tror därför att det vore en fördel om barn tidigt gavs anpassad information om vad 

socialtjänsten är för något i förhoppning av att en framtida kontakt med verksamheten inte 

behöver kännas lika skrämmande.    

 

Det fanns också en del i kunskapsöversikten som vi inte kände igen i våra intervjuer, 

framförallt det om att barn i Sverige ibland inte kommer till tals i utredningar, att flertalet inte 

fått vara delaktiga samt att de fått bristfällig information (Cederborg & Karlsson, 2001). Vi 

upplever att alla våra intervjupersoner lade stor vikt vid relevansen att möjliggöra att barn 

kommer till tals, att de får vara delaktiga i sin egen utredning samt att tydlig information 

regelbundet ska ges till alla parter under utredningstiden och även efteråt i form av 

uppföljning i den mån detta var möjligt. Intervjupersonerna hade också en förmåga att se 

kritiskt på sig själva och sin organisation samt identifiera möjliga utvecklingsområden för att 

ytterligare förbättra barns möjligheter att komma till tals. Efter att intervjuerna var 

genomförda var vår uppfattning att alla individer som deltagit i studien jobbade aktivt för att 

barn skulle få komma till tals och få vara delaktiga. En anledning till att det skiljer sig åt kan 

vara kopplad till vem man frågar. Socialsekreterarna kan tänkas vilja vara tydliga med att man 

aktivt jobbar för att barn ska ges möjlighet att komma till tals. Det är trots allt lagstadgat att 

barnen ska få komma till tals i utredningar som rör dem själva och då kan det ses som 

naturligt för socialsekreterarna att framhäva det som är positivt och det som fungerar. Om 

man istället skulle fråga hur föräldrarna eller barnen upplevt kontakten kan det ge en annan 

bild. Bara för att en grupp människor varit med om en och samma situation är det inte säkert 

att de har upplevt situationen likadant.  

 

I resultatet framgår det också att socialsekreterarna upplever att det finns omständigheter där 

det är mindre lämpligt att barn kommer till tals, bland annat med hänsyn till vilken typ av 

ärende det gäller. Detta kan kopplas till socialsekreterarnas vilja att skydda barnet från att ta 

skada. Utifrån den kunskap och de erfarenheter vi har tagit del av i samband med denna studie 

tror vi att de allra flesta socialsekreterarna arbetar för vad de tror är barnets bästa och att det är 

i situationer då de tror att barnets delaktighet kan strida mot barnets bästa de kan finna detta 

olämpligt. En fråga som socialsekreterare kan komma att ställas inför i sådana lägen är vad 

som är viktigast i det enskilda ärendet, att barnet ges möjlighet att komma till tals eller att 

handla efter det man själv tror är barnets bästa.  

 

6.3 Arbetssätt, modeller och verktyg  
Vår sista frågeställning handlar om vilka arbetssätt, modeller eller verktyg som 

socialsekreterare använder sig av för att möjliggöra att barn kommer till tals. Resultatet visar 

att flertalet socialsekreterare utgår från BBIC och Signs of Safety. Många var dock tydliga 

med att dessa bör ses som verktyg och anpassas efter specifik situation. Trots att vi tänker att 

detta kan vara en utmaning för socialsekreterare då ens arbetssätt kan komma att behöva 

förändras tänker vi ändå att det har sina tydliga fördelar. Om socialsekreteraren exempelvis 

vet att det inte är hos föräldrarnas förmåga oron sitter behöver denne inte lägga onödigt stort 

fokus på det. Vi tänker också att det kan handla om att socialsekreteraren går in i ett samtal 

med öppet sinne och i efterhand kan fylla i på de ställen i utredningen där informationen 
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passar. I situationer då en socialsekreterare väljer att arbeta helt och hållet efter en specifik 

metod eller modell och inte är öppen för att anpassa sig till de personer som är delaktiga i 

ärendet riskerar det att begränsa barns möjligheter att komma till tals och att viktig 

information därmed förbises. Forskning visar att en socialsekreterares professionella 

färdigheter och hur trygg socialsekreteraren känner sig i barnsamtal kan påverka barns 

möjlighet att komma till tals (Pölkki et al., 2012; van Bijleveld et al., 2015; Vis et al., 2012). 

Utifrån detta tänker vi att desto längre socialsekreteraren har arbetat med barn och är van vid 

att hamna i oförutsägbara situationer, desto lättare kan det vara att frångå specifika modeller 

och metoder. Om socialsekreteraren är bekväm i sin egen roll kan det göra det lättare att våga 

testa nya saker och vara kreativ.  

 

Resultatet visar att det finns många praktiska hjälpmedel som socialsekreterarna har att tillgå i 

sitt arbete. Detta stämmer väl överens med forskning som visar att specifika metoder och 

färdigheter, exempelvis bilder och att rita, kan underlätta barns möjlighet att komma till tals 

(Archard & Skivenes, 2009; Križ & Skivenes, 2017; Vis et al., 2012). Resultatet visade också 

att många socialsekreterare använde samma praktiska hjälpmedel i sina barnsamtal. Detta 

tänker vi kan bero på personliga preferenser gällande vad man själv föredrar att använda sig 

av men att det också kan ses som en indikator på att dessa material fungerar. Vi fick också en 

känsla av att en majoritet av de hjälpmedel som flertalet socialsekreterare nämnde kan ses 

som “standard” i den mening att det verkar som att många kommunala verksamheter som 

arbetar med barnsamtal har dessa till sitt förfogande.  

 

Resultatet visar att socialsekreterarna anser att vissa hjälpmedel passar bäst för lite yngre barn 

medan vissa passar bäst till lite äldre barn. Detta tyder på att det finns ett flertal hjälpmedel att 

välja mellan och att valet gällande vilket som passar bäst i en specifik situation till stor del 

grundar sig i barnets ålder. Som vi har tolkat socialsekreterarnas beskrivningar tycks det 

däremot finnas små möjligheter att anpassa ett enskilt hjälpmedel till olika åldrar. Resultatet 

visar också att även om man har tillgång till olika modeller och hjälpmedel är det ändå barnet 

som styr samtalet vilket gör att det är viktigt att kunna vara flexibel. Detta stämmer väl 

överens med tidigare forskning som visar att socialarbetare anser att det är viktigt att arbetet 

präglas av ett flexibelt förhållningssätt (Archard & Skivenes, 2009). Vi kan tänka oss att 

socialsekreterare ibland förbereder sig innan och planerar för hur man ska lägga upp samtalet 

men att det sedan kan ändras totalt. Om barnet är pratglad är det exempelvis kanske inte 

riktigt läge att gå in och avbryta med en viss metod som tanken var att man skulle använda sig 

av. Sammantaget har vi fått intrycket av att barnsamtal är en föränderlig process då det är en 

rad olika faktorer som kan påverka i vilken riktning ett samtal går. Att vara flexibel och kunna 

anpassa sig är därför egenskaper som vi tror är bra att ha om man arbetar med barnsamtal.  

 

Någonting som vi inte aktivt frågade om men som blev aningen tydligare efter bearbetningen 

av alla intervjuer var att möjligheten till resurser varierar beroende på vilken kommun man 

jobbar inom. Storlek på kommun och antalet invånare blir en självklar faktor som spelar in i 

hur mycket resurser och hur stor budget en kommunal verksamhet har att tillgå. Därav så 

kommer det då också skilja sig mellan exempelvis vad en kommun i Stockholm kontra en 

mindre kommun i Västerbotten har för möjligheter till både vidareutbildning och material. 
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En annan intressant aspekt är hur man som professionell i förhållande till barns möjligheter att 

komma till tals agerar och tillgodoser detta hos barn med speciella behov, barn med 

exempelvis en bokstavsdiagnos eller någon form av kognitiv funktionsvariation. Utifrån vårt 

resultat tror vi att socialsekreterarnas arbetssätt skulle kunna appliceras på ett fördelaktigt sätt 

även hos dessa barn. För att detta ska vara möjligt behöver dock socialsekreterarna ha 

kunskap om barnets diagnos och hur det kan påverka barnets möjlighet att komma till tals. 

Det krävs också att socialsekreterarna är flexibla och kan anpassa hjälpmedlen, exempelvis i 

utredningssamtal med äldre barn med funktionsvariation. Då kan känslokort, som i vanliga 

fall används med lite yngre barn, vara lämpligt då det kan hjälpa individen att förmedla hur 

den upplever vissa situationer. Det finns också, utifrån våra egna erfarenheter, specifika 

arbetsmetoder för barn med kognitiva funktionsvariationer med specifikt mål att främja och ta 

fram individens egen röst och åsikter. Dock kan det vara varierande hur mycket dessa 

arbetssätt används då vi tror att faktorer som exempelvis kommunala resurser spelar roll även 

här.       

 

Vi har också reflekterat en del kring hur socialsekreterare kan säkerställa att barn kommer till 

tals i hedersrelaterade ärenden. I sådana situationer kan det vara av största vikt att 

socialsekreterarna har möjlighet att hålla i barnsamtal utan föräldrarnas närvaro. Barnet 

kanske känner sig rädd för vad som kan hända om den berättar om sina upplevelser för 

socialsekreterarna eller att barnet är rädd för att inte bli trodd. Därför tänker vi att det i sådana 

ärenden kan vara av särskild vikt att barnet ges en kontinuerlig kontakt så att förtroendet för 

socialtjänsten kan stärkas över tid. På så sätt ökar möjligheten att barnet vågar öppna upp sig 

och berätta om sin situation. Vi tänker också att det krävs att socialsekreterarna har en stor 

kunskap om hedersrelaterat våld för att underlätta deras arbete med dessa frågor.  

 

6.4 Shiers delaktighetsmodell  
Den första nivån i delaktighetsmodellen, att barn blir lyssnade till, handlar om att 

socialsekreteraren lyssnar till vad barnet har att säga i de fall barnet uttrycker sig på eget 

initiativ (Shier, 2001). När vi kollar på resultatet anser vi att denna nivå uppfylls generellt sätt. 

Socialsekreterarna anser att det är viktigt att barn ges möjlighet att komma till tals vilket vi ser 

som ett uttryck för att socialsekreterarna har ett personligt engagemang och vilja att sträva 

efter att barn kommer till tals. I praktiken skulle vi säga att det är möjligt för barn att uttrycka 

sina åsikter direkt till utredaren genom att barnen allt som oftast träffar socialsekreterarna vid 

något tillfälle. Dessutom finns det angivet i lag att socialsekreterare är skyldiga att förhålla sig 

till barns delaktighet. Vi anser inte heller att barns icke-deltagande på grund av att dem själva 

inte vill delta kan ses som ett problem på denna nivå genom att delaktigheten fortfarande sker 

på barnets villkor. Samtidigt kan det ifrågasättas om denna nivå uppfylls då det enligt 

resultatet och tidigare forskning kan förekomma situationer då det anses vara mindre lämpligt 

att barn kommer till tals. Exempel på en sådan situation skulle vara om socialsekreteraren 

utifrån en uppfattning av att barnet kan ta skada hindrar barnet från att komma till tals utan att 

ens gett barnet möjligheten. Genom att denna nivå medföljer att socialsekreteraren lyssnar på 

barnet finns det inga garantier att den uppfylls då det för en utomstående är svårt att ta 



30 
 

ställning till om en socialsekreterare på riktigt har lyssnat och uppmärksammat barnets 

synpunkter. 

 

Den andra nivån handlar om att socialsekreterare ska arbeta aktivt för att möjliggöra att barn 

kommer till tals samt överkomma de hinder som försvårar för barn att uttrycka sina åsikter 

(Shier, 2001). Enligt vår tolkning handlar denna nivå mycket om att socialsekreterare ska 

kunna anpassa sig till barnets individuella förutsättningar vilket vi anser att resultatet visar att 

socialsekreterarna gör. Exempelvis anser socialsekreterarna att det är viktigt att skapa en 

relation till barnet så att den känner trygghet och tillit, de försöker motivera föräldrarna till att 

ge sin tillåtelse att genomföra barnsamtal samt att barnet får ha med sig en förälder i samtalet 

om den vill. Vidare uttrycker socialsekreterarna att barn kan ha svårt att sätta ord på saker 

vilket gör det angeläget att de ges möjlighet att uttrycka sig på annat sätt. Samtidigt är det 

viktigt att fundera över om det finns möjligheter att uppnå detta i praktiken. En sak som talar 

för detta är att socialsekreterare har en mängd olika praktiska hjälpmedel som de kan använda 

sig av i barnsamtal. Samtidigt framhåller dock resultatet att det inte alltid upplevs finnas 

tidsutrymme för att prioritera barnsamtal i den utsträckning som kan krävas för att hinna 

skapa en bra relation samt att det enligt vissa socialsekreterare saknas rum och modeller 

anpassade för tonåringar. Enligt resultatet saknas det mer specifika rutiner för hur ett 

barnsamtal ska se ut. En fördel vi ser med detta är att det blir ett uttryck för att inget samtal är 

det andra likt och på så sätt öppnar för att barnsamtalen anpassas efter enskilt ärende. 

Samtidigt tänker vi att det utan någon klar policy som fastslår att socialsekreterare ska 

anpassa sig efter barnets förutsättningar kan medföra att lägre krav ställs på socialsekreterarna 

samt att insynen i vad som sker i barnsamtalen blir sämre. 

 

Den tredje nivån handlar om att barnets åsikter ska tas i beaktning och kan påverka 

beslutsfattandet (Shier, 2001). Här har forskning visat att det finns skillnader kring vilken 

betydelse ett barns åsikter ges då åsikterna ibland tas på allvar medan de i andra fall inte får 

någon betydelse för det beslut som fattas (Archard & Skivenes, 2009; van Bijleveld et al., 

2015). Utifrån vad resultatet visar upplever vi dock att socialsekreterarna i en första anblick 

uppfyller denna nivå. Detta eftersom de påtalar vikten av att barn ska ges möjlighet att ge sina 

synpunkter på saker och ting och därigenom påverka utredningens utfall. Samtidigt upplever 

vi att resultatet ger implikationer åt motsatsen då det framgår situationer där 

socialsekreterarna tvivlar på barnets trovärdighet, exempelvis om den har ett funktionshinder 

eller har blivit påverkat av föräldrarnas påtryckningar. Detta kan tolkas som att det utgör 

hinder för socialsekreteraren att överhuvudtaget ta barnets åsikter i beaktning. Å andra sidan 

ser vi ett tänkbart scenario i att socialsekreterarna trots de förhållanden som påverkar ett barns 

trovärdighet tar hänsyn till barnets åsikter och gör en avvägning i förhållande till övriga 

faktorer som påverkar beslutet. På så sätt menar vi att åsikterna tagits i beaktning om än 

resultatet inte nödvändigtvis följer barnets önskemål. I resultatet framgår också att vilken 

betydelse som läggs vid barnets åsikter påverkas av barnets ålder och mognad, något som 

även fastslås i Föräldrabalken och i Socialtjänstlagen.   

 

Den fjärde nivån, att barn involveras i beslutsprocesser, avser att barnen är aktiva i själva 

beslutsfattandet genom att exempelvis sitta med i planeringsarbetet (Shier, 2001). När vi 
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studerar resultatet anser vi att det inte finns några specifika uttalanden från socialsekreterarna 

som visar på att barnen skulle vara aktivt deltagande i själva beslutsfattandet. Barnen görs 

delaktiga och kan komma till tals genom hembesök och observationer, utredningssamtal samt 

att de får information om vad som händer. Detta sker dock framförallt under 

utredningsprocessen då socialsekreterarna inhämtar relevant information för att senare kunna 

fatta ett beslut i ärendet. Den femte nivån som innebär att barn delar makt och ansvar över 

beslutsfattandet (Shier, 2001) anser vi inte heller att det finns något som det tydligt pekar för i 

resultatet. Barn kan ges möjlighet att uttrycka sina åsikter om hur deras situation ser ut och 

om hur de önskar att saker och ting vore men i slutändan framstår det för oss som att det är 

socialsekreteraren som ensamt ansvarar för själva beslutet. På ett sätt kan vi tänka att det inte 

är något konstigt med detta eftersom det är socialsekreterarens jobb att se till barnets bästa 

och att denna person i egenskap av sitt yrke förväntas besitta tillräckliga kunskaper för att 

kunna göra sådana bedömningar. Samtidigt har vi funderat över vad som skulle hända om 

barnet skulle ha en verklig makt över vilket beslut som fattas. Forskning visar trots allt att om 

barn kommer till tals i utredningar ökar det chansen för ett bra utfall genom att barnet i högre 

utsträckning litar på beslutet och enighet kan uppstå (Archard & Skivenes, 2009; van 

Bijleveld et al., 2015). På så sätt kanske barnets eller ungdomens egen motivation till att 

slutföra insatsen ökar samtidigt som risken att insatser avbryts i förtid minskas. Enligt vår 

uppfattning är detta också kopplat till socialsekreterares vilja att skydda barnet. Om barnet ges 

verklig makt över beslutsfattandet ökar det också det medföljande ansvaret. Risken är då att 

det vid en misslyckad intervention blir ett för stort ansvar för barnet att hantera vilket kan leda 

till skuldkänslor.  
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7. Metoddiskussion/Framtida forskning 

7.1 Metoddiskussion 
I planeringen av denna studie valde vi att använda oss av en kvalitativ ansats. Vi upplever att 

detta val av ansats har uppnått våra förväntningar eftersom den på ett positivt sätt har hjälpt 

oss att besvara studiens syfte och frågeställningar. Vi hade också kunnat välja en kvantitativ 

ansats, och exempelvis genomfört en enkätundersökning. Vi tror att det skulle ha kunnat 

bidragit till att få ett mer omfattande underlag i form av fler respondenter, men att det däremot 

skulle ha lett till en mer övergripande bild av ämnet och mindre möjligheter till mer 

utvecklade beskrivningar. Kritik som har framförts mot kvantitativa metoder handlar just om 

att det fokuserar på sådant som är mätbart eller på annat sätt kan registreras (Johannessen & 

Tufte, 2003). Därför är vi fortfarande av den uppfattningen att valet av kvalitativ ansats var 

bäst lämpad då genomförandet av intervjuer gav oss tillfälle att på en djupare nivå kunna ta 

del av socialsekreterarnas erfarenheter, kunskaper och åsikter kring ämnet. 

 

Vårt val att intervjua socialsekreterare och inte barn grundade sig i att vi var ute efter just 

socialsekreterarnas perspektiv på barns möjligheter att komma till tals. Därmed ansågs det 

vara mest passande att intervjua socialsekreterarna för att kunna besvara syfte och 

frågeställningar. Vi är dock medvetna om att resultatet skulle ha kunnat sett mycket 

annorlunda ut om urvalet istället bestått av barn. Detta eftersom barnen kan ha andra 

erfarenheter och tankar kring hur de upplevt kontakten med socialtjänsten. Alla intervjuer 

förutom två hölls på intervjupersonernas arbetsplats. Detta tror vi kan ha varit till vår fördel 

då det kan ha gjort att intervjupersonen kände sig mer bekväm och därmed mer villig att dela 

med sig av sina erfarenheter. Vi upplevde inte heller att någon av intervjupersonerna kände 

sig stressad under intervjuns gång och ingen intervju var tvungen att avbrytas. De intervjuer 

som hölls på universitet kan ha bidragit till att intervjupersonen kände sig utsatt och mindre 

trygg då universitet i första hand kan ses som vår “arbetsplats” (Johannessen & Tufte, 2003). 

Vi anser dock att detta ändå var det bästa alternativet då det var intervjupersonernas eget val 

att genomföra intervjun där. Det faktum att det var enhetschefer som vidareförmedlade 

förfrågan om att delta i vår studie till sina anställda och att det endast var frivilliga som 

intervjuades kan tänkas ha påverkat det resultat vi fick ut av intervjuerna. Enhetschefen kan 

exempelvis vilja framställa verksamheten på ett positivt sätt och därmed särskilt motiverat 

socialsekreterare som hon tror skulle kunna förmedla en sådan bild. Ett annat exempel kan 

vara att de socialsekreterare som var som mest stressade också var dem som inte upplevde att 

de hade tid till att intervjuas. Trots dessa risker menar vi att vår urvalsmetod lämpade sig för 

ändamålet då den möjliggjorde för oss att komma i kontakt med personer som kunde tänkas 

ha relevant kunskap om ämnet (Alvehus, 2013) samtidigt som det var relativt tidseffektivt 

med tanke på det begränsade tidsutrymmet vi hade att genomföra studien.  

 

Man kan också reflektera kring för- och nackdelar med att ha en intervju i grupp, som vi hade 

med fokusgruppen. Denna typ av intervju skiljer sig i och med att flera individer deltar i 

samma samtal. Fördelar med denna typen av samtal kan vara att individerna kan ta hjälp av 

varandra i samtalet och påminna varandra om aspekter eller infallsvinklar som den enskilde 

individen inte tänkt på vid just det tillfället. Nackdelar kan vara om en enskild individ som 
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deltar i intervjun inte känner sig bekväm med att prata om vissa aspekter inför resten av 

gruppen, eller känner att den inte får utrymme att prata (Johannessen & Tufte, 2003). Detta 

blir då ett bortfall av information som kunde ha kommit fram om intervjun hade genomförts 

enskilt. Vi upplevde dock fokusgruppsintervjun som någonting positivt, de deltagande 

uppfattades ha en bra relation till varandra och pratade öppet kring de frågor som ställdes och 

de bekräftade och stärkte varandra under intervjuns gång.   

 

I början av processen var inte syftet och frågeställningarna helt fastställda utan det var något 

som utvecklades under arbetets gång. Anledningen till detta var att syftet och 

frågeställningarna delvis omformulerades utifrån den information vi fick från 

litteratursökningen men även de intervjuer vi genomförde. Detta tror vi inte har varit till vår 

nackdel utan endast ett tecken på att planering och genomförande av studien präglats av ett 

flexibelt förhållningssätt. Vidare var vår första tanke att avgränsa oss till barn mellan 10-17 år 

men under arbetets gång kom detta att ändras till att vi istället avgränsade oss till barn mellan 

5-11 år. Detta berodde på att vi under intervjuerna fick en bild av att de flesta praktiska 

hjälpmedel som socialsekreterarna hade att tillgå i barnsamtal var anpassade till lite mindre 

barn. Till en början var det även oklart ifall vi skulle använda oss av barns möjligheter att 

komma till tals eller barns rätt att komma till tals då det delvis kan syfta till olika saker. Till 

slut föll vårt val på att använda oss av barns möjligheter att komma till tals då vi tolkade detta 

uttryck som något bredare än föregående och därmed möjliggjorde för socialsekreterarna att 

ge sin egen betydelse till begreppet.  

 

Vårt val att använda oss av konventionell innehållsanalys berodde på att vi ville ha en metod 

som möjliggjorde för oss att hitta gemensamma mönster mellan intervjuerna. Vi ville 

dessutom gå in i kodningen med ett öppet sinne och tillåta oss att se saker i texten som vi 

kanske inte hade förväntat oss från början (Hsieh & Shannon, 2005). Vi tycker att denna 

metod fungerade bra då vi upplever att den bidragit till kunskap och förståelse över det 

studerade fenomenet. Efter att vi kodat och kategoriserat datamaterialet formulerade vi tre 

teman som vi ansåg kunde representera resultatet vi fick fram från intervjuerna. Dessa tre 

teman kom att representera våra frågeställningar, trots att detta inte var något som vi hade 

bestämt i förväg eller strävat efter. Anledningen till att temana representerar 

frågeställningarna tror vi har mycket att göra med att vi i intervjuguiden lät studiens 

frågeställningar utgöra de huvudsakliga teman som skulle behandlas under intervjuns gång. I 

efterhand har vi funderat på om det var rätt väg att gå eller om det kan ha begränsat 

socialsekreterarnas beskrivningar. Samtidigt menar vi att användandet av frågeställningarna 

som teman i intervjuguiden har bidragit till att det funnits ett tydligt fokus under intervjuerna. 

Valet att använda just Shiers delaktighetsmodell i analysen av resultatet grundade sig i att vi 

fann den lämplig utifrån studiens fokus. Vi är medvetna om att det inte är en teori, utan en 

modell, men vi ville ändå använda den som ett sätt att operationalisera begreppet komma till 

tals. Delaktighetsmodellen är dessutom anpassad för att användas av verksamheter och 

professionella för att undersöka var man befinner sig i arbetet att möjliggöra barns delaktighet 

och hur man kan utveckla detta (Shier, 2001). Vi anser också att denna modell kompletterades 

på ett bra sätt av den forskning och annan kunskap som redovisats i arbetet.  
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Vi anser att vår studie har flertalet styrkor. Vårt val av metod har möjliggjort att studiens syfte 

och frågeställningar har kunnat besvarats. Vi upplever att vi har fått en bredare bild av hur 

socialsekreterare förhåller sig till barns möjligheter att komma till tals. Vi har även funnit en 

relevant modell och relevant forskning som kan vara till hjälp för att förstå resultatet och sätta 

det i ett sammanhang. Mycket av den tidigare forskning som finns kring ämnet stämmer 

dessutom väl överens med det resultat som vi fick fram i vår studie. Vi anser också att vår 

förförståelse har varit en fördel då vi har ett genuint intresse för ämnet och är nyfikna på att 

veta mer. 

 

7.2 Förslag på framtida forskning  
När det gäller förslag på framtida forskning anser vi att det skulle vara intressant att 

ytterligare undersöka hur socialsekreterare ser på barns möjlighet att komma till tals. Vårt 

resultat har varit relativt entydigt men det finns förmodligen ett flertal aspekter som inte givits 

utrymme i just denna studie. Ett annat förslag avser att genomföra forskning som handlar om 

barns synpunkter och upplevelser av att komma till tals i sociala utredningar som rör dem 

själva. Vi tänker att socialsekreterares och barns tankar kring ämnet kan skilja sig åt och att 

det därför är viktigt att undersöka hur dessa skillnader ser ut och vad det kan bero på. Vi anser 

också att det skulle vara intressant att forska mer specifikt kring hur socialsekreterares 

tidsutrymme påverkar deras dagliga arbete då det var en framträdande faktor i vårt resultat. 

Det kan exempelvis handla om i vilken utsträckning socialsekreterare anser att det finns en 

tidsbrist, hur de påverkas av denna samt vilka strategier som kan användas för att hantera 

detta. En annan intressant faktor för framtida forskning är att barnkonventionen snart blir 

svensk lag. I framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka om detta tillägg till 

svensk lag skapar någon förändring i praktiken och i sådana fall på vilket sätt. 

 

 

8. Slutsatser  
Studiens syfte är att beskriva och analysera hur socialsekreterare förhåller sig till barns 

möjligheter att komma till tals i sociala utredningar. En slutsats som vi kan dra från studien är 

att det är viktigt att barn ges möjlighet att komma till tals i sin egen utredning och att det är 

något som bör främjas. Det har också visat sig att det finns många faktorer som 

socialsekreterare behöver förhålla sig till när det kommer till att genomföra barnsamtal vilket 

gör att ett flexibelt arbetssätt är fördelaktigt. Vi har också sett att barns möjligheter att komma 

till tals förändras i takt med stigande ålder och ökad mognadsnivå. Vi tycker också att vi kan 

se att det finns mer utarbetade modeller, verktyg och hjälpmedel anpassade för barnsamtal 

med yngre barn jämfört med tonåringar. Detta var även någonting som några intervjupersoner 

påpekade i intervjuerna. En annan slutsats vi drar, och som även intervjupersonerna var eniga 

om, är att oavsett ålder och på vilket sätt barnet kommer till tals så är det viktigaste att barnet 

får möjlighet att vara delaktig och att barnet får tydlig information om vad det är som händer 

och om vad som kommer ske framöver. 



35 
 

9. Referenslista 
Elektroniska källor: 

Andersson, G., & Bangura Arvidsson, M. (2001). Vad vet vi om insatsen kontaktperson/-

familj? en kunskapsöversikt. Meddelanden från Socialhögskolan 2001:1, Lunds universitet. 

https://portal.research.lu.se/ws/files/57121113/2001_1.pdf  

 

Archard, D., & Skivenes, M. (2009). Hearing the child. Child & Family Social Work, 14(4), 

391-399. doi: 10.1111/j.1365-2206.2008.00606.x  

 

Barnombudsmannen. (u.å.). Barnkonventionen. Hämtad 2019-02-21 från 

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/  

 

Barnombudsmannen. (2015). Viktiga åldersgränser i Sverige. Hämtad 2019-03-19 från 

https://www.barnombudsmannen.se/for-dig-under-18/aldersgranser/   

 

Cederborg, A-C., & Karlsson, Y. (2001). Omhändertagande med barnets perspektiv. 

Socialvetenskaplig tidskrift, 8(3), 163-179. 

https://journals.lub.lu.se/svt/article/view/15472/13969  

 

Eriksson, M. (2012). Participation for children exposed to domestic violence? Social workers´ 

approaches and children's strategies. European Journal of Social Work, 15(2), 205-221. doi: 

10.1080/13691457.2010.513963 

 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 

105-112. doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 

Hennum, N. (2011). Controlling children’s lives: covert messages in child protection service 

reports. Child & Family Social Work, 16(3), 336–344. doi: 10.1111/j.1365-

2206.2010.00744.x 

 

Hessle, S., Stenström, N., Sundell, K., & Wåhlander, E. (1996). Sociala 

barnavårdsutredningar. I G. Andersson, K. Aronsson, S. Hessle, A. Hollander & T. 

Lundström (Red.), Barnet i den sociala barnavården (s. 85-107). Centrum för utvärdering av 

socialt arbete. Stockholm: Liber. 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10341/2004-110-

12_200411012.pdf  

 

Hsieh, H-F., & Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. 

Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288. doi: 10.1177/1049732305276687 

 

https://portal.research.lu.se/ws/files/57121113/2001_1.pdf
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/
https://www.barnombudsmannen.se/for-dig-under-18/aldersgranser/
https://journals.lub.lu.se/svt/article/view/15472/13969
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10341/2004-110-12_200411012.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10341/2004-110-12_200411012.pdf


36 
 

Križ, K., & Skivenes, M. (2017). Child welfare workers' perceptions of children's 

participation: a comparative study of England, Norway and the USA (California). Child & 

Family Social Work, 22, 11-22. doi: 10.1111/cfc.12224 

 

Kunskapsguiden. (2017). Mognad och mognadsbedömning, Hämtad 2019-03-04 från 

https://kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/Mognadsbedomning-for-barns-

delaktighet/Sidor/Mognad-och-mognadsbed%C3%B6mning.aspx 

 

Lagrådet. (2017). Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter. Utdrag ur 

protokoll vid sammanträde 2017-09-06.  

https://www.lagradet.se/yttranden/Inkorporering%20av%20FNs%20konvention%20om%20b

arnets%20rattigheter.pdf  

 

Prop. 2017/18:186. Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter. Tillgänglig: 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/03/prop2.-201718186/  

 

Pölkki, P., Vornanen, R., Pursiainen, M., & Riikonen, M. (2012). Children's participation in 

child-protection processes as experienced by foster children and social workers. Child Care in 

Practice, 18(2), 107-125. doi: 10.1080/13575279.2011.646954 

 

Rskr. 2017/18:389. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/riksdagsskrivelse/riksdagsskrivelse-201718389_H50K389  

 

Röbäck, K., & Höjer, I. (2009). Constructing Children´s Views in the Enforcement of Contact 

Orders. International Journal of Children´s Rights, 17(4), 663-680. doi: 

10.1163/157181808X401457 

  

SFS 1962:700. Brottsbalken. Stockholm: Justitiedepartementet. Tillgänglig: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700   

 

SFS 1949:381. Föräldrabalken. Stockholm: Justitiedepartementet. Tillgänglig: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/foraldrabalk-1949381_sfs-1949-381  

 

SFS 1990:52. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Stockholm: 

Socialdepartementet. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-199052-med-sarskilda-bestammelser-om-

vard_sfs-1990-52  

 

SFS 1998:1593. Lag om trossamfund. Stockholm: Kulturdepartementet. Tillgänglig: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-

19981593-om-trossamfund_sfs-1998-1593  

 

https://kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/Mognadsbedomning-for-barns-delaktighet/Sidor/Mognad-och-mognadsbed%C3%B6mning.aspx
https://kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/Mognadsbedomning-for-barns-delaktighet/Sidor/Mognad-och-mognadsbed%C3%B6mning.aspx
https://www.lagradet.se/yttranden/Inkorporering%20av%20FNs%20konvention%20om%20barnets%20rattigheter.pdf
https://www.lagradet.se/yttranden/Inkorporering%20av%20FNs%20konvention%20om%20barnets%20rattigheter.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/03/prop2.-201718186/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/riksdagsskrivelse/riksdagsskrivelse-201718389_H50K389
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/riksdagsskrivelse/riksdagsskrivelse-201718389_H50K389
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/foraldrabalk-1949381_sfs-1949-381
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/foraldrabalk-1949381_sfs-1949-381
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-199052-med-sarskilda-bestammelser-om-vard_sfs-1990-52
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-199052-med-sarskilda-bestammelser-om-vard_sfs-1990-52
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-199052-med-sarskilda-bestammelser-om-vard_sfs-1990-52
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19981593-om-trossamfund_sfs-1998-1593
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19981593-om-trossamfund_sfs-1998-1593


37 
 

SFS 2001:453. Socialtjänstlagen. Stockholm: Socialdepartementet. Tillgänglig: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453  

 

Shier, H. (2001). Pathways to participation: openings, opportunities and obligations. Children 

& Society, 15(2), 107-117. doi: 10.1002/CHI.617 

 

SOU 2001:18. Barn och misshandel - En rapport om kroppslig bestraffning och annan 

misshandel i Sverige vid slutet av 1900-talet. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer. 

Tillgänglig: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utredningar/2001/01/sou-200118/   

 

Thomas, J., & Holland, S. (2010). Representing children's identities in core assessments. 

British Journal of Social Work, 40(8), 2617-2633. doi: 10.1093/bjsw/bcp154 

 

van Bijleveld, G. G., Dedding, C. W., & Bunders‐Aelen, J. F. (2015). Children's and young 

people's participation within child welfare and child protection services: a state‐of‐the‐art 

review. Child & Family Social Work, 20(2), 129-138. doi: 10.1111/cfs.12082 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-

forskningssed_VR_2017.pdf  

 

Vis, S. A., Holtan, A., & Thomas, N. (2012). Obstacles for child participation in care and 

protection cases—why Norwegian social workers find it difficult. Child Abuse Review, 21(1), 

7-23. doi: 10.1002/car.1155 

 

 

Tryckt litteratur: 

Ahrne, G., & Svensson, P. (2015). Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen. I G. Ahrne & 

P. Svensson (Red.), Handbok i kvalitativa metoder (s. 8-16). Stockholm: Liber.  

 

Alexius, K., & Hollander, A. (2014). Barns behov och vilja vid tvångsvård till följd av 

omsorgsbrist. I A-C. Cederborg & W. Warnling-Nerep (Red.), Barnrätt - En antologi (s. 21-

38). Stockholm: Norstedts Juridik. 

 

Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. Stockholm: Liber. 

 

Dahlin-Ivanoff, S. (2015). Fokusgruppsdiskussioner. I G. Ahrne & P. Svensson (Red.), 

Handbok i kvalitativa metoder (s. 81-92). Stockholm: Liber.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2001/01/sou-200118/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2001/01/sou-200118/
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-forskningssed_VR_2017.pdf


38 
 

Eriksson-Zetterquist, U., & Ahrne, G. (2015). Intervjuer. I G. Ahrne & P. Svensson (Red.), 

Handbok i kvalitativa metoder (s. 34-54). Stockholm: Liber.   

 

Frejes, A., Thornberg, R. (Red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber AB.  

 

Grønmo, S. (2006). Metoder i samhällsvetenskap. Malmö: Liber. 

 

Johannessen, A., & Tufte, P. A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: 

Liber. 

 

Ponnert, L. (2007). Mellan klient och rättssystem - tvångsvård av barn och unga ur 

socialsekreterares perspektiv. Lunds universitet: Socialhögskolan. 

 

Ponnert, L. (2018).Utredningsarbete i barnavården - centrala utgångspunkter. I Ponnert, L. 

(Red.), Utredningsarbete i den sociala barnavården. (s. 13-32) Malmö: Gleerups utbildning 

AB. 

 

Singer, A. (2012). Barnets bästa: Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle. 

Stockholm: Norstedts juridik.  

 

Sundell, K., Egelund, T., Andrée Löfholm, C., & Kaunitz, C. (2007). Barnavårdsutredningar: 

En kunskapsöversikt. Stockholm: Gothia Förlag och IMS. 

 

Svensson, P., & Ahrne, G. (2015). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt.  I G. Ahrne & 

P. Svensson (Red.), Handbok i kvalitativa metoder (s. 17-33). Stockholm: Liber.  

 

Øvreeide, H. (2010). Samtal med barn: Metodiska samtal med barn i svåra livssituationer. 

Lund: Studentlitteratur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

10. Bilagor 
 

    10.1 Bilaga 1: Missivbrev, enhetschefer 
 

Barns möjlighet att komma till tals i socialutredningar – ur ett 

socialarbetarperspektiv 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter vid Socionomprogrammet vid Umeå universitet som till vårt 

examensarbete har valt att undersöka barns möjligheter att komma till tals i 

socialutredningar. Vi har valt att rikta in oss på detta utifrån ett 

socialarbetarperspektiv. 

 

Vi söker till denna studie totalt 4–6 socialarbetare/socialsekreterare som har 

erfarenhet av samtal med barn och skulle vilja intervjua dem om deras 

erfarenheter. Vi har som mål att intervjua flera individer inom samma eller 

liknande arbetsområden. Svaren kommer att behandlas anonymt. Insamlat 

material kommer enbart användas till denna studie. 

 

Vi undrar om du/ni har möjlighet att hjälpa oss identifiera en eller flera 

socialarbetare/handläggare som är villiga att ställa upp på intervju. Intervjuerna är 

tänkta att genomföras individuellt men att intervjuas i par går också bra. Vid 

intresse kommer vi skicka ut mer information och förklara mer om vår 

undersökning och vad den innebär till berörda individer. 

 

För att använda tiden på bästa sätt och för att vi kommer att utföra intervjuer både 

i Stockholm och i Umeå så kommer det enbart vara Filippa som åker ner till 

Stockholm och håller i intervjuerna där samt att Sandra håller i intervjuerna i 

Umeå. 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Sandra Hjelte    Filippa Eriksson 

Tel: XXXXXX  Tel: XXXXXX 

Mail: XXX                                             Mail: XXX 

 

 

Vår handledare vid Umeå universitet är:                                                            

Devin Rexvid  

Mail: XXX 
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    10.2 Bilaga 2: Informationsbrev, intervjupersoner 
 

 Informationsbrev 

 

Barns möjlighet att komma till tals i socialutredningar – ur ett 

socialarbetarperspektiv. 

 
Hej! 

 

Vi är två studenter vid Socionomprogrammet vid Umeå universitet som till vårt 

examensarbete har valt att undersöka barns möjligheter att komma till tals i 

socialutredningar, då detta är någonting vi tycker är intressant och viktigt i 

utredningar som rör barn. Vi har valt att rikta in oss på detta utifrån ett 

socialarbetarperspektiv därför att du som socialarbetare sitter på viktiga insikter, 

kunskap och erfarenheter inom detta. 

 

Vi har då blivit informerade att du kan tänka dig att ställa upp på intervju, vilket vi 

verkligen uppskattar då dina kunskaper bidrar med fördjupad förståelse av 

problematiken samt ett stärkt barnrättsperspektiv. 

Fokus under intervjun kommer då ligga på barnsamtal och hur man inom socialt 

arbete jobbar för att främja barnets möjlighet att komma till tals samt vilka 

åtgärder som finns för detta.  

 

Vi skulle vilja utföra intervjun under vecka… om detta är möjligt, ni får själv 

välja plats för intervjun. Intervjun är beräknad ta ca. 45 min - 1 timme, det är 

självfallet frivilligt att delta och du har när som helst under intervjun möjligheten 

att avbryta om du skulle vilja det.  

Det är också frivilligt att svara på frågorna så är det någon fråga du inte vill svara 

på så är detta helt okej. 

Om det går bra skulle vi gärna vilja spela in intervjun, detta mer för att hjälpa vårt 

minne när vi i efterhand bearbetar materialet.    

Du kommer att vara anonym i intervjun och vi kommer inte ta upp några uppgifter 

som äventyrar er anonymitet i det färdiga arbetet. Insamlat material kommer 

enbart användas till denna studie. 

Har du några ytterligare frågor är det bara att höra av sig. 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Sandra Hjelte    Filippa Eriksson 

Tel: XXXXXX  Tel: XXXXXX 

Mail: XXX                                            Mail: XXX 

 

 

Vår handledare vid Umeå universitet är: 

Devin Rexvid  

Mail: XXX 
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    10.3 Bilaga 3: Intervjuguide  
 

o Vad associerar socialsekreterare med barns möjligheter att komma till tals? 

• vad innebär det för dig att ett barn kommer till tals? hur säkerställer ni detta? 

• hur skulle du säga att begreppen ”komma till tals” och delaktighet förhåller sig 

till varandra? vilka likheter/skillnader finns mellan begreppen? 

• vilka fördelar/nackdelar ser du med att barn kommer till tals? 

 

o Vad anser socialarbetare påverkar barns möjligheter att komma till tals? 

• utifrån egna erfarenheter, vad tycker du påverkar barns möjligheter? 

• hur skulle du säga att ålder påverkar? 

• vilka hinder finns/vad kan underlätta att barn kommer till tals? 

 

o Vilka arbetssätt, modeller eller verktyg använder sig socialsekreterare av för att 

möjliggöra att barn kommer till tals? 

• vilka? hur? varför? hur anpassningsbara är dessa verktyg beroende på t.ex. 

ålder och ärendetyp? 

• hur tycker du att dessa verktyg fungerar? på vilket sätt har du användning av 

dem? 

• vad anser du annars är viktigt i barnsamtal?  

• finns det några verktyg/arbetssätt du saknar i arbetet med samtal med barn? 

vad tror du detta skulle tillföra? 
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10.4 Bilaga 4: Kodningsschema  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod Subkategori Kategori Tema 

Föräldrars bild av 

socialtjänsten kan 

påverka vad 

barnen berättar 

 

Föräldrars 

inställning till 

kontakten 

Faktorer 

kopplade till 

föräldrarna  

Faktorer som påverkar 

barns möjligheter att 

komma till tals 

Små barn kan ha 

svårt att sätta ord 

på saker 

Barnets ålder Faktorer 

kopplade till 

barnen 

Faktorer som påverkar 

barns möjligheter att 

komma till tals 

Om tiden inte 

finns försvårar 

det att barnsamtal 

hålls 

Tidsutrymme Faktorer 

kopplade till 

socialtjänsten 

Faktorer som påverkar 

barns möjligheter att 

komma till tals 


