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Abstract 
Author: Erika Bergholm and Lisa Gustafsson 
 
Title: "It depends" - A study about what kind of knowledge social workers use when 
they assessment children's maturity for participation in an investigation. (translated title) 
 
Supervisor: Peter Hultgren 
 
Assessor: Torbjörn Forkby 
 
The aim of this study was to create an understanding about what kind of knowledge 
social workers, that work in social services, use in determining a child's participation in 
an investigation with the focus on the child's maturity and age. We also had the aim to 
get an understanding about if the reasoning about a child's maturity could lead to 
learning. With a qualitative approach and with semi structured interviews, seven social 
workers were interviewed. We were inspired of an hermeneutical approach. As the 
theoretical starting point, the concepts of knowledge, discretion and learning were used 
to analyze our data. 
 
The conclusion of this study was that social workers use a combination of several 
knowledge forms when assessing children's participation based on maturity. 
Tacit knowledge, scientific knowledge and institutionalized knowledge were used 
mainly to gather information to assess the maturity of the children. Articulated 
knowledge and bodily knowledge were used in the reasoning in how to make children 
participated. The use of several forms of knowledge in combination with the reasoning 
of children's participation based on maturation leads to learning. However, the social 
workers implied that the children's participation wasn’t depending on maturity, rather 
that maturity only determined in which way the child was going to be participated.  
 
Nyckelord 
Social workers, Knowledge, Child Welfare, Decision making, Knowledge use, Social 
worker, Assessment och Kunskapsanvändning.  
 
Tack 
Vi vill först och främst tacka vår handledare och handledningsgrupp för stöttning under 
uppsatsens gång. Vi vill också tacka våra ”nära och kära” som har stöttat oss och haft 
förståelse för många långa stunder av uppsatsskrivande. Tack även till de 
socialsekreterare som tog sig tid att delta genom intervjuer, utan er hade vi inte kunnat 
genomföra studien. 
Men framförallt vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. 
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1 Inledning 
1.1 Problemformulering 

Socialnämnden har som ansvar att se till att alla barn och unga ska få växa upp under 

trygga förhållanden. Socialnämnden är skyldiga att inleda utredning om det kommer till 

deras kännedom att barn eller unga är i behov av stöd. Barnets bästa ska vara avgörande 

i dessa utredningar. Vad som menas med barnets bästa är en process där bland annat 

barnets åsikter ska vara av vikt. Socialnämnden har delegerat ansvaret för utredningar 

till socialsekreterare inom socialtjänsten, vilket innebär att utreda och bedöma om barn 

är i behov av insatser eller andra åtgärder från nämnden (Socialstyrelsen 2015b, ss. 23–

26, 33). I de lagar som reglerar socialsekreterarnas arbete står det bland annat att barnets 

bästa ska beaktas vid åtgärder som rör barnet, att barnet ska få relevant information om 

åtgärder som berör barnet samt få möjlighet att framföra sin åsikt och att barnets åsikter 

ska bedömas utifrån ålder och mognad (SFS 2001:453, SFS 1990:52).  

 

Enligt propositionen "umgängesrätt och socialtjänstens förutsättningar att tala med 

barn" (Prop. 2009/10:192) uppdaterades Socialtjänstlagen år 2010 med att 

socialsekreterare som arbetar med barn och unga ska ha en möjlighet att tala med 

minderåriga som berörs av utredningen, med eller utan vårdnadshavare. 

Socialsekreteraren har fått handlingsutrymmet att själv bedöma om det är nödvändigt 

för utredningen eller ej samt om barnets ålder och mognad är tillräcklig för att 

genomföra ett samtal. Det finns inga klara riktlinjer kring hur den professionelle ska gå 

tillväga i sin bedömning. I bedömningen kring ålder och mognad ska emellertid 

socialsekreteraren ta hänsyn till om barnet kan ta skada av att ett enskilt samtal 

genomförs samt om barnet har tillräcklig förmåga att själv bestämma i vilken 

utsträckning han eller hon vill delta. Det bör också poängteras att barnet har en rätt att 

göra sin röst hörd, men ingen skyldighet (Prop. 2009/10:192, s.15–18).  

 

Genom att låta barn komma till tals i en utredning bidrar detta med att hjälpa 

socialsekreterare att upprätta ett barnperspektiv. Det finns många utredningstexter där 

inte några barnsamtal genomförts alls. Den vanligaste anledningen som uppges till detta 

är låg ålder hos barnet (Sundhall 2012, ss. 82, 102). En annan anledning till att barn 

hindras från att vara delaktiga kan vara vuxnas instinkter att skydda barnet från att 

exponeras för situationer som kan skada dem på något sätt. Ett sätt att uttrycka 

instinkterna är att ha barnets bästa i åtanke vid beslut som rör barn. Med barnets bästa i 
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åtanke kan socialsekreterarna ta bort valet om delaktighet helt från barnet eller genom 

att göra dem delaktiga kunna ge dem ett större skydd från den eventuella riskfyllda 

situationen de befinner sig i (Coyne & Harder 2011). Socialsekreterare har inte bara 

detta att förhålla sig till, utan de har även ett tolkningsutrymme när det gäller barns 

”ålder och mognad". Detta gör att det finns en risk för att det barn säger som inte 

överensstämmer med socialsekreterarnas åsikter bedöms bero på att barnen är för unga 

eller omogna för att bli lyssnade till (Sundhall 2012, s. 83).  

 

Socialstyrelsen (2015a) uppger att "mognadsbegreppet" är komplext, av den 

anledningen finns det inga exakta bedömningskriterier för mognad. Eftersom begreppet 

är svårt att definiera har Socialstyrelsen upprättat ett stöd för socialsekreterare inom 

området. Kunskapsstödet heter ”Bedöma barns mognad för delaktighet”. Där beskrivs 

att mognaden handlar om förmågan att bedöma och förstå konsekvenserna som 

medföljer av den aktuella frågan. För att bedöma om ett barn ska komma till tals, 

bedömt utifrån ålder och mognad behöver socialsekreterare ha kunskap om barns 

förmåga, utveckling och behov.	   Vidare framhåller socialstyrelsen (2015a) att 

mognadsbedömning måste göras från fall till fall och är personbundet. Det medför att en 

bedömning för samma barn kan skilja sig från socialsekreterare till socialsekreterare, 

vilket kan påverka rättssäkerheten. Därför är det viktigt att det i en utredning 

framkommer en motivering till bedömningen av ett barns mognad. Motiveringarna kan 

senare fungera som praxis och leda till att bedömningar av barns mognad blir mer 

enhetliga (Socialstyrelsen 2015a, ss. 12–14, 20). Enligt Kalman (2013) är praxis den 

kunskap och den kompetens som utvecklas hos en individ och som denne vägleds av. 

Kunskap i praxis kan beskrivas som ett karaktärsdrag hos individer. Praxis är något som 

måste eftersträvas och övas på för att bli bättre (Kalman 2013, s. 55–56). 

Socialstyrelsen försöker med kunskapsstödet skapa en samstämmighet i bedömningar 

om barns mognad. Det finns mycket som talar för att ett barns tidigare erfarenheter har 

större betydelse för barnets mognad och kompetens än vad ålder och utvecklingsnivå 

har. Av det skälet hävdar socialstyrelsen (2015a) att det behövs information om barnets 

mognad från barnets föräldrar, andra vuxna i barnets närhet och från barnet själv. 

Tillsammans ligger detta till grund för bedömning av ett barns mognad (Socialstyrelsen 

2015a, ss. 12–14, 20).  
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Som nämnts ovan uppdaterades socialtjänstlagen år 2010 med att det är barnets ålder 

och mognad som påverkar dess delaktighet i en utredning. Sedan den ändringen har 

även frågan om socialsekreterare som arbetar med barn och unga behöver besitta 

djupare kunskap om området för att utföra vissa uppgifter på arbetsplatsen lyfts. Utifrån 

detta kompletterades socialtjänstlagen år 2013 med att socialsekreterare ska ha en 

socionomexamen eller en likvärdig högskoleutbildning för att arbeta med barn och unga 

(Prop. 2012/13:175, ss. 22, 89). För ett framgångsrikt socialt arbete är kunskap en viktig 

grund. Kunskap kan hjälpa till att förutse vad som kommer att hända och vad resultatet 

av ett visst handlande blir. Kunskap bidrar även till en viss säkerhet till skillnad från att 

bara tro något. Kunskap kan vara bland annat erfarenhet, teori, visdom, praxis, 

skicklighet, tyst kunskap, förmåga och kompetens. Olika sorters kunskap blir relevant i 

olika sammanhang och vid olika aktiviteter (Kalman 2013, s. 48–49). 

Kunskapsanvändning och lärande är av stor betydelse när det gäller utvecklandet av 

professionell expertis men även för att bidra till en mer rättssäker verksamhet (Avby 

2018, s 14).  

 

Med tanke på att barnets bästa ska genomsyra arbetssättet en socialsekreterare har är 

socialsekreterarens kompetens viktig för att uppnå rättssäkerhet (Socialstyrelsen 2015b 

s. 33). Vilken sorts kunskap som används kan påverka hur rättssäkert ett beslut som 

fattas av socialsekreterare blir. Om olika typer av kunskaper används kan det finnas en 

risk att skilda praxis etableras på olika socialkontor och individuella bedömningar kan 

variera mellan likartade fall (Avby 2015 ss. 29–31). Därför vill vi undersöka vilken 

kunskap som används i bedömningen av barns ålder och mognad som i sin tur påverkar 

barnets delaktighet i utredningen.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att få en förståelse för vilken kunskap socialsekreterare använder 

för att fatta beslut kring barns ålder och mognad för delaktighet i utredningar. Men även 

få en förståelse för den lärandeprocess som ligger bakom praxis.  

− Vilken kunskap använder socialsekreterare inom myndighet barn och unga för 

att bedöma om barn ska göras delaktiga i en utredning med fokus på mognad? 

− Hur resonerar socialsekreterare sig fram till beslut om ett barn ska göras 

delaktiga i en utredning utifrån mognad? 

− Hur ser socialsekreterares lärandeprocess bakom praxis ut?  
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2 Bakgrund 
För att få en förståelse för vad socialsekreterare har att förhålla sig till har vi här valt att 

göra en kort presentation av de lagrum som har betydelse när det rör beslut att göra barn 

delaktiga i en utredning. Med "utredning" menas att utreda och bedöma om barn är i 

behov av insatser eller andra åtgärder från nämnden, även det beslutsunderlag som är 

resultatet av en utredning ingår i begreppet (Socialstyrelsen 2015b, s. 13). Vi har också 

valt att kort presentera barnkonventionen eftersom det finns ett förslag till lag om 

Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, vilket betyder att 

barnkonventionen i sin originaltext ska gälla som svensk lag. Stycket avslutas med ett 

resonemang kring detta i förhållande till kravet om kompetens hos socialsekreterare.  

 

2.1 Socialtjänstlagen, SoL (2001:453) och Lag (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 
Socialtjänstlagen är en ramlag vilket ger socialnämnden ett visst tolkningsutrymme när 

det gäller hur de ska tolka lagens innebörd (Behörighetsutredning 2010, s. 467). 

I SoL 1 kap 1 § står det att barnets bästa ska beaktas vid åtgärder som rör barn. I 11 kap 

10 § SoL (SFS 2001:453) och 36 § LVU (SFS 1990:52) står det att barnets åsikter ska 

bedömas utifrån barnets mognad och ålder. Från lagen går det även att utläsa att barnet 

ska få relevant information om åtgärder som berör barnet samt få möjlighet att framföra 

sina åsikter (SFS 2001:453; SFS 1990:52). Barn har enligt lagen rätt att föra sin egen 

tala om de har fyllt 15 år, är barn yngre än 15 år får de höras i domstol om det inte antas 

att barnet kan ta skada av att detta görs (SFS 2001:453). I 3 kap 3 § SoL (SFS 

2001:453) ställs krav på att handläggare inom socialtjänsten som arbetar med att utreda 

och bedöma barn och ungas behov av åtgärder eller insatser ska ha en svensk 

socionomexamen eller likvärdig utbildning. För den som inte har socionomutbildning 

och är anställd inom området innan 1 februari 2018 krävs att dennes grundutbildning 

kompletteras i enlighet med vad som står i HSLF-FS 2017:79 innan 30 juni 2019 för att 

få fortsätta arbeta inom detta område. Preciseringen i lagen har tillkommit för att 

arbetsgivare och anställda ansågs behöva en möjlig omställningstid innan lagens 

ikraftträdande (Socialstyrelsen 2016, s. 12). 
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2.2 Barnkonventionen 
Det finns idag ett förslag till lag om Förenta nationernas konvention om barnets 

rättigheter, vilken betyder att barnkonventionen i sin originaltext ska gälla som svensk 

lag. Förslaget föreslås att träda i kraft 1 januari 2020 (Prop. 2017/18:186). Enligt 

Barnrättighetsutredningen (2016) har diskussioner om att göra barnkonventionen till 

lag i Sverige förts sedan konventionen ratificerades￼1 i Sverige år 1990. Anledningen 

som uppgetts till att detta inte har skett är att konventionens artiklar är opreciserade och 

innehåller otydliga formuleringar vilket skulle försvåra den praktiska tillämpningen. 

Istället gavs förslag om en transformering som skulle innebära att en ökning av 

förutsägbarheten och underlätta för anpassningen till verksamheten. Med transformering 

menas att svensk lag anpassas till att överensstämma med barnkonventionens 

bestämmelser. Sverige valde att använda sig av transformering för att innefatta 

barnkonventionen i svensk rätt. Transformeringen har och kommer fortsättningsvis att 

vara en pågående process (Barnrättighetsutredningen 2016, ss. 2, 23–24).  

 

De artiklar ur Barnkonventionen som är relevanta i denna studie och som är förankrade i 

svensk rätt idag är artikel 3 och 12. I Barnkonventionens 3e artikel framkommer det att 

barnets bästa ska komma i främsta rummet vid åtgärder som berör barnet, vilken är 

förankrad i svensk rätt. I 12e artikeln framkommer att barn ska ha rätt att få relevant 

information om frågor som berör barnet samt få möjlighet att framföra sina åsikter och 

att dessa ska tillmätas betydelse utifrån barnets ålder och mognad, vilken ligger till 

grund för barns rätt till delaktighet i svensk rätt (UNICEF 2009; Barnskyddsutredningen 

2009, s. 202). 

 

2.3 Socialsekreterares kompetens i förhållande till lagar och 

barnkonventionen.  
"Barnets bästa" är inget som förklaras närmare i lagtexten eller barnkonventionen. Detta 

är ett uttryck som anses över tid förändras utifrån ny kunskap i samhället och ändrade 

värderingar (Barnskyddsutredningen 2009, s. 200). Enligt Barnskyddsutredningen 

(2009) är "Barnets bästa" något som måste tas ställning till i varje enskilt fall. Hänsyn 

till allt som rör barnets psykiska och fysiska mående och utveckling ska tas vid 

                                                
1 Ratificera betyder enligt Nationalencyklopedin (2018) göra preliminär internationell överenskommelse 
giltig; bekräfta, parafera, stadfästa.   
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bedömningen om barnets bästa. För att barn ska komma till tals och bli delaktiga är 

rätten att få relevant information en viktig förutsättning. Det handlar om att ge barn 

information som är anpassad utifrån deras ålder och mognad så att barn kan förstå 

informationen. De ska ges information om både faktauppgifter, information om vad 

följden av barnets inställning kan bli, vad resultaten av utredningen kan bli och hur 

utredningen slutar. Det finns generella regler om bland annat handläggning av ärenden, 

detta för att hänsyn ska tas till rättssäkerheten för barn. Barn har ingen skyldighet att 

yttra sig i frågor som rör dem, men de ska ha en möjlighet att yttra sig. Detta medför 

vissa svårigheter dels att det är vuxna som tolkar och bedömer det som barnen säger. 

Vårdnadshavares samtycke krävs som regel för att barnet ska få möjlighet till 

delaktighet, och utifrån det handlar det även om att barnets ålder och mognad ska vara 

styrande för hur tungt barnets önskemål ska väga (Barnskyddsutredningen 2009, ss. 

203–205).  

 

Ett av socialtjänstens svåraste uppdrag är att arbeta med barn och unga, och deras 

familjer, som far illa eller riskerar att fara illa, vilket är ett ansvarsfullt arbete. Det 

innebär bland annat svåra bedömningar, vilket kräver professionellt förhållningssätt och 

särskilda kunskaper (Barnskyddsutredningen 2009, ss. 531, 543).  

 

Utredningen finner det anmärkningsvärt att lagstiftaren inte ställt tydligare 
krav på kompetensen hos de socialsekreterare som ansvarar för 
myndighetsutövningen inom den sociala barn- och ungdomsvården 
(Barnskyddsutredningen 2009, s. 542). 

 

Detta citat är taget ur betänkandet Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU). Det 

framkommer att de anser att det borde vara en självklarhet att det ska vara krav på högre 

kompetens hos socialsekreterare inom myndighet barn och unga med tanke på kvalitet 

och rättssäkerhet inom verksamheten. Det arbete som socialsekreterare inom barn och 

ungdom utför kräver kunskap om juridik, forskning, barns utveckling och olika 

riktlinjer. De ska samtidigt hantera både föräldrarnas, barnets, familjehems och andra 

verksamheters intresse och behov. Det handlar om att de ska göra kvalificerade 

bedömningar och hantera komplexa sociala problem (Barnskyddsutredningen 2009, ss. 

541–542).  
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3 Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning kring vilken kunskap socialsekreterare använder i 

sitt arbete och vilka kunskapsformer samt kunskapskällor som identifierats ute på det 

sociala arbetets fält. I vår sökning av artiklar fick vi läsa ett flertal innan vi fann de som 

var mest relevanta för vårt forskningsproblem, de som bidrog till att klassificera olika 

uttryck för att tillämpa kunskap i socialt arbete. Efter att vi sammanfattat de artiklar som 

var relevanta kunde vi se likheter i dem, vilket resulterade i rubrikuppdelningen 

nedanför. Det är i huvudsak fem forskare/forskningsgrupper som berör olika aspekter av 

kunskap och som vi presenterar under tre avsnitt nedan.  

 

3.1 Vanligt förekommande kunskapskällor i socialt arbete  
Tidigare forskning visar att forskningsbaserad kunskap används i liten skala av 

socialsekreterare. Den forskningsbaserade kunskapen grundar sig i empiri, i de begrepp 

och teorier som begripliggör olika fenomen. Den kännetecknas genom att den framställs 

enligt en systematisk procedur som börjar med en grundlig analys av problemområdet 

innan forskningsfrågor kan formuleras för att sedan undersöka problemet (Avby 2016, 

ss. 265–266). Inom den forskningsbaserade kunskapen, som är synonymt med den 

vetenskapliga innefattas ej åsikter eller tro av något slag, eftersom att den är beprövad 

(Nordlander 2006, s. 67). Forskningsbaserad kunskap tillämpas emellertid för att 

förklara en klient/brukares situation (Avby 2015, s. 68). I de fall där forskningsbaserad 

kunskap användes omformades den innan användning. Forskning användes emellertid 

för att styrka beslut som baserade sig på tidigare erfarenhet (Avby, Nilsen & Ellström 

2017, ss. 52, 58–59). 

 

Gunilla Avby (2015, ss. 45, 67) hade som syfte med sin avhandling att undersöka 

processer för kunskapsanvändning och lärande i socialt arbete. Hon fokuserade på detta 

inom barnutredningsarbete. Det Avby (2015) fick fram var att socialsekreterare använde 

sig utan vidare reflektion av tidigare erfarenheter och kunskaper från kollegor framför 

att engagera sig i en bredare sökning av kunskap (Avby 2015, ss. 68, 72). Tidigare 

erfarenheter syftar till kunskap som individen själv fått utanför sin aktuella profession. 

Det syftar även till medvetna eller omedvetna ställningstaganden i värderingar (Avby, 

Nilsen & Ellström 2017, ss. 52, 58–59). Även Iversen och Heggen (2016) och 

Nordlander (2006) fann att tidigare erfarenhet och kunskaper från kollegor var de mest 

använda kunskapskällorna.  
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Anette Christine Iversen och Kåre Heggen (2016) undersökte vilken källa till kunskap 

som socialsekreterare med inriktning på barn använde sig av i sitt dagliga arbete. 

Iversen och Heggen (2016, ss. 197–198) fick även fram att information från de 

människor som socialsekreterarna mötte, kunskap från intern tillsyn och observation var 

vanligt förekommande kunskapskällor. Iversen och Heggen (2016) separerade intern 

kunskap och extern kunskap. Med intern kunskap menar Iversen och Heggen (2016) 

kunskap från intern tillsyn, kunskap från kollegor och kurser. Med extern kunskap 

menar Iversen och Heggen externa kurser, utbildning, tidskriftsartiklar och böcker. 

Intern kunskap var den kunskap som tillämpades mest (Iversen & Heggen 2016, s. 191).  

 

Lars Nordlander (2006) undersökte i sin avhandling vilken kunskapsanvändning 

socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen använde i sitt utredningsarbete.  

Nordlander (2006, s. 57) fann även att ytterligare vanligt förekommande kunskapskällor 

var praktisk erfarenhet, grundutbildning och masterutbildning. Praktisk erfarenhet syftar 

till den professionelles praktiska erfarenheter av sitt arbete, så som personliga möten 

eller studier. Den utvecklas gradvis utifrån deras yrkesexpertis (Avby 2016, ss.265–

266). Det behöver emellertid inte endast innefatta den enskilde utan även andra 

praktikers erfarenheter av arbetet. Fokuset i den praktiska kunskapen ligger i resultatet 

(Nordlander 2006, s. 69). Kunskapen skapas genom att personen i fråga imiterar och 

testar olika metoder för att nå det önskade resultatet, den framställda metoden blir sedan 

en given del i deras arbete (Avby 2016, ss.265–266).  

 

Björn Blom (2009) undersökte vilken kunskap socionomstudenter använde sig av under 

deras praktik. Blom (2009, s. 160) fann att interna kurser och litteratur bland annat 

romaner var vanligare än evidensbaserad kunskap. Socialsekreterares 

kunskapsanvändning hade enbart liten likhet med evidensbaserad kunskap och 

utökandet av professionell kunskap togs förgivet vilket hämmade möjligheterna för 

utvecklandet av kunskap (Avby 2015, s. 69). Begreppet professionell innebär en 

kompetens inom det yrket en individ är eller har varit verksam i. Det betyder alltså att 

professionell kunskap innebär att kunskapen inhämtas på den arbetsplats individen är 

verksam i (Avby 2016, s. 270). Med evidensbaserad kunskap menas att skapa en 

generell kunskap om en insats resultat, utifrån empirisk forskning (Nordlander 2006, s. 

18). Den genererar alltså en länk mellan forskning och praktik (Avby 2016, s. 265). 
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Detta eftersom att det är effekterna av interventioner som studerats i syfte att utveckla 

metoder/kunskap. Evidensbaserad kunskap tar emellertid inte hänsyn till kontexten som 

interventionen befinner sig i, därför kan effekterna skilja sig beroende på 

sammanhanget (Blom 2009, s. 2).   

 

Enligt Avby (2015) såg socialsekreterare motstridigt på forskningsbaserad kunskap, de 

avvisade den lätt, och de litade mer till praktiken och den personliga erfarenheten. Deras 

kunskap var situationsbunden och många av problemen gick inte analysera eller möta, 

detta gjorde att de fick resonera sig fram till sina beslut. Socialsekreterarna ansåg själva 

att denna resoneringsprocess var framåtsträvande, de hade stöd i tidigare erfarenhet och 

lösningen blev till något de kände igen. Avby (2015) skriver att det är mänskligt att vilja 

hålla fast vid den tidigare kunskapen som är känd snarare än att söka ny kunskap. Men 

det kan vara ett hinder för det lärande som behövs för de ökande krav som ställs på 

socialt arbete och för att lösa den komplexiteten som finns inom socialt arbete (Avby 

2015, ss. 68, 70, 73).   

 

3.2 Utveckling av kunskapskällor i socialt arbete  
Gunilla Avby, Per Nilsen och Per-Erik Ellström (2017) hade som syfte med deras studie 

att undersöka kunskapsanvändning och lärande hos socialsekreterare som arbetade med 

utredning inom barn och unga. De skriver att både det anpassningsbara och utvecklande 

lärandet är nödvändigt i socialt arbete, för att få en bredd i kunskapen samt förståelsen 

om socialt arbete. För att främja lärandeprocessen i utredningsarbete är det fördelaktigt 

för socialsekreterare att använda många olika sorters kunskap. Genom att ge 

socialsekreterare mer utrymme till att söka evidensbaserad kunskap, utmanar det dem 

att utveckla sitt arbetssätt samt deras sin kunskap. De har ofta svårt att hitta tiden till att 

söka efter evidensbaserade metoder eller kunskap. Det är även svårt att ändra inarbetade 

arbetsmetoder i en organisation (Avby, Nilsen & Ellström, 2017, ss. 57–59).  

 

Blom (2009, ss. 160, 162) anser att olika kunskaper och då inte bara evidensbaserad 

kunskap behövs i socialt arbete. Blom (2009) hävdar att evidensbaserad kunskap har ett 

syfte men att denna kunskap behöver kompletteras med okunskap. Socialt arbete är 

oförutsägbart, därför behövs det finnas en öppenhet för annan kunskap än den kunskap 

som finns i fakta, teorier och modeller. Mer utbildning och bokkunskap kan inte hjälpa 

till att förutsäga det sociala livet därför är att inte veta ett faktum i socialt arbete. 
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Socialarbetare behöver vara öppna för det oförutsägbara. Blom (2009, ss. 165, 167) 

menar att socialsekreterare kan lägga sin kunskap som de besitter som socialsekreterare 

åt sidan och använda sig av sin okunskap. Detta kallar han "partiell okunskap". Det 

innebär att socialsekreteraren lägger kraft på att inte använda den kunskap denne har om 

situationen det vill säga ignorera sin kunskap. För att kunna göra det, krävs reflektion 

över den kunskapen de besitter, en egenskap att kunna lägga sin kunskap åt sidan och 

handla på ett sätt som om de inte hade kunskap. De behöver en öppenhet för det 

"okända". Det bygger på självobservation. Socialt arbete handlar om att fatta beslut 

kring andras liv. Vidare menar Blom (2009, ss. 169,172) att om socialsekreteraren 

faktiskt inte vet och försöker använda sig av sin kunskap för att söka svar kan denne 

hindras från att se hela situationen. Bloms teori om okunskap är ett sätt att förhindra 

detta, det vill säga hjälpa socialsekreterarna att bli medvetna om att de faktiskt inte har 

kunskapen eller inte vet. Att använda "okunskap" i socialt arbete kan bidra till att 

socialsekreteraren inte utesluter något, kan bedöma hela situationen och inte tar något 

för givet. Blom (2009, ss. 168–169) menar att "okunskap" är ett komplement till 

kunskap.   

 

Eftersom alla inte har samma kunskap eller utbildning krävs det en diskussion om de 

problem socialsekreterare möter med både kollegor och handledare. Kunskap från 

externa källor kan utveckla socialsekreterares perspektiv och den befintliga praxisen och 

kan bidra till diskussion kring vad som är till barns bästa. Trots detta är denna 

kunskapskälla den minst använda (Iversen & Heggen 2016, s. 199).  

 

3.3 Förutsättningar för kunskap i socialt arbete  
Samhället har blivit mer vetenskapsbaserat vilket innebär att det professionella arbetet 

ska grundas i evidens. Evidensbaserad praktik har som syfte att sammanlänka teori och 

praktik (Avby 2016, ss. 261, 268). Forskningsbaserad kunskap och praktikbaserad 

kunskap är två kompletterande kunskapsområden. För att använda kunskap krävs att det 

finns en medvetenhet om att kunskap finns, men även en motivation till att använda den 

tillsammans med att det finns bland annat tid och pengar. Lärande gynnas av 

användandet av olika kunskapskällor och ökar förutsättningarna för det professionella 

lärandet. Att vara professionell innebär att ha kunskap inom det egna yrkesområdet. 

Med det professionella lärandet avses att bli medveten om bland annat förutfattade 

meningar, strukturera och använda kunskap och i situationer där den professionelle 
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ställs inför nya utmaningar söka ny kunskap. Avby (2016, s. 279) menar att det 

professionella lärandet handlar om att medvetet använda kunskap för att förbättra 

professionell sakkunskap. Forskningsbaserad kunskap kan bidra till att ifrågasätta 

förgivettagen kunskap och vanor som finns i arbetet. Genom att på en arbetsplats 

organisera gemensamma reflektionstillfällen utifrån forskningsbaserad kunskap ökas 

möjligheten för att bli medveten om kunskap som är omedveten och tas för givet och en 

förståelse av den egna praktiken ökar (Avby 2016, ss. 271, 276).  

 

Enligt Blom (2009, s. 160) använde sig socialsekreterarna i liten utsträckning av 

evidensbaserad kunskap. Anledningen som socialsekreterare uppgav till detta var att 

evidensbaserad kunskap inte var lika användbar, tidsbrist för att läsa och reflektera 

kring kunskap och bristande kunskaper i att söka efter evidensbaserad kunskap. Avby, 

Nilsen och Ellström (2017, s. 59) menar att om socialsekreterare fick större utrymme i 

sitt arbete att leta efter relevant forskning skulle det kunna vara till gagn för deras 

tillvägagångssätt i en utredning. Att bara förlita sig på tidigare erfarenheter samt 

kollegors kunskap anses inte vara tillräckligt för att kunskapen om området ska kunna 

utvecklas. Iversen och Heggen (2016) hävdar att det inte behöver betyda att 

socialsekreterare har ett ointresse för extern kunskap bara för att det inte använder det. 

Att hitta forskning som är tillämpbar på barn i komplexa situationer kan vara svår att 

hitta, stor arbetsbelastning och tidsbrist kan vara bidragande faktorer till detta resultat 

(Iversen & Heggen 2016, s. 200).  

 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Nedan följer en sammanfattning av tidigare forskning och några huvudargument som vi 

tog med oss in i vårt fortsatta uppsatsarbete.  

 

Det framkommer i tidigare forskning av både Avby (2015), Iversen och Heggen (2016) 

och Nordlander (2006) att socialsekreterare använder sig mest av praktisk kunskap, 

tidigare erfarenheter och kunskap från kollegor. Dessa kunskapskällor är individuella 

eftersom alla socialsekreterare inte har samma kunskap eller erfarenhet. Enligt Avby 

(2015) och Blom (2009) är socialsekreterares minst använda kunskapskälla den 

forskningsbaserade och evidensbaserade kunskapen. 
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För att det sociala arbetet ska utvecklas tyder forskningen på att en kombination av 

olika kunskapskällor är det mest effektiva (Avby, Nilsen & Ellström, 2017; Blom 

2009). Det har även visat sig vara fördelaktigt för en socialsekreterare att använda sig av 

sin "okunskap" för att bibehålla ett öppet perspektiv i varje utredning (Blom 2009). Att 

kombinera vetenskaplig kunskap med erfarenhetsbaserad kunskap tyder på att resultera i 

en bredare kunskapsbas (Avby, Nilsen & Ellström, 2017). 

 

Ytterligare aspekter som på olika sätt framkommer i tidigare forskning som vi tar i 

beaktande i vårt arbete är att utrymme, tid och pengar är ett genomgående tema för 

möjligheten att inte utöka kunskapsområden. Det kan ha sin grund i arbetsplatsens 

organisatoriska förutsättningar. Socialsekreterare är i behov av att reflektera kring 

kunskap samt att få möjlighet till ledning i att finna relevant kunskap.  

 

4 Teoretisk utgångspunkt 
I denna del presenteras den teoretiska ram som vi har valt för att tolka vilken kunskap 

socialsekreterare använder när de bedömer om barn är tillräckligt mogna för att bli 

delaktiga i en utredning, socialsekreterarnas resoneringsprocess fram till beslutet och 

deras lärandeprocess. Vi har valt Avbys (2018) kunskapsbegrepp eftersom vi anser att 

dessa definitioner var mest tidsenliga samt att de kunskapsformer hon redogör för var 

mest relevanta för vår empiri i jämförelse med andra definitioner som vi stött på. Enligt 

Avby (2018) är det svårt för praktiker att uppfatta den kunskap som de använder i sitt 

arbete, därför har vi valt att tillämpa hennes kunskapsbegrepp samt teorier om lärande 

på vår empiri för att hjälpa den professionella i denna process.  

 

4.1 Kunskapsformer enligt Avby 
Enligt Avby (2018) är kunskap ett fenomen som är svårt att definiera. Kunskap är 

beroende av vilken kontext den placeras in i. Avby (2018) har i sin bok "att utveckla 

professionellexpertis" redogjort för fem olika kunskapsbegrepp som kan betraktas som 

en karta i kunskapsanvändningen i utredningsarbete. Bokens syfte är att stödja 

socialsekreterare i sitt professionella lärande och expertis genom att tydliggöra 

kunskapsformernas användning i sitt arbete. Avby (2018) särskiljer kunskapsbegreppen 

med hjälp av den empiri hon samlat in från sina tidigare studier om ämnet, i 

kombination med teorier kring kunskap från kunskapsfilosofer. I hennes tidigare studier 

har hon identifierat olika kunskapskällor som också bidragit till sammanställningen av 
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hennes begrepp. Den exakta processen hur klassificeringen går till av begreppen 

framgår inte i Avbys bok.  

 

De fem kunskapsbegreppen som Avby (2018) presenterar är följande; tyst kunskap, 

vetenskaplig kunskap, artikulerad kunskap, förkroppsligad kunskap, institutionaliserad 

kunskap. Tyst kunskap även kallad praktisk kunskap, syftar till kunskap av erfarenheter 

som är komplicerade att förmedla vidare. Kunskapen som produceras i praktiken får sitt 

värde utifrån sin möjlighet att tillämpas i den kontext den ämnas att användas i. För att 

förklara den vetenskapliga kunskapen menar Avby (2018) att kunskapen har genererats 

utifrån en systematisk process som sedan dokumenterats. Det är kunskap som är prövad 

och kan även liknas vid begreppet forskningskunskap, här ingår forskning och 

facklitteratur. Den artikulerade kunskapen syftar till kunskap som är utformad och 

uttalad men inte alltid dokumenterad. Vidare menar Avby (2018) att förkroppsligad 

kunskap innefattar den kunskap som individen integrerat med sig själv. Kunskapen 

baseras på personliga övertygelser. Den femte kunskapsformen är institutionaliserad 

kunskap vilket är den kunskap som tar sig formen av riktlinjer, metoder eller 

arbetsprocesser som är införlivade i en organisation (Avby 2018, ss. 45–47, 62).   

 

Vi kommer att använda dessa kunskapsbegrepp i analysen av vår empiri för att belysa 

vilken kunskapsform socialsekreterare använder i sin bedömning om ett barns mognad.  

 

4.2 Diskretionärt handlingsutrymme 
Med diskretion menas det delegerade handlingsutrymme som finns för att påverka hur 

beslut ska genomföras. Det kan enligt Molander och Grimen (2010) förstås som en 

avgränsad plats där det finns frihet att handla, besluta och bedöma. Det vill säga den 

professionella har en frihet att i arbetet fatta självständiga beslut om vissa problem 

bland annat vad som ska uträttas, syftet med det och hur det ska genomföras (Jessen & 

Tufte, 2014). Molander och Grimen (2010) menar att diskretion även är en form av 

praktiskt resonerande, där det förs ett resonemang om vad som behövs göras, för att 

sedan komma fram till ett motiverat beslut om vilka handlingar som behövs. Den 

strukturella meningen av diskretion utgörs av ett handlingsutrymme att välja mellan de 

alternativ som finns. Den måste innehålla en uppräkning av de normer enligt vilka 

beslut ska fattas och den myndighet som har fastställt dessa normer (Molander & 

Grimen 2010, ss. 170–171). Enligt Jessen och Tufte (2014) finns det inom socialt arbete 
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en skillnad mellan det diskretionära självbestämmande som myndigheten har upprättat 

och det diskretionära självbestämmande som förekommer inom det praktiska arbetet.  

Det praktiska diskretionära självbestämmandet handlar om att den professionella fattar 

beslut på egen hand vilket kan vara ett resultat av de tvetydiga regler samt avsaknaden 

av tillsyn. Vidare menar Jessen och Tufte (2014) att det diskretionära självbestämmande 

som myndigheten upprättat syftar till ett utrymme att bedöma behov, åtgärder samt 

sociala rättigheter. Det utrymmet kan förklaras som att organisationen lämnat ett hål i 

riktlinjerna där den professionelle har getts en möjlighet att själv tolka reglerna och 

handla utifrån det. Det diskretionära självbestämmandet innefattar både enklare 

bedömningar samt mer komplexa bedömningar. För en flexibel individualiserad 

behandling och för att säkerställa rättssäkerheten är diskretionärt resonemang 

nödvändigt. Det diskretionära självbestämmandet kan även användas för att upprätta 

regler som grundar sig i praktiska erfarenheter inom arbetet (Jessen & Tufte, 2014).  

 

Vi kommer använda diskretionärt handlingsutrymme för att belysa socialsekreterarnas 

frihet att göra olika bedömningar, bland annat bedömningen om barns mognad, men 

också för att belysa socialsekreterarnas resoneringsprocess fram till beslut.   

 

4.3 Lärande enligt Avby 
Enligt Avby (2018, ss. 11, 97) är lärande något som gynnas av att olika kunskapsformer 

används. Lärande är ett resultat av individers handlande som skapas av utmaningar där 

ett visst problem behöver lösas i arbetet, alltså i en viss kontext. Olika kontexter kräver 

olika nivåer av handlingsmedvetenhet det vill säga att vissa saker görs på rutin medans 

andra saker kräver både kunskap, energi och intellektuell färdighet. Avby (2018, s. 99) 

gör utifrån olika handlingsnivåer, som innehåller olika grad av reflektion och 

kunskapsanvändning, en skillnad mellan ”utvecklingsinriktat lärande” och 

”anpassningsinriktat lärande”. Med utvecklingsinriktat lärande menar hon att individen 

går från ett rutinartat handlande till reflekterande och kunskapsbaserat handlande.  Det 

handlar om att i den befintliga praktiken utveckla ny kunskap och nya idéer. Det är när 

till exempel en arbetsgrupp i arbetet stöter på problem som saknar lösning som lärandet 

antas uppstå. Det anpassningsinriktade lärandet handlar om att klara av arbetet och att 

lösa de problem som kan uppstå där. Här går individen från ett kunskapsbaserat och 

reflekterande handlande till ett oreflekterat och automatiskt handlande. Det är genom 

erfarenheter som lärandet uppstår (Avby 2018, ss. 98–99).  
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Avby (2018, s. 101) skriver om kopplingen mellan organisation och lärande, olika typer 

av lärandeinriktningar är nödvändigt för bland annat en organisations utveckling. Där 

hon menar att i kunskapsutveckling som innefattar nya kunskaper och möjligheter 

börjar lärandet på en individnivå. Där individen formar nya insikter och sedan delar 

dessa med sina kollegor. Detta resulterar i ett kollektivt lärande och en gemensam bild 

av verkligheten. Dessa kunskaper kan sedan föras in i organisationens rutiner vilket gör 

att de inte är beroende av om individer slutar på arbetsplatsen. Utifrån att 

organisationens rutiner används uppkommer det processer av kunskapsanvändning på 

arbetsplatsen. Avby (2018, ss. 101, 104) menar att lärande från erfarenheter är 

tillräckligt för att klara vanligt förekommande uppgifter i arbetet. Det finns dock 

begränsningar i lärande från erfarenheter eftersom det kan grundas i felaktiga 

föreställningar. Därför bör lärandet inte enbart bestå av lärande från erfarenheter.  

 

Avby (2018, s 105) menar att många professioner har bland annat lagar, krav, mål, 

professionella koder och egna övertygelser att förhålla sig till. Detta kan bli övermäktigt 

och otydligt och leda till att individen utvecklar vanor och rutiner av erfarenheterna för 

att hantera dem. Vanor som kan skapa problem om dess kunskapsgrund inte ifrågasätts, 

exempelvis problem som är mindre underbyggda beslut. Vanor kan även implementeras 

i verksamheten och döljas i bland annat normer och metoder. Dessa vanor blir svåra att 

förändra och svåra att lära ifrån. Avby (2018) hävdar att det därför är viktigt att vanor 

på en arbetsplats synliggörs och ifrågasätts. Vanor kan brytas genom reflektion som då 

skapar en lärandesituation. Med reflektion menas att lyfta blicken från de erfarenheter 

som finns och rikta uppmärksamhet mot annan kunskap och ifrågasätta det som är taget 

för givet. Att skapa reflektionsstunder både individuellt och i grupp skapar utrymme för 

distans och att värdera det förgivettagna. Men att ”ta sig tid” och bryta det vardagliga 

handlandet är något som upplevs bristfälligt av många, vilket både är den enskilde 

individens och arbetsplatsens ansvar att bidra med (Avby 2018, ss 107–112). 

 

Vi kommer att använda Avbys (2018) definition av lärande för att belysa hur 

lärandeprocessen bakom praxis ser ut. 

 

Vi anser att de teoretiska utgångspunkter vi valt sammanvävs på så sätt att 

socialsekreterare i sitt diskretionära handlingsutrymme använder sig av olika 
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kunskapsformer. Tillsammans med kunskapsformerna kan resonerandet i det 

diskretionära handlingsutrymmet leda till en lärandeprocess. Även lärande och kunskap 

är sammanvävda på så sätt att lärandet gynnas av olika kunskapsformer.  

 

5 Metod 
Med utgångspunkt från syftet med studien följer en presentation av vetenskapsteoretisk 

ansats, datainsamlingsmetod, urval och etiska överväganden som vi använt oss av.  

 

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Vi ville med denna studie få en förståelse för vilken kunskap socialsekreterarna 

använder i sina bedömningar om barn ska komma till tals i en utredning utifrån mognad. 

Utifrån detta valde vi att inspireras av en hermeneutisk ansats. Hermeneutiken handlar 

om tolkning och förståelse. Innebörden av hermeneutikens förståelse är tolkningen av 

andras uppfattning av verkligheten (Thomassen  2007, s. 179). Det är genom hur vi 

handlar som vi förstår saker och situtationer i världen, det vill säga förståelsen av 

världen framkommer genom hur vi handlar. Genom handlandet får saker och situationer 

en mening för oss. Det är genom detta meningsskapande som världen tolkas och förstås 

(Thomassen 2007, ss. 36, 190). Vi har i vår analys inspirerats av detta i vår tolkning av 

socialskeretrearnas handlingar, för att vi ska få en förståelse för vilken kunskap som 

används i bedömningen av ett barns mognad.  

 

En viktig del i hermeneutiken är förförståelse. Det vill säga de förkunskaper, fördomar 

och förutfattade meningar som forskaren har med sig in i studien. Det är viktigt att 

forskaren är medveten om den förförståelse som denne har med sig in i studien för att 

kunna se vad materialet innehåller och skapa en lyhördhet för materialet. Förförståelsen 

är det som hjälper forskaren med inriktningen på forskningsområdet, men det är också 

det som kan hindra forskaren att komma vidare. Förförståelsen kommer under 

forskningsprocessen att ifrågasättas och ändras, därför är det viktigt att reflektera kring 

den förförståelse som finns med in i forskningen (Thomassen 2007, ss. 194-195). Den 

tidigare erfarenhet som vi tog med oss in i studien var att vi gjort vår 

verksamhetsförlagda utbildning inom socialförvaltningens myndighet barn och unga 

respektive ekonomiskt bistånd tillsammans med det vi lärt under utbildningen. Vi har ett 

gemensamt intresse för att arbeta med barn och unga vilket är anledningen till att vi 

valde att inrikta vår studie mot barn och unga. Vi fick också mycket förförståelse med 
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oss genom att vi skrivit arbetet och läst in oss på området. Denna förförståelse som vi 

fick med oss genom att vara pålästa på området gav oss en fördel när vi gjorde våra 

intervjuer. Detta eftersom vi utifrån de svar socialsekreterarna gav oss kunde ställa 

relevanta följdfrågor. 

 

5.2 Datainsamlingsmetod  
I detta avsnitt presenteras de metoder som vi har använt oss av för att samla in vår 

empiri.  

 

5.2.1 Kvalitativ metod 

Enligt Thomassen (2007, s. 179) handlar den hermeneutiska ansatsen om tolkning och 

förståelse, utifrån detta har vi valt en kvalitativ metod. Detta eftersom vi ville få en 

förståelse för vilken kunskap socialsekreterare använder när de bedömer om ett barn ska 

komma till tals i en utredning utifrån begreppet mognad. Enligt Ahrne och Svensson 

(2015) bygger kvalitativa metoder bland annat på analys av data i form av intervjuer, 

observationer och textanalyser. Kvalitativa data är inte något som mäts i mängd, utan är 

snarare något som konstateras att de finns. Den kvalitativa datan tydliggörs i vilka 

situationer den finns och hur den fungerar, exempelvis en känsla, en bild eller en 

händelse. I forskning om samhället försöker forskaren finna kunskap om samhälleliga 

fenomen och om hur dessa fungerar, uppkommer och förändras (Ahrne & Svensson 

2015, ss. 8–10). För att vi skulle få en uppfattning om dessa fenomen behövde vi vända 

oss till de människor som verkar inom dessa samhälleliga fenomen som kunde ge svar 

på detta, vilket Ahrne och Svensson (2015) skriver om. Som i vårt fall vände vi oss till 

socialsekreterare och undersökte hur de fattar beslut om barn ska bli delaktiga i en 

utredning utifrån begreppet mognad.  

 

Att tolka data kan riskera att materialets innebörd förändras, på grund av att det är 

undersökarna som väljer vilken information som de för över till analysen (Svensson 

2015, ss. 211–213). Processen kan vägas upp genom att tillförlitligheten prövas och på 

så sätt visar transparens i materialet men även genom att metodvalen undersökarna gjort 

redogörs utförligt (Svensson & Ahrne 2015, s. 25). Vi har i denna studie presenterat 

våra metodval samt problematiserat dem under respektive rubrik i metod delen föra att 

öka tillförlitligheten.  
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5.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

Det finns utifrån den kvalitativa forskningsmetoden olika sätt att besvara 

forskningsfrågor bland annat genom intervjuer, observationer och textanalys (Levin 

2008, s. 36). Genom att göra intervjuer kommer forskaren nära de människor och 

miljöer som forskningen handlar om (Ahrne & Svensson 2015, s. 14). Med stöd i 

ovanstående referenser samt utifrån vårt syfte och frågeställningar, valde vi att göra 

intervjuer.  Eftersom vi inte i förväg visste om beslutet att göra ett barn delaktigt görs av 

den enskilda socialsekreteraren eller om de fattar beslutet gemensamt ansåg vi att 

enskilda intervjuer kunde ge oss den information vi behövde. Vi fick genom 

intervjuerna socialsekreterarnas egen syn på den kunskap de använder när de gör 

bedömningar om barns mognad. Detta i enlighet med det som Kvale och Brinkman 

(2014, s. 17) skriver att syftet med intervjuer är att få en persons egen syn på 

verkligheten. I semistrukturerade intervjuer använder intervjuaren en intervjuguide som 

innehåller teman och huvudfrågor men det finns även en öppenhet för om den 

intervjuade tar upp andra ämnen som inte finns med i guiden (Justesen & Mik-Meyer 

2011, s. 46). Vi gjorde i enlighet med ovanstående en intervjuguide (Bilaga 2) utifrån 

tre områden; "Bedömning om att låta barn komma till tals i en utredning med hänsyn till 

barnets mognad", "Erfarenheter/kunskap/riktlinjer" och "Forskning". Vi ansåg att om 

socialsekreterarna så fritt som möjligt resonerade kring dessa områden hade vi en 

möjlighet att få breda svar som både innehöll kunskapsformer och resonemang. Vi 

skrev för vår egen del ner följdfrågor under varje del för att försäkra oss om att vi inte 

missade något som vi ville ha svar på. Om intervjupersonerna i sina svar sa något som 

vi ville följa upp närmare så gjorde vi detta och kunde samtidigt känna oss trygga med 

att göra det eftersom vi ändå sedan kunde återgå till våra frågor i intervjuguiden. Den 

intervjuade ska genom semistrukturerad intervju få möjlighet till att så fritt som möjligt 

berätta om det aktuella forskningsområdet med så lite påverkan som möjligt av 

intervjuaren. Detta uppnås genom att öppna frågor ställs till de intervjuade (Justesen & 

Mik-Meyer 2011, s. 46). För att socialsekreterarna skulle få en möjlighet att fritt 

resonera kringa bland annat begreppet mognad ställde vi i enlighet med Justesen och 

Mik-Meyer (2011) öppna frågor. Svensson & Ahrne (2015) uppger att en nackdel som 

kan finnas med intervjuer är att intervjupersonen svarar så som förväntas, istället för att 

svara sanningsenligt. Vi anser att vi genom att vi har ställt öppna frågor och frågor med 

liknande innebörd har socialsekreterarna fått resonera kring hur de går till väga, vilket 

har ökat sannolikheten till mer sanningsenliga svar.  
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5.3 Urvalsmetod 
Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 39) är det forskningsfrågan som är 

avgörande för vilka människor som ska intervjuas. Eftersom vi i denna studie ville 

undersöka hur socialsekreterare inom barn och unga bedömer om ett barn ska komma 

till tals i en utredning är det socialsekreterare inom barn och unga som passade bäst för 

våra intervjuer. För att få en säkerhet i resultatet kan två miljöer, som är lika varandra 

undersökas, för att utesluta att resultatet är beroende av förhållanden i just den miljön 

kan det vara fördelaktigt att undersöka två miljöer (Svensson & Ahrne 2015, s. 22), i 

vårt fall tolkas två miljöer i form av två socialkontor. Genom resultat från en miljö går 

det inte vara säker på om det är något speciellt med den miljön, vilket kan utläsas om 

två eller fler miljöer undersöks (Svensson & Ahrne 2015, s. 22). Utifrån detta vände vi 

oss till socialtjänsten i två kommuner för att försöka få en bredare synvinkel och ett mer 

trovärdigt resultat som inte var beroende av en kommun. Eftersom vi inte kände till 

vilka som arbetar där var vi beroende av att fråga en chef som är ansvarig över 

socialsekreterarna som arbetar med barn och unga för att få hjälp med urvalet av 

socialsekreterare. Detta i enlighet med Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) som 

skriver att det inte alltid är möjligt att själv göra urvalet. Ibland behövs upplysningar om 

vilka personer som arbetar med de uppgifter som är intressant för studien (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, s. 40).   

 

Det var inte säkert att vi genom att intervjua sex till åtta socialsekreterare kunde få ett 

material som var oberoende från en enskild persons uppfattning vilket Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015, s. 42) även skriver om, men vi hade en tanke om att 

försöka få möjlighet till att genomföra åtta intervjuer, fyra i varje kommun. Vi fick 

möjlighet till att göra fyra intervjuer i en kommun och tre intervjuer i en annan. 

Fördelen med kvalitativa intervjuer är att vi inte på förhand behövde bestämma antalet 

intervjuer om vi kombinerade intervjuerna med att analysera dem under processen, 

vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 42) skriver om. Vår förhoppning var att 

socialsekreterarna som hade möjlighet att delta i studien hade olika lång erfarenhet av 

arbetet samt skiljde sig i ålder. Anledningen till detta var att vi önskade att få en bredare 

bild av kunskapen de besitter samt för att se om det fanns någon skillnad i kunskap samt 

användningen av den mellan kollegorna. De socialsekreterare som ingick i studien har 

arbetat på den aktuella arbetsplatsen mellan ett och sju år. De är mellan 25 och 56 år.  
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5.3.1 Genomförande av intervjuerna 

Vi fick snabbt svar av den första kommunen som vi kontaktade och bokade in fyra 

intervjuer. Det är en liten mindre kommun så alla fyra som är anställda på myndighet 

barn och unga ställde upp på intervju. Vi ansåg att intervjuguiden var väl anpassad för 

studien. Den andra kommunen vi kontaktade tog lång tid på sig att svara. Vi fick efter 

nästan två veckor till svar att de haft mycket att göra men att de ska se vad de kunde 

göra, men vi fick inget mer svar från den kommunen. På grund av tidspressen valde vi 

att kontakta ytterligare två kommuner, varav den ena tackade nej. I den andra fick vi 

kontakt med en socialsekreterare som ville ställa upp. Genom den socialsekreteraren 

fick vi ytterligare tips om två på dennes arbetsplats som kunde ställa upp på intervju.  

 

Vi var båda närvarande vid samtliga intervjuer och vi spelade in intervjuerna båda två 

för att försäkra oss om att de spelades in och om något blev fel med den ena så hade vi 

den andra. Att vi båda var närvarande bidrog till att den som inte höll i intervjun kunde 

vara uppmärksam på det som sas och kunde sedan fylla i eller ställa följdfrågor. 

Intervjuerna transkriberade vi direkt efter intervjuerna.  

 

5.4 Analysmetod 
Vi har använt oss av en kvalitativ innehållsanalys när vi analyserade vår data. Vi har 

utgått ifrån och följt de anvisningar som Elo och Kynäs (2008) beskriver i deras artikel 

"The qualitative content analysis process". De skriver att innehållsanalys är en 

analysmetod som syftar till att ge bland annat ny insikt och kunskap. Den syftar även till 

att åstadkomma en bred och sammanfattad beskrivning av ett fenomen. Analysens 

resultat är begrepp eller kategorier som beskriver det aktuella fenomenet (Elo & Kyngäs 

2008). Först transkriberades datan ordagrant, det vill säga skrevs ut i text ordagrant. 

Nyanser och mönster urskildes med utgångspunkt från syftet med studien detta i 

enlighet med Elo och Kyngäs (2008). Vid första genomgången av intervjuerna hade vi 

båda markerat kunskap som generellt begrepp, resonemang och lärande utifrån vårt 

syfte och våra frågeställningar. Vi skiljde på intervjuare och intervjuperson med 

benämningarna Erika (E), Lisa (L) och intervjuperson (IP) detta för att underlätta i den 

vidare bearbetningen.  
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Enligt Elo och Kyngäs (2008) ska datan läsas flera gånger och anteckningar ska skrivas 

i marginalen under läsningens gång, detta gjorde vi. Vi sammanställde det övergripande 

resultatet i ett eget dokument under rubrikerna kunskap, resonemang och lärande. Enligt 

Elo och Kynäs (2008) ska meningsenigheter som hittas kodas med passande ord utifrån 

vad de innehåller. Vi gick sedan var för sig igenom sammanställningen av det 

övergripande resultatet för att utläsa och hitta olika kunskapsformer. Av detta bildades 

så kallade menigsenigheter. Tillvägagångssättet gjorde vi var och en för sig för att sedan 

jämföra vårt enskilda resultat med varandra.  För att lyckas beskriva innehållet tydligare 

bearbetades texten ytterligare. Koderna klipptes in i ett eget dokument och de koder som 

handlade om liknande sak markerades och bildade subkategorier. Subkategorier som 

liknande varandra lades samman vilket resulterade i ett mindre antal kategorier. 

Kategorierna namngavs och bildade rubriker och underrubriker. När vi sedan 

sammanställde detta gemensamt insåg vi att våra enskilda tolkningar av texten 

överensstämde. Vi hittade även delar som inte passade in under någon av 

uppdelningarna men som vi valde att sätta som underrubriker. För att tydliggöra 

intervjuernas innehåll användes citat från intervjuerna, i enlighet med det som Elo och 

Kyngäs (2008) skriver. 

 

Vi har i citaten använt oss av markeringen […] när vi har uteslutit några ord, 

markeringen [---] om vi uteslutit några meningar och markering [] runt förtydligande 

som vi själva lagt till för läsaren ska förstå sammanhanget. Pauser har vi markerat med 

tre punkter.   

 

5.5 Tillförlitlighet  
Att pröva tillförlitligheten i en studie anses vara viktig för att bedöma dess kvalité. 

Nedan följer därför en presentation om tillförlitligheten i vårt arbete. Vi problematiserar 

även vårt val av teoretisk utgångspunkt. 

 

Enligt Trost (2010) kan detta göras utifrån att studera om följande tre komponenter är 

beaktade i kvalitativa studier; Kongruens, precision, objektivitet. Med kongruens menas 

att intervjuarna ska ställa samma frågor till samtliga intervjupersoner för att säkerställa 

att deras svar kan mätas mot varandra. Ett sätt att gå tillväga för att tillförsäkra sig 

kongruens är att ställa samma fråga i olika varianter, detta för att fånga upp alla aspekter 

av svaret (Trost, 2010). Vi har använt oss av en intervjuguide (Bilaga 1) i samtliga 
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intervjuer. Den har vi följt under våra intervjuer. Vid ett flertal tillfällen har vi frångått 

intervjuguiden för att ställa följdfrågor på ett ämne som inte funnits med i 

intervjuguiden men som intervjupersonen tagit upp, efter föjdfrågorna har vi emellertid 

återgått till intervjuguiden. Detta menar Trost (2010) är en fördel i kvalitativa studier, 

eftersom att standardisering i intervjun kan göra att intervjuaren missar ett intressant 

spår som intervjupersonen leder denne in på. Att vara lyhörd för avvikelser kan vara 

viktigt i kommande analys. Vi har även ställt frågor som har liknande innebörd för att få 

med alla aspekter av det som var mest väsentligt för vår studie.  

 

Trost (2010) talar om att precision syftar till intervjuarnas förmåga att registrera svaren 

som framkommer av frågorna. För att registrera svaren på ett korrekt sätt ska 

intervjuaren kontrollera med intervjupersonen om denne uppfattat svaret rätt, gärna ett 

flertal gånger. Under samtliga intervjuer har vi vid ett flertal gånger upprepat 

intervjupersonens svar med andra ord för att bekräfta att vi uppfattat denne rätt. De har 

då bekräftat eller ändrat det påstående som vi sagt.  

 

Trost (2010) skriver att ett kännetecken på att intervjuarna har hög objektivitet är att 

deras slutsatser stämmer överens. En förutsättning för att förhålla sig objektiv i en 

intervju är att vara nollställd från sina egna åsikter och värderingar. Trost (2010) anser 

emellertid att det är svårt att förhålla sig helt objektiv, eftersom den mänskliga faktorn 

måste räknas in. Eftersom vi inte hade någon relation till de som vi intervjuade kände vi 

att vi kunde hålla vår förkunskap och egna värderingar för oss själva, vilket kan tolkas 

som att vi gjort ett försök till att vara nollställda. Efter att vi transkriberat våra intervjuer 

ordagrant har vi analyserat dem var för sig för att inte påverkas av varandra i vår analys 

av svaren. Vid vår gemensamma analys fick vi emellertid mycket överensstämmande 

slutsatser. Att två olika personer kommer fram till samma slutsats kan tyda på en god 

objektivitet (Trost 2010).  

 

I Avbys (2018) kunskapsbegrepp framkom inte någon fullstäning klassificering av hur 

begreppen skulle tillämpas. Av den anledningen fick vi göra en tolkning av vad som 

ingår i hennes berepp för att tillämpa dem på vår empiri. I vårt reslutat har klargjort 

vilka kunskapskällor som vi anser går under respektive begrepp. Enligt Svensson (2015) 

är det svårt för studenter att bidra med banbrytande teorier, de kan emellertid medverka 
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till att förfina och utveckla vissa begrepp. Vilket det kan tolkas som att vår studie gör 

trots att det inte är syftet med den.  

 

5.6 Etiska överväganden 
Syftet med att etiskt överväga en studie är att skydda den enskilde samt att bibehålla 

respekten för människovärdet. De studier som genomförs på en högskolenivå är inte 

enligt lag tvungna att genomgå en etisk prövning (Lag 2003:460). Enligt 

Vetenskapsrådet (2017) är det emellertid viktigt att göra etiska överväganden inför 

samtliga studier, även de som görs på en högskolenivå. Det talas om fyra principer som 

bör beaktas när en studie ska genomföras. De etiska principerna har framställts för att 

skydda individerna som deltar. Principerna benämns som följande; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

Nyttjandekravet innebär att resonera kring om forskningen är nödvändig innan den 

genomförs, med tanke på risken att skada eller kränka de individer som berörs av 

studien. Det innebär även att de uppgifter från individerna i studien inte får användas till 

ändamål som kan påverka denne negativt till exempel för kommersiella ändamål 

(Svensson & Ahrne 2015, s 29). Informationskravet går ut på att upplysa deltagarna om 

ramarna för undersökningen. Det är då också viktigt att poängtera för deltagarna att 

studien är grundad på frivillighet eftersom de har rätt att avstå från att vara delaktiga i 

den i vilket skede som helst. På informationsbrevet är det även viktigt att få deltagarnas 

samtycke till att delta i studien samt presentationen av slutresultatet, vilket 

samtyckeskravet syftar på. I slutresultatets presentation ska konfidentialitetskravet 

beaktas, vilket innebär att data som samlats in ska avidentifieras samt annan information 

som kan röja vilka som är deltagare i studien, detta för att skydda individerna som deltar 

(Hermerén 2011).  Dessa fyra principer tog vi i beaktande i vår studie. 

 

Den studie vi valt att genomföra berör socialsekreterares professionella roll mer 

specifikt deras kunskapsanvändning i bedömningar kring barns delaktighet i utredningar 

med tanke på deras mognad. Det gör att deras professionella roll och kunskap blir 

granskad och risken att de kan känna sig ifrågasatta finns. Vi utformade därför vårt 

tillvägagångssätt och frågorna under intervjuerna på ett sätt som var respektfullt för 

deltagarna. Utifrån informationskravet samt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002; 

Hermerén 2011) utformade vi ett informationsbrev (Bilaga 1) där vi gjorde en kort 

presentation av vår studie och dess syfte. I brevet informerade vi även om hur vi skulle 
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hantera den data vi samlade in, gav information om samtycke samt att de när som hels 

utan motivering kunde avbryta sin medverkan.  Eftersom studiens syfte inte var att 

undersöka några klienter/brukare utan bara socialsekreterares användning av kunskap 

behövde vi inte söka samtycke från klienter/brukare eller ha i åtanke att uppgifter om 

dem kunde röjas i vårt arbete. I resultatdelen avidentifierade vi alla uppgifter vi fått in 

via intervjuerna med socialsekreterarna, detta i beaktande av konfidentialitetskravet. 

Resonemanget kring vår etiska prövning baserade vi på de fyra principerna som 

presenteras i Vetenskapsrådet (2002; Hermerén 2011).  

 

5.7 Arbetsfördelning  
Denna uppsats har två författare, vi som författare har varit delaktiga i samtlig 

bearbetning av texten. Vi har delat upp vissa delar av uppsatsens avsnitt för att sedan 

låta den genomarbetas av den andra författaren. Det vi delade på var insamling av 

bakgrundsmaterial och sammanställningen av detta. Vi var båda närvarande vid 

samtliga intervjuer, men höll i tre intervjuer var och transkriberade dem. Den sista 

intervjun delade vi på, även i transkriberingen. Trots att vi haft ansvar över vissa delar 

av uppsatsen känner vi att vi båda äger texten vi framställt eftersom vi arbetat igenom 

den tillsammans. Fördelen som vi såg med att dela upp visst skrivande var att vi i den 

text vi inte skrivit själva lättare kunde se stav- och syftesfel. 

 

6 Resultat och analys 

I denna del presenteras resultat och analys kombinerat. Vid genomgången av empirin 

fann vi att socialsekreterarna hanterade en viss typ av ärenden på ett rutinmässigt sätt. 

Det framkom vissa typer av ärenden med en mer komplex karaktär, dessa kräver mer av 

socialsekreteraren, eftersom det inte är möjligt att hantera dem på ett rutinmässigt sätt. 

Utifrån detta delade vi in detta avsnitt i huvudrubrikerna "rutinärende" och "komplexa 

ärende". Under de två huvudrubrikerna presenteras de inriktningar som vi fann under 

respektive ärendeinriktning. Vi börjar med en kort sammanställning av våra 

intervjupersoner. 

 

6.1 Presentation av intervjupersonerna 
Vi har intervjuat sju socialsekreterare som alla arbetar med myndighetsutövning inom 

barn och unga. De är mellan 25 och 56 år och har arbetat på de aktuella arbetsplatserna 
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mellan ett och sju år. Deras erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga 

sträcker sig från ett till sju år. Eftersom vissa av dem arbetar på samma arbetsplats har 

vi valt att kalla dem IP 1, IP 2 och så vidare, för att de inte ska kunna identifiera 

varandra.  

 

6.2 Rutinärende 

Nedan följer de typer av ärenden inom socialtjänstens myndighet barn och unga som det 

går att urskilja en slags rutin i hur de hanteras av socialsekreterarna. Det presenteras 

även under denna rubrik hjälpmedel samt riktlinjer som hjälper till i att reglera 

rutinärendena.  

 

I en utredning kan det inkomma en ansökan från föräldrar som behöver hjälp i ett 

dilemma de inte kan lösa själva. Socialsekreteraren har då tillsammans med föräldrarna 

fokus på dilemmat, följande citat belyser just ett sådant ärende.  

 

Men jag tänker liksom på något sätt att, nej men där fastnar jag väl lite att 
när det är specifika frågor som föräldrar måste lösa för att det ska gynna 
barnets utveckling, och lösa samarbetet, där kan jag nog tycka att kanske att 
ja. Då kanske det räcker med ett samtal med föräldrarna för att sedan gå över 
till behandling så att de kan lösa detta […]  (IP 3). 

 

Många av intervjupersonerna uppger som citatet visar att barnets delaktighet inte varit 

nödvändig i utredningen eftersom den inte påverkat slutresultatet av utredningen. 

Ansökan har enkelt åtgärdats genom att bevilja en insats som löser det dilemmat 

föräldrarna står i. Det kan handla om till exempel en meningsskillnad i hur de ska 

uppfostra sina barn. I ett sådant rutin ärende blir alltså inte barnet delaktigt. En annan 

typ av ärenden när barn inte blivit delaktiga, är när föräldrarna inte ger sitt samtycke till 

att de får samtala med barnen. Delaktigheten beror inte på mognaden utan snarare på 

omständigheter runtomkring. 

 

De två ärendetyperna som följer ingår under den institutionaliserade kunskapen, 

eftersom de båda har tydliga riktlinjer om hur de ska hanteras. Under den 

institutionaliserade kunskapen räknas de riktlinjer samt rutiner som införlivats i 

organisationen (Avby 2018). När våld är aktuellt i ett ärende blir barnet delaktigt på en 

gång, detta har flera av intervjupersonerna angett. Här behövs inte heller någon 
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bedömning om mognad innan de bestämmer dess delaktighet, eftersom organisationen 

har genererat denna rutin.  

 
Det är lite utifrån innehållet i anmälan, har du en anmälan som handlar om 
våld tex, då pratar vi alltid initialt med barnet innan [---] I våldsärenden går 
man alltid in innan, om man får tillgång till dem. Det är en gängse procedur 
(IP 2). 

 

När det inkommer en orosanmälan är delaktigheten något som alltid beaktas. Att barnet 

ska bli involverat vid orosanmälningar är något som övervägande intervjupersoner 

angett.  

 
Men när det är oro för ett barns situation, då är... då tänker jag att det är 
viktigt att barnen blir delaktiga på något sätt så att man kan stämma av med 
dem hur de uppfattar deras situation (IP 3). 

 

Att göra barnet delaktigt är något som vi uppfattat att intervjupersonerna anser är 

självklart. De tar inte mognad och ålder i beaktande när de bestämmer om barnet ska bli 

delaktigt utan mognaden och åldern bestämmer istället hur barnet ska bli delaktigt. Vi 

tolkar det som att den institutionaliserade kunskapen övergår i en förkroppsligad 

kunskap, eftersom den upplevs att vara införlivad i intervjupersonerna, vilket enligt 

Avby (2018) är ett kännetecken på förkroppsligad kunskap.  

 
Jag tänker väl egentligen att barnet ska alltid vara delaktig, alltså oavsett om 
barnet är mogen nog för sin ålder så ska barnet alltid vara delaktig på ett 
eller annat sätt (IP 5).  

 

Men för mig har de alltid varit en självklarhet att barnen ska va delaktiga (IP 
1). 

 
[Mognad] Det tänker jag inte är ett hinder utan att man kan göra det på olika 
sätt. ja men det är väl min grundinställning att alla barn kan vara delaktiga 
men, på olika sätt (IP 3). 

 

Ytterligare en typ av rutinärende är de ärende som involverar små barn. De små barnen 

har inte samma förmåga att uttrycka sig verbalt som äldre barn har, därför behöver 

dessa barn bli delaktiga på ett annat sätt. De socialsekreterare vi intervjuat har angett att 

deras delaktighet alltid blir genom att observera dem tillsammans med föräldern istället 

för att göra dem delaktiga verbalt.  
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För de riktigt små barnen går inte att prata med.  det är ju det första, är barnet 
tillräckligt gammalt för att prata med det eller är det mer observation. Det är 
ju kring de mindre barnen som inte pratar (IP 3). 

 

Detta kan uppfattas som att socialsekreteraren anpassar sig efter barnets ålder och 

mognad. Vilket är ett tema som vi uppmärksammat hos övervägande intervjupersoner.  

 
Precis, men jag tänker att det som ni kan ta med er är ju att man anpassar sig 
efter dom man möter (IP 1).  
 

Det får alltid läggas på barnets nivå så är det ju (IP 2). 
 

Man får ju göra sig själv flexibel och anpassa sig efter situationen (IP 3). 
 

I detta med att anpassa sig efter den de möter återkommer deras diskretionära 

handlingsutrymme på så sätta att ett diskretionärt resonemang är nödvändigt för en 

flexibel individualiserad behandling och för att säkerställa rättssäkerheten, detta i 

enlighet med Jessen och Tufte (2014).  

 

I samtliga intervjupersoners svar har det funnits ett resonemang kring att delaktigheten 

ska ha ett syfte i utredningen. Vi uppfattar det som att socialsekreterare anser att de inte 

ska träffa barnet ´bara för att´ utan de stävar efter att det ska tillföra något till 

utredningen. Det fångar även upp en viktig komponent i det diskretionära 

handlingsutrymmet. Det vill säga den professionella har en frihet att i arbetet fatta 

självständiga beslut om vissa problem bland annat vad som ska uträttas, syftet med det 

och hur det ska genomföras  (Jessen & Tufte, 2014).  

 

Jag tänker att man alltid måste ha ett bra syfte (IP 2). 
 

Så tänker jag att det som kan vara svårt det är väl ifall, ifall man ska bedöma 
om man ska ha ett samtal eller inte utifrån; vad kommer det här ge mig om 
barnet inte är moget nog att kunna sätta ord på sina känslor eller sätta ord på 
sin tillvaro (IP 5). 

 

Att anpassa sig samt att ha ett syfte med delaktigheten är inte ett rutinärende i sig, men 

eftersom att övervägande intervjupersoner angett att de tar det i beaktande i en 

utredning uppfattar vi att de används som en rutin i deras tillvägagångssätt.  
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6.2.1 Instrument som hjälpmedel 

Som en hjälp till att hantera rutinärenden finns diverse instrument som hjälpmedel. 

Samtliga socialsekreterare använder sig av instrumentet BBIC, barns behov i centrum. 

Enligt intervjupersonerna är BBIC något som är framtaget ur forskning, grundar sig i 

forskning och det är dokumenterat. Utifrån det kan en koppling göras till Avbys (2018) 

vetenskapliga kunskap vilken innefattar forskning. Det är ett tryckt verk som 

Socialstyrelsen gett ut. Instrumenten som socialsekreterare använder sig av faller in 

under vetenskaplig kunskap, eftersom de grundar sig i forskning.  

 

[…] den här BBIC där är ju barnets behov och sen är det ju barnets 
utveckling, det är ju dom här frågorna som man ofta har som grund så utgår 
man från dom […] (IP 7). 

 

[…] även dom här BBIC metod alltså dom här, handböckerna där står det ju 
ofta ganska tydligt i alla fall hur man ska tänka och man kan få lite nya 
kanske exempel ibland och så där (IP 4).   

 

Av BBIC metodboken och handboken får socialsekreterarna hjälp i bedömningarna 

kring hur barn ska göras delaktiga i en utredning utifrån mognaden. Böckerna hjälper 

dem på så sätt att de tar upp exempel på hur socialsekreterarna kan gå tillväga i 

bedömningarna. BBIC kan ses som en form av anpassningsinriktat lärande, som enligt 

Avby (2018) leder till ett oreflekterat och automatiskt lärande. Eftersom BBIC är något 

som socialtjänsten i de båda kommunerna har infört som rutin att arbeta utefter bidrar 

detta till processer av kunskapsanvändning som inte är beroende av just en enskild 

socialsekreterare. Eftersom rutiner är förknippade med den institutionaliserade 

kunskapen (Avby 2018) kan även arbetet utifrån BBIC ses som institutionaliserad 

kunskap. Även annat material som Socialstyrelsen har gett ut används i bedömningarna 

om barns mognad för delaktighet i en utredning. Det som har nämnts är ”utreda barn 

och unga”, som är en handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen. 

 

Socialsekreterarna i den ena kommunen refererar även till instrumentet HOME som de 

säger är ett komplement till BBIC. De uppger att HOME är ett evidensbaserat 

instrument som hjälper till att göra barn delaktiga i en utredning. Enligt Avby (2016) är 

den evidensbaserade praktiken en länk mellan forskning och praktik. Intervjupersonerna 

säger att HOME inte passar för alla barn och familjer. Detta kan kopplas samman med 

det Blom (2006) skriver att evidensbaserad kunskap inte tar hänsyn till kontexten som 

interventionen befinner sig i, därför kan effekterna skilja sig beroende på 
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sammanhanget.  Det finns utrymme för socialsekreterarnas diskretionära 

handlingsutrymme här att själva fatta beslut om vilka barn och familjer som HOME 

passar till. 

 
[Pratar om HOME]. Då har man ju en närliggande dag liksom som man 
kommer ihåg tillsammans med barnet där även barnet även får prata utifrån 
mognad och delaktighet, för det kan ju vara att det är ganska små barn också 
det, får se här tre till sex år, sex till tio tror jag det är. Och då är det ju frågor 
utifrån, dom åldrarna, dom frågorna är ju anpassade. Och det är ju ett 
mätinstrument för att se vad gör barnet, man observerar samtidigt som man 
håller intervjun amen så här många gånger ler mamma emot barnet 
exempelvis (IP1).  

 

Ett annat hjälpmedel för socialskekreteraren i bedömmningen är just forskning. 

Samtliga intervjuade socialsekreterare uppger att det finns organisatoriskt utrymme till 

att söka forskning och att organisationen bidrar med att uppdatera dem med forskning. 

Men att de själva har ett stort egenansvar när det gäller att söka och hålla sig uppdaterad 

om forskning.   

 

[organisatoriskt utrymme att söka forskning]. Ja, det tycker jag. Jag lägger ju 
upp min arbetstid utifrån vad jag behöver (IP 1).   

 

[...]Sen har man ju mycket, eget ansvar också att ta reda på och förkovra sig 
och att inte stanna upp i sin kunskap på nått sätt så... lära mer (IP 4).  

 

Jo de måste ju finnas utrymme för det annars funkar det ju liksom inte, 
tänker jag. Just när man jobbar med det man gör (IP 4).   

 

[---] Många har slutat och bytt arbetsplatser för att det varit så jäkla mycket 
och göra, det har så svåra ärenden alltså ganska jobbiga arbetsvillkor runtom 
[---] det gör ju att sånt hinner man inte med då, man orkar inte med det. Men 
när man ser att det börja ljusna på och så här och det bli bättre då vill det ju 
till att man har en chef som driver på, att gruppen driver det så, för det har ju 
varit ganska jobbigt här [...] ganska stor arbetstyngd och svåra ärenden 
liksom som tär så (IP 7). 

 

Avby, Nilsen och Ellström (2017) menar att om socialsekreterare fick större utrymme i 

sitt arbete att leta efter relevant forskning skulle det kunna vara till gagn för deras 

tillvägagångssätt i en utredning. Enligt socialsekreterarna i vår studie finns det utrymme 

till att söka forskning, vilket skiljer sig från Avby, Nilsen och Ellströms (2017) resultat. 

Iversen och Häggen (2016) menar att stor arbetsbelastning och tidsbrist kan vara en 

bidragande faktor till att socialsekreterare inte använder sig av forskning, vilket 

stämmer överens med vad IP 7 uppgett. IP 7 uppgav att det kan vara svårt att få tid till 
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att söka forskning om det är en stressig arbetssituation och att det är beroende på hur de 

organisatoriska förhållandena ser ut om de kan söka forskning eller inte. 

 

6.3 Komplexa ärenden 
I Barnskyddsutredningen (2009) framkommer att socialsekreterares arbete handlar om 

att göra kvalificerade bedömningar och hantera komplexa sociala problem. Det 

framkommer även att arbetet med barn och unga är ett av socialtjänstens svåraste 

uppdrag som kräver ett professionellt förhållningssätt och särskilda kunskaper 

(Barnskyddsutredningen 2009). Utifrån detta presenteras i detta stycke citat från 

intervjuerna som belyser komplexiteten och svårigheter med det sociala arbetet.   

 

Socialstyrelsen (2015a) uppger att "mognadsbegreppet" är komplext, av den 

anledningen finns det inga exakta bedömningskriterier för mognad.  

 
Men det är ju föräldrarna som känner barnet bäst eller dom närstående, säg 
att barnet kanske inte bor tillsammans med föräldrarna utan dom bor hos 
farmor och farfar till exempel så är det ju ändå, man behöver prata med dom 
som finns runt barnet i den här bedömningen (IP 1). 

 

Citatet är ett tydligt exempel där socialsekreteraren använt sig av den tysta kunskapen 

genom att inhämta information om barnet från föräldrarna eller närstående. 

Informationen bearbetas och används sedan som en del av grunden för att bedöma 

mognaden för utformningen av delaktigheten. Tyst kunskap syftar till kunskap av 

erfarenheter och personliga möten som är komplicerade att förmedla vidare vilket Avby 

(2018) uppger i sin sammanstälning av begreppet. 

 
Men jag kan ju ändå känna att när man jobbade på HVB hade man ändå 
kontakt med både socialtjänst och barnet och föräldrarna och, liksom så. Och 
där tänker jag att man fick en erfarenhet utifrån det som, det talade för att ett 
barn kan faktiskt vara delaktiga på många sätt (IP 5). 

 
[…] Det är ju mycket att kan jag inte träffa barnet eller är det mycket 
diagnoser då väntar man ju liksom. Och ser vad får jag in från andra aktörer, 
behöver jag träffa barnet. För när det är diagnoser så är det svårare att 
involvera barnet för att det blir inte bra för barnet (IP 1). 

 

Ovanstående citat visar båda olika exempel på när tyst kunskap används för att samla 

information om ett barn för att bedöma på vilket sätt barnet ska vara delaktigt utifrån 

mognaden. Citaten visar även på användningen av tidigare erfarenheter utifrån Avby, 
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Nilsen och Ellströms (2017) definition, som är kunskap som individen själv fått utanför 

sin profession.  

 
[---] Så att det beror på. Men visst man försöker söka svar. Bland de som 
känner dem. Men man hamnar fel ändå ibland (IP 2).  

 

Jaa, man kan ju höra från pappa och mamma och från skola, förskola […] 
det är bra om man har förhandsinformation tycker jag men sen får det vara 
till en viss gräns så du inte skaffar några förutfattade meningar för det är inte 
heller bra och gå in och tro grejer vi ska ju ta reda på grejer, fakta (IP 7).  

 

Citaten är ytterligare ett exempel på användningen av den tysta kunskapen men visar 

även tecken på det Blom (2009) beskriver som okunskap. Med okunskap menas bland 

annat att socialsekreteraren genom reflektion gör sig medveten om att denne inte alltid 

vet, vilket bidrar till att socialsekreteraren inte tar något för givet eller utesluter något 

(Blom 2009). IP 2 är medveten om att dennes kunskap kan vara ett hinder i vissa 

situationer. Citatet av IP 7 visar att den tysta kunskapen, men även den 

institutionaliserade kunskapen inte alltid är till fördel, det är emellertid viktigt att den 

synliggörs och medvetandegörs vilket görs med hjälp av resonemang utifrån okunskap. 

I denna kontexten är information från skolan ett exempel på Avbys (2018) 

institutionaliserade kunskap eftersom proseccen att samla in information är en rutin som 

är införlivad i organisationen. Citatet av IP 7 visar även exempel på användningen av 

det diskretionära handlingsutrymmet och utvecklingsinriktat lärande. Det diskretionära 

handlingsutrymmet visar sig i citatet på så sätt att socialsekreteraren har frihet att själv 

besluta från vem denne ska inhämta information om barnet, men även att denne har 

frihet att besluta även hur mycket information som behövs inhämtas. Detta stämmer 

överens med det Molander och Grimen (2010) skriver om diskretionärt 

handlingsutrymme att det kan förstås som en avgränsad plats där det finns frihet att 

handla, besluta och bedöma. Med det utvecklingsinriktade lärandet menar Avby (2018) 

att individen går från ett rutinartat handlande till reflekterande och kunskapsbaserat 

handlande. Det handlar om att i den befintliga praktiken utveckla ny kunskap och nya 

idéer. Detta visar sig i citatet av IP 7 på så sätt att socialsekreteraren stannar upp och 

ifrågasätter bredden av insamlingsmetoderna.  

 

Samtliga av de intervjuade socialsekreterarna använder sig på ett eller annat sätt av den 

vetenskapliga kunskapen när de ska bedöma på vilket sätt ett barn ska bli delaktigt i en 

utredning utifrån mognaden. Detta skiljer sig från det som avsnittet tidigare forskning 
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visar där resultatet var att den forskningsbaserade kunskapen användes i liten skala som 

både Avby (2016) och Nordlander (2006) fick fram. Vetenskaplig kunskap är kunskap 

som är prövad och kan även liknas vid begreppet forskningskunskap (Avby 2018). 

 
Ja men dels alltså man kan ju kolla på den kognitiva, mognaden på något 
sätt. Ja och sen är det ju alltså det man har läst, alltså så här rent 
kunskapsmässigt om barns utvecklingsprocesser och hur mognaden sker och 
i olika steg och sen är det olika från barn till barn kan det ju med vara, och 
därför är det så viktigt att träffa barnet också och se, lite, och sen får man 
ofta kanske försöka träffas flera gånger, sen också för att, alltså, kunna se lite 
vad man hamnar. Men innan man börjar prata med någon så måste man ha 
dels sin kunskap men också ett första besök med barnet där, man går ju 
mycket på sin magkänsla men också på det man har lärt sig i utbildning och 
genom erfarenhet och så (IP 4).  

 

I citatet ovan använder sig socialsekreteraren av en kombination av vetenskaplig 

kunskap, tyst kunskap och förkroppsligad kunskap. Den vetenskapliga kunskapen 

genom användandet av utvecklingspsykologin, den tysta kunskapen eftersom att Avby 

(2018) menar att socialsekreteraren bär med sig tidigare erfarenheter, samt den 

förkroppsligade kunskapen genom sin egen magkänsla kring mognaden vilket tolkar 

som det Avby (2018) skriver är införlivat i individen. Utifrån kunskapsformerna för 

socialsekreteraren ett resonemang kring hur denne kan fatta ett beslut om ett barns 

mognad, där även dennes diskretionära handlingsutrymme används. Det diskretionära 

handlingsutrymmet används på så sätt att socialsekreteraren har en frihet att besluta vad 

som ska uträttas och hur, detta i enlighet med Jessen och Tufte (2014). 

 
Men sen alltså man kan både använda teori och egen erfarenhet tycker jag så 
tillsammans så för det finns ju väldigt väl dokumenterat vad barns utveckling 
och så både psykiskt och fysiskt och det är nog viktigt att lägga ihop det tror 
jag att man har kunskap om båda så (IP 7).  

 
Det blir ett hopkok [av kunskaper] och sen blir det bra får man hoppas (IP 
4).  

 

För att det sociala arbetet ska utvecklas tyder forskningen på att en kombination av 

olika kunskapskällor är det mest effektiva (Avby, Nilsen & Ellström, 2017; Blom 

2009). Socialsekreterarna i vår studie visar alla tecken på att de ofta använder sig av 

olika kunskapsformer, citatet ovan visar detta tydligt där socialsekreterarna använder en 

kombination av vetenskaplig kunskap och tyst kunskap. Den vetenskapliga kunskapen 

genom användningen av utvecklingspsykologin och den tysta kunskapen genom tidigare 

erfarenheter. 
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Den vetenskapliga kunskapen bidrar genom resonemang i arbetsgruppen fram till en 

lärandeprocess det vill säga ett kollektivt lärande. Enligt Avby (2018) är kollektivt 

lärande en lärandeprocess där enskilda socialsekreterare skapar nya insikter som delas 

med kollegor.  

 
[Delaktighet] Och även att man i handledning kan prata om sådana frågor. 
Vi har ju även gruppmöten där man kan sitta och prata öppet om vissa frågor 
om jag är osäker på hur mycket ett barn ska involveras eller inte så kan man 
ju alltid ta hjälp av varandra. Men då har man ju också den hjälpen av att 
man faktiskt gått en utbildning där de tagit upp vissa grejer. Där forskning 
visar vad som är bra nu i tiden (IP 6).  

 

[Pratar om forskning]. Sen pratar vi ju alltid ofta om det på gruppmöten och 
APT och så där, dels om det är någon ny lag som kommer eller om det är 
något nytt och kollegor och så. Ibland går vi på lite utbildningar och då delar 
man ju med sig av de och lite nytt som har kommit så. De tycker jag. Sen har 
man ju mycket eget ansvar också att ta reda på och förkovra sig och inte 
stanna upp i sin kunskap på nått sätt så (IP 4). 

 

Samtliga av de intervjuade socialsekreterarna uttrycker att de ofta för resonemang i 

arbetsgruppen kring problem som de stöter på, men även kring olika insikter som de 

skapat. Genom att på en arbetsplats organisera gemensamma reflektionstillfällen utifrån 

forskningsbaserad kunskap ökas möjligheten för att bli medveten om kunskap som är 

omedveten och tas för givet och en förståelse av den egna praktiken ökar i enlighet med 

Avby (2016). Eftersom socialsekreterarna har bland annat både lagar, mål och egna 

övertygelser att förhålla sig till kan arbetet bli övermäktigt och otydligt och leda till att 

individen utvecklar vanor och rutiner av erfarenheterna för att hantera det (Avby 2018). 

Vanor som kan skapa problem om dess kunskapsgrund inte ifrågasätts, exempelvis 

problem som är mindre underbyggda beslut och som försvåra lärandet. Vanor kan 

brytas genom reflektion som då skapar en lärandesituation. Men att ”ta sig tid” och 

bryta det vardagliga handlandet är något som upplevs bristfälligt av många, vilket både 

är den enskilde individens och arbetsplatsens ansvar att bidra med (Avby 2018). Här 

skiljer sig det resultat som vi har fått fram på så sätt att samtliga intervjupersoner ofta 

refererar till reflektions tillfällen som de har tillsammans i arbetsgrupperna, vilket talar 

för att de har ett arbetssätt som motverkar att vanor uppkommer.   

 

I socialsekreterarnas resonemang fram till att göra barnet delaktigt är det naturligt för 

samtliga att ta hjälp av sina kollegor. De har ett utbyte av erfarenheter och vägleder 
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varandra i olika möjliga alternativ att gå tillväga i bedömningen av delaktigheten. Det 

behöver emellertid inte endast innefatta den enskilde utan även andra praktikers 

erfarenheter av arbetet. Fokuset i den praktiska kunskapen ligger i resultatet 

(Nordlander, 2006). Andra praktikers erfarenheter i detta sammanhang är Barnahus1, 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och andra avdelningar inom myndigheten.  

 

I nedanstående citat syns det diskretionära handlingsutrymmet i socialsekreterarnas 

resonemang utifrån att de väger och diskuterar olika tillvägagångssätt tillsammans. 

Enligt Molander och Grimen (2010) är diskretion en form av praktiskt resonerande, där 

det förs ett resonemang om vad som behövs göras, för att sedan komma fram till ett 

motiverat beslut om vilka handlingar som behövs. 

 
[---] men det kan ju vara mer en sån här muntlig kunskap att man bara vet 
för att man pratar om det och diskuterar det ibland, när de uppkommer olika 
frågeställningar eller så (IP 4). 

 

Det är nog egentligen alltså att vi pratar i arbetsgruppen. Får jag nog säga. 
Att man tar hjälp av varandra […] och varandras erfarenheter (IP 6). 

 

I deras resonemang tar de lärdom av varandra och varandras kunskaper, vilket resulterar 

i att en artikulerad kunskap växer fram. Den artikulerade kunskapen dokumenteras inte 

alltid (Avby 2018) utan är något som socialsekreteraren bär med sig i framtida beslut. 

Resonemanget överensstämmer med Avbys (2018) "utvecklingsinriktade lärande" som 

innebär just att lärandet sker när en arbetsgrupp stöter på ett problem som de sedan löser 

tillsammans. I den artikulerade kunskapen används kollegor i resonemang detta till 

skillnad från den tysta kunskapen som tar sig form i information från kollegor. 

 

Det framgår av följande citat att socialsekreterarna inom arbetsgruppen kan resonera sig 

till hur de ska hantera delaktigheten om det är svårt att bedöma själv. Deras 

diskretionära tankegångar tydliggörs i detta citat, eftersom socialsekreterarna påpekar 

att det finns olika tillvägagångssätt att genomföra delaktigheten på utifrån mognad. Den 

professionella har i det diskretionära handlingsutrymmet en frihet att i arbetet fatta 

självständiga beslut om vissa problem bland annat vad som ska uträttas, syftet med det 

och hur det ska genomföras (Jessen & Tufte, 2014). 

 
Jag tänker att det är mer att man pratar om det, om man kanske tycker att det 
är något som är knivigt. " hur ska jag göra detta?" " situationen ser ut så här, 
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vad är det bästa i förhållande till det här barnet?" [---] När de inte har en 
förmåga att prata. Det är knivigt." Det begränsar barnsamtal. Men jag tänker 
inte att det hindrar barnets delaktighet. Kring observationer, för det kan 
också ge väldigt mycket information till exempel. Visst, ju mindre barnet är 
desto mer får man samla in från omgivningen eller dem som kan ha 
information så att det kan ju bli på ett annat sätt. Men oftast kan man se 
väldigt mycket genom observationer också (IP 3). 
 

I ovanstående citat innefattas i huvudsak artikulerad kunskap, sådan som uppkommer i 

resonemang med kollegor. I de samtalen så framkommer det även att de använder sig av 

både tyst kunskap genom informtion från föräldrar som enligt Avby (2018) inhämtas i 

praktiken, samt institutionaliserad kunskap som tar sig uttryck i information de inhämtar 

från exempelvis skola eller BVC. Denna kunskapsform är enligt Avby (2018) en 

arbetsprocess som är införlivad i organisationen.  

 

Att samarbeta med andra aktörer hjälper socialsekreterarna i resonemanget kring hur 

barnet ska vara delaktigt om frågetecken kring det skulle finnas, de använder sig alltså 

av Avbys (2018) artikulerade kunskap. Deras samarbete fokuserar på att arbeta med 

barnets bästa i åtanke.   

 
Jag tänker att samarbete kring olika instanser och myndigheter är något som 
alltid underlättar (IP 6). 

 

[…] våld tillexempel då kan det vara att man konsulterar med barnahus (IP 
4). 

 

Det har i intervjuerna framkommit att den förkroppsligade kunskapen används i 

samband med socialsekreterarnas egen uppfattning av begreppet mognad, Avby (2018) 

uppger att förkroppsligad kunskap är kunskap som baseras på personliga övertygelser. 

Förkroppsligad kunskap kan likställas med Avby, Nilsen och Ellströms (2017) "tidigare 

erfarenheter" som syftar till kunskap som individen själv fått utanför sin aktuella 

profession. Att definiera mognad är svårt eftersom det upplevs olika från person till 

person. De använder därför sina egna referensramar kring vad ett moget barn är.  

 
Vad är mogen och inte mogen. Vad är normalt? Det är också ett begrepp 
som är lite löst. Vad är normalt i din synvinkel och vad är min så det är ju 
jättesvårt att definiera (IP 1).  

 

Det blir upplevelse styrt. Alltså, min upplevelse (IP 2).  
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De intervjupersoner som har barn uppger att de tar hjälp av att de har egna barn. Deras 

barn kan fungera som en referensram till vad barn är kapabla till. Den är emellertid 

begränsad till den åldern som deras egna barn har.  

 
Annars så tycker jag att det kan vara hjälpsamt. I den ålder som ens egna 
barn är i har man ju lättare nästan för att prat med dem. Med barn i ungefär 
den åldern, eller lättare, men man har ju mycket man… Amen för man pratar 
på samma sätt hemma så är det ju lättare på nått vis att koppla på det (IP 4).  

 

De intervjupersoner som inte har barn säger att de använt sig av erfarenheterna från barn 

i deras närhet eller tidigare yrkeserfarenheter som innefattar barn.  

 
[---] alltså jag tänker ju att man har en kännedom om barn och sånt privat 
liksom. Hur kusiner och kompisar och alltså så. Så att man vet ju, man har 
en kännedom om barn sen tidigare utifrån det liksom (IP 5).  

 

Utifrån vad som framkommit i intervjuerna är tecken på att barnet är moget, att barnet 

har förmåga att förstå, ta in informationen samt att kunna uttrycka sig verbalt. 

 
Ja mognad handlar ju egentligen om hur mycket man tänker att ett barn kan 
ta in informationsmässigt och förstår barnet vad det är jag säger (IP 6). 

 

Sen är det ju alltså det man har läst, alltså så här rent kunskapsmässigt om 
barns utvecklingsprocesser och hur mognaden sker och i olika steg och sen 
är det olika från barn till barn kan det ju med vara [---] man går ju mycket på 
sin magkänsla men också på det man har lärt sig i utbildning och genom 
erfarenhet och så (IP 4). 

 

För att bedöma ett barns mognad uppger ett flertal intervjupersoner att de går på sin 

magkänsla i mötet med barnet det vill säga den förkroppsligade kunskapen som enligt 

Avby (2018) är införlivad i socialsekreteraren. Intervjupersonerna tillämpar den 

förkroppsligade kunskapen i kombination med den vetenskapliga kunskapen. Detta 

eftersom att facklitteratur ingår i vetenskaplig kunskap (Avby 2018), där 

utvecklingspsykologin enligt intervjupersonerna inluderas. Kunskapsformerna kan även 

kombineras med tidigare erfarenheter utifrån Avby, Nilsen och Ellströms (2017) 

definition, som det sista citatet visar på, som även kan liknas vid Avbys (2018) tysta 

kunskap. De använder sig även av praktiska erfarenhet. Praktisk erfarenhet syftar till 

den professionelles praktiska erfarenheter av sitt arbete (Avby 2016). Lärande är något 

som gynnas av att olika kunskapsformer används (Avby 2018). Eftersom 
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socialsekreterarna i bedömningen av barns mognad använder sig av en kombination av 

bland annat förkroppsligad kunskap och vetenskaplig kunskap gynnar det deras lärande. 

 

Socialsekreterarna kan fråga de som arbetat med förhandsbedömningen hur de upplevde 

föräldrarna och barnet vid den första kontakten som alltid görs innan en utredning 

startas. Detta betyder att de använder sig av institutionaliserad kunskap i resonemanget 

kring att bedöma barns mognad genom den information som de får från 

förhandsbedömningen, som syftar till den arbetsprocess Avby (2018) menar ingår i 

institutionaliserad kunskap.  

 
Ibland kan det vara bra att samla in lite andra, amen att få en annan bild eller 
få en mer samlad bild hur barnet är. För barnet kan ju vara olika med 
föräldrar och skolpersonal eller andra viktiga vuxna så (IP 4). 
 

[---] och sen begär vi utlåtande från om de gå på förskolan BVC så (IP 7). 
 

Lite får man ju det, varför är det en anmälan, det är ju lite kort så och så kan 
ju dom som jobbar i mottagningsgruppen berätta hur dom upplevde 
föräldrarna, men det är viktigt att skaffa sig en egen uppfattning så tycker 
jag. De är ju jag som är utredaren det är ju jag som ska samla informationen 
(IP 7). 

 

Kunskapen som finns sedan tidigare om barnet och familjen finns också tillhands om de 

varit aktuella vid ett annat tillfälle. Det kan även inhämtas från barnets föräldrar, det vill 

säga den tysta kunskapen. Ovanstående informationskällor har intervjupersonerna 

uppgett varit till en hjälp att bedöma barnets mognad innan de träffat barnet. Det är 

emellertid lättare att avgöra barnets mognad i ett möte med barnet, detta uppger flera av 

intervjupersonerna. Detta talar för det som Iversen och Heggen (2006) fann att 

information från de människor socialsekreterarna mötte var vanligt förekommande 

kunskapskällor.  

 

6.3.1 Svårlästa barnet 

I kombination med den komplexitet som det sociala arbetet med barn och unga innebär 

har vi även kunnat urskilja att det finns de barn som upplevs "svårlästa". De "svårlästa 

barnet" syftar här till barn där det är svårare att bedöma mognaden på och utformningen 

av delaktigheten för. 
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Dessa två citat handlar om barn med olika sorters funktionsnedsättningar och visar 

tydligt på ett resonemang kring delaktighet.  

 
 Nja, när jag jobbade extra inom funktionshinderomsorgen, jag lärde mig 
ganska mycket också hur man kan prata med, då var det mycket ungdomar 
som hade olika typer av funktionsnedsättningar. Just det här att vad man ska 
säga och inte säga för att undvika missförstånd, det tänker jag kan underlätta 
när man pratar med en del av de barnen vi möter (IP 3). 

 

Alltså mognads begreppet kan vara svårt ibland tycker jag faktiskt, ja det 
tycker jag, och sen det här med funktionshinder, vi har ADHD och ADD och 
Asperger och autism spektrumet det kan ju också göra det svårt och nå fram 
ibland så (IP 7).  

 

IP 3 och IP 7 använder sig av den tysta kunskapen i resonemang fram till hur barn med 

funktionsnedsättning ska göras delaktiga i en utredning, på så sätt att de refererar till de 

tidigare erfarenheter de har av att arbeta med barn som har en funktionsnedsättning. Det 

vill säga att de använder sig av erfarenheter som inte är uttalade och som är svåra att 

förmedla vidare (Avby 2018), men som ändå vägleder dem i arbetet. Avby, Nilsen och 

Ellström (2017, s. 52) menar att tidigare erfarenheter är kunskap som individen själv fått 

utanför sin aktuella profession. I citatet av IP 7 går det även urskilja en viss användning 

av även vetenskaplig kunskap eftersom diagnoser som ADHD, ADD och Asperger är 

vedertagna begrepp inom forskning.  

 

Det diskretionära tillvägagångssättet tydliggörs i detta citat, när en funktionsnedsättning 

eller barnets ålder kan försvåra barnets delaktighet. I dessa fall får socialsekreteraren 

anpassa delaktigheten så att barnen kan bli delaktiga på den nivån som de befinner sig 

på.   

 
Nej, men det man tänker på först är ju barns ålder. För de riktigt små barnen 
går inte att prata med.  Det är ju det första, är barnet tillräckligt gammalt för 
att prata med det eller är det mer observation. Det är ju kring de mindre 
barnen som inte pratar. Det är den första avvägningen man måste göra. Sen 
får man också titta på situation, alltså vad är det vi utreder. För jag menar 
barn ska vara delaktiga, men ibland så kanske det inte behövs.". Har barnet 
någon form av funktionsnedsättning vilket gör att dels kan man anpassa 
samtalen. Det funkar ju i vissa fall. Sen har vi barn som inte pratar alltså 
liksom att, av fysiska orsaker liksom så att de pratar inte eller har en annan 
verklighetsuppfattning. Alltså det är så mycket att väga in det här hur man 
ska göra det. Men att vi oftast träffar de barnen vi utreder och sen får man 
lägga det på den nivån som är rimlig för just det här barnet (IP 3). 
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Socialsekreterarens diskretionära handlingsutrymme visar sig här genom att denne för 

ett resonemang med sig själv i hur delaktigheten ska ske, med tanke på eventuella 

hinder som kan förekomma när ett barn inte är tillräckligt moget. Enligt Molander och 

Grimen (2010) är diskretion även en form av praktiskt resonerande, där det förs ett 

resonemang om vad som behövs göras, för att sedan komma fram till ett motiverat 

beslut om vilka handlingar som behövs.  

 

Några av intervjupersonerna har påpekat vid flera tillfällen att de arbetar för barnet. 

Detta grundas i institutionaliserad kunskap, i och med att det är hämtat från 

barnkonventionen och lagen. Avby (2018) uppger att institutionaliserad kunskap är 

riktlinjer inom organisationen. 

 
[...] Men vi gör ju så när vi utreder att vi går mycket om oron är att barnet 
har sagt något någonstans så går ju vi, det är ju barnets upplevelse oavsett 
om barnet har en funktionsnedsättning eller inte så det är ju det vi får jobba 
utifrån. Men det kan bli lite dilemman ibland när det är olika 
verklighetsuppfattningar så, men det är ändå barnets röst som vi driver. Vad 
kan man göra annorlunda för att inte barnet ska uppleva det så här till 
exempel. Så jag tänker att det är inget hinder men det försvårar lite så, för 
oftast så löser det sig ändå (IP 3).  

 

Innan nämnt citat har IP 3 talat om att barn ibland hittar på saker som inte har någon 

grund i hur verkligheten är. Här synas ett visst lärande eftersom lärande enligt Avby 

(2018) är ett resultat av individers handlande som skapas av utmaningar där ett visst 

problem behöver lösas i arbetet, alltså i en viss kontext. I denna situation behöver 

socialsekreteraren resonera kring och hitta en lösning på problemet om barnets mognad 

påverkar dess delaktighet. Även om det finns misstankar om att barnets utlåtande är 

obefogat och grundar sig i att barnet är omoget behöver deras röst ändå framföras av 

socialsekreteraren och hitta ett sätt att få barnet att inte uppleva en situation på det sättet 

den gör.  Här tydliggörs åter igen socialsekreterarens diskretionära handlingsutrymme 

genom ett praktiskt resonerande om vad som behövs göras.   

 

6.4 Sammanfattning av resultat och analys 
Syftet med arbetet är att få en förståelse för vilken kunskap socialsekreterare använder 

för att fatta beslut kring barns ålder och mognad för delaktighet i utredningar. Men även 

få en förståelse för den lärandeprocess som ligger bakom praxis.  
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Samtliga intervjuade socialsekreterare använder sig av en kombination av 

kunskapsformer för att bedöma hur barns mognad påverkar delaktigheten i en 

utredning. Av resultatet har det framkommit att socialsekreterarna inte resonerar sig 

fram till om ett barn ska bli delaktigt utan de uppger att barn alltid ska vara delaktiga i 

en utredning men att det handlar om på vilket sätt.    

 

Den tysta kunskapen används av samtliga intervjuade socialsekreterare för att få 

kunskap som kan hjälpa dem i bedömningen om barns mognad för utformningen av 

delaktigheten. Det är främst information från barns föräldrar, närstående, andra som 

känner barnet, barnet själv och information i form av tidigare erfarenheter både egna 

och kollegors. I användningen av tyst kunskap framkommer även socialsekreterarens 

diskretionära handlingsutrymme som bidrar till det utvecklingsinriktade lärandet. I 

resonemangen utifrån den tysta kunskapen använder sig socialsekreterarna av sitt 

diskretionära handlingsutrymme. Den tysta kunskapen bidrar till det 

anpassningsinriktade lärandet.  

 

Den vetenskapliga kunskapen används i form av olika tryckta verk från socialstyrelsen, 

barnkonventionen, HOME, grundutbildning, interna utbildningar, utvecklingspsykologi 

och anknytningspsykologi. Den används på ett eller annat sätt av samtliga 

socialsekreterarna när de ska bedöma på vilket sätt ett barn ska bli delaktigt i en 

utredning utifrån mognaden. Med den vetenskapliga kunskapen som grund bidrar denna 

i gemensamma resonemang fram till ett kollektivt lärande och bidrar till att motverka att 

vanor uppkommer som i sin tur kan motverka lärande. I resonemangen utifrån 

vetenskaplig kunskap framkommer socialsekreterarnas diskretionära 

handlingsutrymme. Den vetenskapliga kunskapen bidrar till det anpassningsinriktade 

lärandet.  

  

Den artikulerade kunskapen används i resonemang kring utformningen av 

delaktigheten. Samtliga intervjuade socialsekreterare använder den artikulerade 

kunskapen. Kunskapsformen används i form av uttalad kunskap genom resonemang 

med kollegor men även med andra aktörer som har specificerad yrkesexpertis. Det finns 

en koppling mellan den artikulerade kunskapen och socialsekreterarnas diskretionära 

handlingsutrymme men även det utvecklingsinriktade lärandet.   
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Den förkroppsligade kunskapen framkommer i samband med socialsekreterarnas egen 

uppfattning av begreppet mognad. Det visas även genom att socialsekreterarna inhämtar 

information från andra aktörer. Denna information får betydelse i resonemanget kring 

att bedöma barns mognad för utformningen av delaktigheten. Den förkroppsligade 

kunskapen används av samtliga socialsekreterare i arbetet.  Hela resonemanget kring 

begreppet mognad genomsyras av ett diskretionärt tankesätt, eftersom det är beroende 

av intervjupersonernas egen uppfattning av begreppet.  Eftersom bedömningen av ett 

barns mognad sker i en kombination av olika kunskapsformer bidrar det till ett viss 

lärande.  

  

Den institutionaliserade kunskapen visar sig bland annat i att socialsekreterarna hämtar 

information från andra aktörer som hjälper dem i resonemanget att bedöma ett barns 

mognad. Att använda sig av institutionaliserad kunskap är något som samtliga 

intervjupersoner gör i sitt dagliga arbete. I resonemangen kring barns mognad visar sig 

socialsekreterarnas diskretionära handlingsutrymme. En viss form av lärande 

uppkommer här eftersom de behöver lösa problemet kring bedömningen av barns 

mognad.   
 

Tyst kunskap och vetenskaplig kunskap används inte lika mycket i resonemangen fram 

till utformningen av barns delaktighet i utredningar. De används för att samla in 

information kring barnets mognad för utformningen av delaktigheten. Den 

vetenskapliga kunskapen innefattar kunskap om utvecklingspsykologin. Den tysta 

kunskapen är främst information från barns föräldrar, närstående, andra som känner 

barnet, barnet själv och information i fom av tidigare erfarenheter både egna och 

kollegors. Det framkommer att den tysta kunskapen och den institutionaliserade 

kunskapen inte alltid är till fördel om den inte synliggörs och medvetandegörs. Den 

institutionaliserade kunskapen används även den för insamling av information kring 

utformningen av barns delaktighet i utredningar. Detta i form av information från 

utomstående aktörer samt kunskap om lagtext. De tre nämnda kunskapsformerna kan 

tolkas som en kunskapsgrund för att kunna föra ett resonemang kring hur ett barn ska 

göras delaktigt i en utredning, men i själva resonemanget är det andra kunskapsformer 

som socialsekreterare använder sig av. Det är i huvudsak artikulerad kunskap. Som 

tidigare nämnts används artikulerad kunskap i form av resonemang tillsammans med 

kollegor och andra aktörer. Den förkroppsligade kunskapen används vid resonemangen 

när socialsekreterarna bedömer ett barns mognad. Förkroppsligad kunskap tillämpas i 
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mötet med barnet där socialsekreteraren bedömer mognaden baserat på en känsla om 

barnets mognad, något som kommer från deras egen uppfattning av begreppet mognad.   

  

Socialsekreterare har ett diskretionärt handlingsutrymme att själva fatta vissa beslut. Att 

besluta om ett barns delaktighet utifrån mognaden är ett exempel på detta. I dessa 

bedömningar har socialsekreterarna ett utrymmer att själva resonera sig fram till och 

besluta hur de ska handla i olika situationer. Alla socialsekreterare i denna studie 

uttrycker att alla barn kan göras delaktiga men på olika sätt. Det kan vara genom samtal 

eller observationer. De menar att delaktigheten ska anpassas utifrån barnet och vilken 

nivå barnet befinner sig på, oavsett ålder, mognad och funktionshinder eller inte.  

  

Det finns exempel på lärandeprocesser i alla kunskapsformer. Dels genom de 

resonemang som förs kring både ett barns mognad men även kring formen av 

delaktighet. Det visar sig även i form av att socialsekreterarna använder sig av flera 

kombinationer av kunskapsformer. I alla kunskapsformer utvecklas lärandeprocesser 

genom ny kunskap och kompetens, det vill säga praxis.  

 

7 Avslutande diskussion 

Nedan följer en diskussion om resultatet om vår studie. Vi diskuterar fynd som vi gjort 

och anser vara intressanta. Vi anser att de kunskapsformer som socialsekreterare 

använder sig av i sitt resonemang inte består av renodlade kunskapsformer utan 

socialsekreterare behöver tillämpa formerna kombinerat med varandra.  

 

7.1 Rutin ärenden 

Vi har sett att socialsekreterana i vår studie använder sig av tre kunskapsformer i de 

ärenden som vi kategoriserat som rutinärenden; förkroppsligad kunskap, vetenskaplig 

kunskap samt institutionell kunskap.  

 

Samtliga intervjupersoner i vår studie har som tidigare nämnts ansett att det är självklart 

att barnet ska vara delaktigt i en utredning det vill säga att det kan ses som en rutin. Det 

kan grunda sig i att de intervjupersoner som deltagit i studien endast varit 

yrkesverksamma medans lagen om barns delaktighet varit verksam. Det kan ha påverkat 

vårt resultat negativt, eftersom vi inte fått med synvinkeln av de som varit 

yrkesverksamma längre. Å andra sidan visar vårt resultat att lagstiftarna lyckats att 
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implementera lagen och gjort socialtjänstens riktlinjer mer rättssäkra för barnet. De 

"nyare" socialsekreterarna har utvecklat sin professionella roll under den lagen och 

därför har delaktigheten blivit en mer naturlig del i deras arbetssätt. Intervjupersonerna 

har uppgett att i deras dokumentationsunderlag BBIC, finns det med en rubrik där 

socialsekreteraren ska skriva ner barnets delaktighet och ge en motivering till om barnet 

inte har varit delaktigt. Detta kan även vara en av anledningarna till varför det är 

naturligt för socialsekreterarna att prata om resonemanget kring ett barns delaktighet. 

 

Som det nämns i den tidigare forskningen säger Avby (2015) att socialsekreterare som 

arbetar inom utredning inte använder sig särskilt mycket av forskning i deras utredning. 

Vi kan emellertid utläsa av intervjuerna att de använder sig av just vetenskaplig kunskap 

i sin bedömning av mognad samt sitt resonemang kring ett barns mognad. Kan det vara 

så att socialsekreterare inte anser sig själva använda sig av forskning i sitt arbete, på 

grund av att frågan är ställd mer direkt? Likt Avbys (2015) intervjupersoner uppger 

övervägande intervjupersoner i vår studie att de inte använder sig av forskning. Det 

framkommer emellertid i deras svar vid frågor som är ställda på ett öppet sätt att deras 

kunskap grundar sig i vetenskapen. Samma princip gäller frågor kring utbildningen, 

övervägande antal uppger att de inte tagit hjälp av sin utbildning i sina bedömningar när 

frågan är ställd mer direkt. Trots det tydliggörs det i deras svar att de faktiskt använder 

sig av kunskap från sin utbildning i deras bedömningar kring mognad.  

 

Alla socialsekreterare uppger att de har tid och utrymme till att söka forskning. Det går 

emellertid att urskönja att det är upp till den enskilda socialsekreteraren att ta sig tid till 

att söka ny kunskap. Det handlar om att de själva måste prioritera och vilja söka ny 

kunskap. Detta skiljer sig från det som Avby, Nilsen och Ellström (2017) som menar att 

om socialsekreterare fick större utrymme i sitt arbete att leta efter relevant forskning 

skulle det kunna vara till gagn för deras tillvägagångssätt i en utredning. 

Socialsekreterarna i vår studie uppger att de har utrymmet att söka ny kunskap, ändå får 

vi uppfattningen att de inte använder möjligheten att utnyttja det fullt ut. Om de skulle 

utnyttja sitt utrymme mer skulle det då påverka deras kunskapsgrund i deras 

bedömningar kring mognad?      
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7.2 Komplexa ärenden  
I de ärenden som vi anser har en mer komplex käraktär innefattas samtliga 

kunskapsformer i resonemanget. Att detta beror på just den kompexitet som ärendena 

speglar finns det ingen osäkerhet kring, socialsekreteraren behöver anävnda sig av alla 

kunskapsformerna för att proudcera ett resultat i sin bedömning kring mognad. Därför 

anser vi der är en stor fördel att kompetenskravet höjs för dem som arbetar med dessa 

bedömningar.  

 

Med tanke på att de är relativt nya i sin yrkeskarriär kan det även vara positivt att deras 

utbildning ligger dem nära. Socionomutbildningen uppdateras allt eftersom att ny 

forskning uppdagas. De som är nyexaminerade socionomer är uppdaterade på den 

nyaste forskningen och har fått sin kunskap utifrån den. De kan då använda sig av den i 

sitt dagliga arbete. Nackdelen med detta är att de inte har samma bredd i sin tidigare 

erfarenhet som de kollegor som arbetat inom området en längre tid har. Det har 

emellertid framkommit att socialsekreterarna i vår studie ofta använder sig av sina 

kollegor i de bedömningar som de anser vara svåra, därför behöver inte erfarenheten 

vara ett problem.  

 

Ytterligare en nackdel är att två av våra intervjupersoner inte har socionomutbildning. 

Vi har emellertid inte noterat att deras svar skiljer sig i relation till de intervjupersoner 

som har en socionomutbildning. En av dessa socialsekreterare har fått möjlighet att 

komplettera sin utbildning, med tanke på det kompetenskrav som är i processen att 

förändras för de som arbetar inom myndighet barn och unga medans den andra inte 

nämnde något sådant.  

 

7.3 Slutsats 
Vi drar slutsaten att utifrån de olika svar som vi fått av de intervjuade om begreppet 

mognad visar och bekräftar att mognadsbegreppet är komplext. Alla intervjupersonerna 

har olika referensramar till vad som tillskrivs ett moget barn, även om det finns likheter 

i deras svar är de grundade på den personliga uppfattningen av mognad. 

Socialsekreterarnas personliga uppfattningar påverkar alltså på vilket sätt barnet blir 

delaktigt och därmed också rättssäkerheten för barnet.  
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Det finns emellertid rutiner kring några typer av ärenden där det är fastställt hur 

socialsekreteraren ska gå tillväga. I de ärenden där det är svårt att bedöma mognaden 

samt delaktigheten ser vi att de använder sig av sina kollegor, vilket kan uppfattas som 

en strategi i den komplexa bedömningen. Kollegorna fungerar som ett stöd i deras 

osäkerhet gällande barnets mognad. De kan emellertid inte enbart använda sig av 

kollegors erfarenheter eftersom det finns en risk att dessa erfarenheter grundas i 

felaktiga föreställningar, därför är en kombination av kunskapsformer mycket viktigt. 

Detta i likhet med det Avby (2018, s 104) skriver att det finns begränsningar i lärande 

från erfarenheter eftersom det kan grundas i felaktiga föreställningar. Därför bör 

lärandet inte enbart bestå av lärande från erfarenheter.  

 

Något som talar för barnet är att samtliga intervjupersoner anser att delaktigheten är en 

självklar del av utredningen, mognaden påverkar inte delaktigheten utan endast sättet 

barnet blir delaktigt på. De uppger även ett flertal gånger att de arbetar för barnen och 

att det är deras röst de vill föra, vilket vi anser är mycket positivt och talar för barnets 

utrymme i utredningen.  

 
7.4 Metoddiskussion         

Thomassen (2007) menar att hermeneutiken utgår från att tolka andras uppfattning av 

verkligheten. Därför valde vi den hermeneutiska ansatsen eftersom vi ville få 

möjligheten att tolka våra intervjupersoner samt använda den förförståelse vi har om 

området sedan tidigare. Risken med detta är att någon annan skulle kunna tolka vårt 

material på ett annorlunda sätt än vad vi gjort. Vi analyserade vårt material separat, för 

att försäkra oss om att vi inte påverkade varandra i processen. Genom detta 

tillvägagångssätt anser vi att det ökar möjligheten att även andra kan tolka materialet 

som vi.  

 

Valet att använda oss av en kvalitativ metod föll sig som tidigare nämnts naturligt 

eftersom vi ville fokusera på socialsekreterares personliga åsikter samt upplevelser. 

Nackdelen med den kvalitativa metoden kan vara att när data tolkas kan det riskera att 

materialets innebörd förändras, på grund av att det är undersökarna som väljer vilken 

information som de för över till analysen (Svensson 2015). Processen kan göras mer 

tillförlitlig genom att tillvägagångssättet vi använt oss av redovisas utförligt (jmf Trost 

2010), vilket gjorts tidigare i uppsatsen. För att ytterligare visa en transparens i vårt 
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material har vi  använt ett flertal citat under resultat och analys, för att tydliggöra 

intervjupersonernas egna ord. Detta bjuder in läsaren att granska våra tolkningar av 

materialet.  

 

Genom att använda semistrukturerade intervjuer fick vi möjligheten att ställa öppna 

frågor till våra intervjupersoner, som Justesen & Mik-Meyer (2011) säger är en fördel i 

kvalitativa studier. Vi upplevde att det i vissa intervjuer kunde vara en nackdel eftersom 

intervjupersonerna kunde leda in intervjun på ett spår som inte var relevant för vår 

studie. För att förhindra detta följde vi inte med intervjupersonen på deras spår utan 

återgick istället till vår intervjuguide (Bilaga 2) genom att inte ställa följdfrågor. Kvale 

och Brinkman (2014) beskriver intervjun som ett hantverk som något som måste läras 

genom att öva på. Vi har ingen tidigare erfarenhet vad det gäller intervjuer, vilket kan 

ha påverkat bredden av vårt insamlade material. Vi kände efter att ha genomfört några 

intervjuer att vi blev mer säkra på att intervjua och det blev mer som ett samtal 

tillsammans med de intervjuade. Vid den sista intervjun kände vi en klar förbättring i 

genomförandet. Vi har  dock erfarenhet av att använda öppna frågor vilket var till en 

fördel i genomförandet av intervjuerna, tidigare erfarenhet i form av samtalsträning i vår 

socionomutbildning, VFU samt tidigare yrkeserfarenheter med behandlande samtal. Att 

vi var två intervjuare närvarande kan upplevas av de intervjuade som om de befinner sig 

i ett underläge och upplevas som om de befinner sig i en förhörssituation (jmf Trost 

2010). Detta var inget som vi märkte av, vilket kan bero på att intervjuerna 

genomfördes på en plats där intervjupersonerna känner sig trygga det vill säga på deras 

arbetsplatser.  

 

7.5 Förslag till vidare forskning 
Det hade varit intressant att undersöka om det finns någon skillnad i utredningar som är 

gjorda av socialsekreterare som har egna barn och socialsekreterare som inte har egna 

barn.  

 

Det hade även varit intressant att utveckla den studie som vi gjort med intervjupersoner 

som arbetar med myndighet barn och unga i mer än 10 år för att se om resultatet skiljer 

sig åt. 
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Bilaga 1 
Informationsbrev  

 
 

Hej!  

Vi heter Erika Bergholm och Lisa Gustafsson. Vi studerar på socionomprogrammet på 
Linnéuniversitetet i Växjö, just nu arbetar vi med vårt examensarbete. Vi ämnar att göra 
en studie kring hur socialsekreterare som arbetar inom myndighet barn och ungdom 
bedömer barnets delaktighet i en utredning. Vi anser att vår studie kan bidra till en ökad 
förståelse kring processen hur socialsekreterare bedömer	  om barn ska bli delaktiga i en 
utredning.	  	  

För att nå vårt syfte vill vi utföra enskilda intervjuer med socialsekreterare som arbetar 
med att göra dessa bedömningar. Intervjuerna kommer hålla på ungefär 60 minuter. Vid 
godkännande kommer det som sägs att spelas in för att sedan avidentifieras av oss. Det 
material som samlas in kommer att behandlas med respekt för de som intervjuas. Utöver 
oss två kommer materialet endast att visas för vår handledare samt examinator. 
Materialet vi samlar in används endast till denna studie. Medverkan är helt frivillig och 
kan avbrytas utan motivering när som helst.	  

Till intervjun skulle vi önska att du förbereder att kort delge två fall där du haft svårt 
respektive lättare att bedöma ett barns delaktighet i en utredning. 

Vid frågor kontakta oss eller vår handledare Peter Hultgren, samtliga kontaktuppgifter 
finner du nedan. 

Med vänliga hälsningar 

Erika Bergholm och Lisa Gustafsson 

 

Kontaktuppgifter: 

Erika Bergholm   Lisa Gustafsson 

Telefon: xxx-xx xx xxx   Telefon: xxx-xx xx xxx 

Email: ek222qa@student.lnu.se  Email: ls222zk@student.lnu.se 

  

Peter Hultgren 

Email: peter.hultgren@lnu.se 
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

Presentera oss... 

Syftet med denna intervju är att försöka få en uppfattning om bedömningen av barns 

mognad för delaktighet i en utredning.  

Intervjun beräknas pågå i ca 60 minuter.  

Intervjun kommer vi sedan att transkribera för att sedan koda och sammanställa till 

vårt arbete. Vårt arbete kommer att publiceras i diva och vara tillgängligt för alla, 

vilket möjliggör för dig om du är intresserad av vårt resultat av studien.  

Vi börjar med lite frågor för att vi ska få en uppfattning om vem du är, sedan går vi in 

mer på frågor som rör studien.  

Du kommer att få möjlighet att tänka igenom dina svar och pausa, känn dig fri till detta. 

Vi kan även återgå till frågor om du inte direkt kan svara... 

 

Allmänna frågor: 

Hur gammal är du? 

Vilken utbildning har du? 

När tog du examen? 

Hur länge har du arbetat med myndighetsutövning inom barn och unga? 

Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

Vilka tidigare erfarenheter har du inom socialt arbete? Utveckla mer... 

 

 

Bedömning om att låta barn komma till tals i en utredning med hänsyn till barnets 
mognad 

1. Kan du beskriva hur processen ser ut då man bedömer om ett barn ska bli delaktig i 
en utredning? 
− Träffas barnen för att denna bedömning ska kunna göras eller görs bedömningen 

innan du träffar barnen. 

 

2. Vad anser du är viktigt att ta i beaktande innan man involverar ett barn i en 
utredning?  
− Finns det något annat som bör tas hänsyn till? / Något man bör tänka på?  
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− Vad? 

 

3. Vad behöver du ha för information om/kring barnet för att besluta om det ska bli 
delaktigt i en utredning?  
− Hur får du veta det? 
− Av vem? 

 

4. Har ditt arbete förändrats något i och med lagändringen 2010 i SoL 11 kap 10§ om 
att det är barnets ålder och mognad som påverkar dess delaktighet i en utredning? 
− På vilket sätt? 
− Kan du utveckla/ berätta mer? 
− Ge exempel? 

Denna fråga kan vi ställa till dem som har arbetat med myndighetsutövning inom barn 
och unga innan denna lag kom till.  

 

5. Vad betyder ett barns mognad för dig? 

 

6. Vad får ett barns mognad för betydelse för dig i bedömningen om det ska bli 
delaktigt i en utredning? 
− På vilket sätt får det betydelse eller inte? 

 

7. När är ett barn tillräckligt moget för att bli delaktigt i en utredning?  
− Vad grundar sig detta i? 

 

8. Hur resonerar du dig fram till bedömningen om ett barn är tillräckligt moget för att 
bli delaktigt i en utredning?  

 

9. Kan/tar du hjälp av kollegor eller andra på arbetsplatsen i dessa resonemang?  
− Vilka? 
− Vad för erfarenheter har de som kan vara till hjälp? 
− Hur går ni tillväga då? 
− Vad grundar sig dessa beslut på? 

 

10. Finns det något som är svårt med att bedöma om ett barn ska bli delaktigt i 
en utredning med tanke på mognad?  
− I så fall vad?  
− Kan du utveckla?  
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− Ev. ge exempel 
− Vad kan i så fall underlätta denna bedömning? 
− Får du stöd när det är svårt? Och av vem? 

 

11. Finns det något du saknar för att bedöma om ett barn ska bli delaktigt i en 
utredning? 
− Vad? 
− Hur kan du få det du saknar? 
− Och av vem? 

 

 

12. Finns det något som talar emot att ett barn ska bli delaktigt i en utredning och i så 
fall vad? 
− Ge exempel 
− Hur resonerar du dig fram till ett sådant beslut?  
− Vad grundas ett sådant beslut på? 
− Vem beslutar om något talar emot att ett barn ska bli delaktigt? 
− Är det ofta ett barn inte får bli delaktigt i en utredning? 

 

 

Erfarenheter/kunskap/riktlinjer 

13. Fick du med dig något från din utbildning som är till hjälp när du ska fatta beslut 
om ett barn är tillräckligt moget för att bli delaktigt i en utredning?  
− I så fall vad? 

 

14. Har dina tidigare erfarenheter varit till hjälp för dig när du ska bedöma om ett barn 
är tillräckligt moget för att bli delaktigt i en utredning? 
− På vilket sätt? 
− Vilka erfarenheter 

 

15. Vad har du fått för information när du började här som hjälper dig i bedömningen 
om ett barn är tillräckligt moget för att bli delaktigt i en utredning?  

 

16. Finns det riktlinjer om hur du/Ni ska/kan gå tillväga vid bedömning om barn ska bli 
delaktigt i en utredning?  
− Vad för något?  
− Vart finns dessa?  
− Vem har skrivit dem? 
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Om socialstyrelsens skrifter/BBIC som bland annat grundas sig i forskning, som blir en 
bra inledning till nästa fråga... 

 

(Forskning) 

17. Kommer det nya rön gällande barns mognad? 
− Vart kommer de ifrån? 
− Genom forskning? 

 

18. Använder du dig av forskning när du bedömer om ett barn är tillräckligt moget för 
att bli delaktigt i en utredning? 
− Vart kommer den ifrån, var hittar du den? 
− Om du inte använder dig av forskning, finns det något annat du använder? 

 

19. Hur blir du uppdaterad om forskning kring barns mognad? 

 

20. Hur söker du själv den forskning som behövs för att bedöma om ett barn är 
tillräckligt moget för att bli delaktigt i en utredning? 

 

21. Finns det organisatoriskt utrymme till att söka forskning? 
− På vilket sätt finns utrymme och när? 
− Om inte- anser du att det bör finnas? 

 

22. Hur bidrar organisationen med att uppdatera er socialsekreterare med ny forskning 
på området? 

 

23. Kan du beskriva ett fall där du tyckte det var svårt respektive lättare att besluta att 
göra barnet/barnen delaktiga i utredningen. 
− Ålder på barnet/barnen? 
− Hur gick du/ni till för att besluta detta? 
− Vad hade barnets mognad för betydelse i beslutet? 
− Vilka var involverade i beslutet? 
− Vad gjorde att detta fall var svårare/lättare? 
− Har du med dig dessa erfarenheter eller liknande erfarenheter i andra 

bedömningar? 

 

24. Har du egna barn? 
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Finns det något mer du vill tillägga/ något mer du anser att vi behöver veta om 
bedömningen om barn ska bli delaktiga i utredningar? 

 

Om det är så att vi behöver komplettera någon fråga är det ok att vi tar kontakt 
med dig igen? På vilket sätt? mejl, telefon? 

 

Ställ följdfrågor för att få loss processerna... Återberätta/sammanfatta för att kontrollera 
att vi förstått! 

 


