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Titel: Is there room for children to participate?  
A quantitative vignette study on childeren`s participation in investigation cases.  

Abstract 
The aim of this study was to investigate how organizational and child-related factors, as well 
as the general approach, affect the child's participation and the extent to which children are 
involved in the child protection agency child care investigations. Based on the following 
questions, the study investigated to which extent, and in which way, children are involved in 
investigations:	
	
1. To what extent and in what way are children involved in the Swedish child protection 
agency?	
2. How are children's involvement affected of child-related factors?	
3. How are children's involvement affected of organizational factors? 
	
The result has been analyzed based on Michael Lipsky's Street-level-bureaucracy (2010), in 
addition, Harry Shier`s (2001) participation ladder has also been used.	
The result showed that most of social workers considered that the factors of time, workload, 
competence development and staff density affects children's participation. Drawing on the 
answers from the study, we conclude that there is generally a high level of participation 
within the Swedish child protection agency. Children hold a significant place in social welfare 
investigation cases, although social workers could involve them to a greater extent in the 
decision making process. 	
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1. Bakgrund 
Inom ett år kommer FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) att bli svensk 

lagstiftning, vilket innebär att större krav kan komma att ställas på socialtjänsten och 

socialsekreterare, för att göra barn delaktiga i utredningsärenden. Sedan ratificeringen 1989, 

har en kartläggning utfärdats, för att se över att Sveriges lagar överensstämmer med 

barnkonventionen, en process som är tidskrävande. I konventionen framgår det att länderna 

som ratificerar den är skyldiga att se över så att de inhemska lagarna inte går emot de 

rättigheter som finns inom konventionen (Socialdepartementet 2016). När internationella 

överensstämmelser ska införlivas i svensk rätt är det vanligast att det sker genom 

transformering. Detta innebär att bestämmelser i barnkonventionen kommer i uttryck i flera 

av flera lagar (Socialdepartementet 2016). I takt med att samhället förändras och utvecklas 

samt med ny kunskap är det av stor vikt att följa upp huruvida lagstiftningen stämmer överens 

med barnets rättigheter utifrån konventionen. 	

	

Trots att det gått 30 år sedan konventionen ratificerades är det fortfarande inte självklart att 

barnen blir delaktiga i utredningsärenden hos socialtjänsten. Enligt FN:s konvention om barns 

rättigheter har barn rätt till att uttrycka sin mening och få dem respekterade och beaktade i 

ärenden som berör dem. Den slår fast att barn är egna individer med egna rättigheter och är ett 

internationellt avtal som är rättsligt bindande (Unicef 2019). Av barnkonventionens 54 

artiklar är det fyra huvudprinciper som ska vara vägledande för hur de andra tolkas, de 

artiklarna är 2,3,6 och 12. Huvudprinciperna berör barns värde och rättigheter, barns rättighet 

till liv och utveckling och att alla ärenden som rör barn ska utgå från vad som är barnets bästa. 

Artikel 12 är den grundprincip som lyfter alla barns rättigheter till att få uttrycka sina åsikter 

och få dem respekterade och uppmärksammade i alla frågor som berör barnet 

(Barnombudsmannen 2019). Den beskriver även att barns delaktighet är en fundamental 

rättighet vilket innebär delaktighet i alla processer som berör dem. 	

	

Socialstyrelsen (2018) utkom under hösten 2018 med ett kunskapsstöd som ger personal inom 

socialtjänsten ett material för att göra barn delaktiga i de utredningsärenden som berör dem 

vilket kan tolkas som att det råder en viss ojämlikhet inom delaktigheten. Bris (2019) menar 

att genom den nya lagen går barns rättigheter från ord till att bli handling. Det kommer att 

ställas högre krav på myndigheter att se till så att barnet får en central roll i utredningsärenden 

som berör dem. I Socialtjänstlagen (2001:453) 11 kap 10§ beskrivs det tydligt att barnets 
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åsikter ska tillmätas betydelse. Barnet ska både få information och vara delaktiga under 

processen som berör dem. Socialtjänstlagen poängterar att ålder och mognad ska beaktas i 

utredningsärenden men att detta inte skall begränsa barns delaktighet. Barnrättskommittén 

(2014, s. 8) beskriver att de professionella ska använda sig av mer än enbart verbal 

kommunikation för att skapa delaktighet, såsom lek, kroppsspråk, teckningar och 

ansiktsuttryck för att tillförsäkra att barnet förstår innebörden av samtalet. Barnets biologiska 

ålder är inte ett tecken på hur mycket de förstår, utan att sociala och kulturella förväntningar 

samt tidigare erfarenheter bidrar till barnets förmåga att bilda sig en egen åsikt. Därför ska 

barnets åsikter bedömas i det enskilda fallet. Barnrättskommittén (2004, s. 10) menar att det är 

svårt att definiera barnets mognad, men att socialsekreterarna ska utgå från barnets kapacitet 

genom att uttrycka frågor och åsikter på ett självständigt sätt, samt se till förmågan att bedöma 

och förstå konsekvenserna av den aktuella frågan (Socialstyrelsen 2015, s. 13). 	

	

Socialstyrelsens lägesrapport (2018) beskriver att det finns brister inom socialtjänstens praxis 

när det gäller barns rättigheter och i synnerhet när det kommer till barns delaktighet. Inom det 

sociala arbetet är det fortfarande inte självklart att barn i tillräckligt stor utsträckning görs 

delaktiga i utredningsärenden som berör dem hos socialtjänsten (Socialstyrelsen 2018, ss. 8-

9). Vidare i lägesrapporten nämns faktorer som kan påverka barns delaktighet. De faktorer 

som nämns är kompetensen hos socialsekreterarna och personaltätheten inom förvaltningen. 

Ytterligare ett fält som kan påverka delaktigheten är synsättet inom socialtjänsten. Enligt 

forskaren Nybom (2005) finns det två olika synsätt inom socialtjänsten, familjefokuserat eller 

barnfokuserat. Inom den svenska socialtjänsten är det mest förekommande att använda det 

familjefokuserade synsätt. Det innebär att barnet sätts in i kontexten av familjen istället för att 

ses som en egen individ och barnet ses som en del av familjen. I ett barnfokuserat synsätt sätts 

barnet som en egen individ och kommer då i centrum för ärendet som berör dem.	

 

1.1 Problemformulering	

Det som har observerats genom den tidigare forskningen är att socialsekreterarna inte i 

tillräckligt stor utsträckning gör barnet synligt i utredningar och det som oftast poängteras 

som faktorer är barnets ålder och mognad. Barnet ska göras delaktig utifrån den mån barnet 

själv vill vara delaktig, dock kan delaktigheten begränsas av ålder och mognad, vilket enligt 

Rasmusson (2006, s. 105) kan innebära att barnets kompetens ifrågasätts. En annan faktor 

som också påverkar barns delaktighet är hur och på vilket sätt socialsekreterarna lyfter fram 

och presenterar barnet i utredningen (Rasmusson 2006 och Nybom 2005). Den faktorn kan 
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påverkas av socialsekreterarens erfarenhet av arbete med barn. Ytterligare omständigheter 

som kan tänkas påverka socialsekreterarnas arbete är hur de organisatoriska faktorerna styr 

över arbetsrutiner, tidsutrymme och kunskapsutveckling.	

	

Forskning visar även att ett gott, frivilligt samarbete med föräldrarna är av större vikt och att 

det är först vid ärenden av allvarligare karaktär till exempel våldsärenden, som barnet blir 

delaktigt (Heimar, Näsman och Palme 2017). Nybom (2005) genomförde en vinjettstudie med 

socialsekreterare i ett flertal länder för att undersöka skillnaderna i barns delaktighet. 

Likvärdigt med denna studie så undersökte Nybom (2005) även huruvida socialtjänsten 

arbetar familje- eller barnfokuserat. Vilket synsätt är egentligen mest fördelaktigt för barns 

delaktighet, är det med barnet eller med hela familjen i fokus?	

	

Den tidigare forskningen presenterar en bild av att barnet inte i tillräckligt stor utsträckning 

blir delaktiga i utredningsärenden. Denna studie ifrågasätter bilden av den tidigare 

forskningens presentation av barns delaktighet inom socialtjänsten. Därav finns ett behov av 

ny forskning för att belysa faktorer som kan leda till en ökad delaktighet för barnet. Studien är 

också relevant utifrån den nya Barnrättslagen som träder i kraft i början av nästa år. Från 

Nyboms (2005) studie togs inspiration till att genomföra en liknande studie men utifrån den 

svenska kontexten. Då ingen liknande studie har genomförts sedan 2005 behövs ny forskning 

inom fältet. Vid eftersökning av tidigare forskning framkom enbart ett fåtal kvantitativa 

vinjettstudier utifrån barnavårdsärenden inom den svenska socialtjänsten. Dessa studier 

fokuserade då utifrån andra perspektiv som belystes starkare än barnets delaktighet, som till 

exempel genusperspektivet eller etnicitet. Eftersom det råder en brist på kvantitativ forskning 

inom ämnet barns delaktighet i Sverige, ger denna studie en bredare bild som går att 

generaliseras vilket en kvalitativ studie inte kunnat uppnå. Studien belyser även tänkbara 

faktorer som kan påverka barns delaktighet vilka skulle kunna vara tidsbrist och 

personaltäthet. Mot bakgrund av vad forskning visar angående avsaknaden i barns delaktighet 

har den här studien för avsikt att undersöka i hur stor utsträckning barn är delaktiga inom 

socialtjänsten. Då tidigare forskning presenterar en negativ bild av barns delaktighet ämnar 

den här studien att undersöka om denna negativa bild fortfarande är aktuell utifrån 

socialsekreterarnas syn. Det är av betydelse för socialt arbete att inneha kunskap och aktuella 

fakta inom det här området. Studien ämnar att bidra med en bredare syn på barns delaktighet 

ur en kvantitativ forskningsansats. 	
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Utifrån Michael Lipskys Street- Level Bureaucracy (2010) som i en svensk kontext översatts 

till gräsrotsbyråkrater ska resultatet analyseras. Till hjälp kommer även Harry Shiers 

delaktighetsstege (2001) att användas som analysverktyg.	

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur organisatoriska och barnrelaterade faktorer samt det 

generella synsättet inverkar på barnets delaktighet och i vilken utsträckning barn är delaktiga i 

socialtjänstens barnavårdsutredningar.  

 

1.3 Frågeställningar 

Med utgångspunkt i följande frågeställningar kommer studien undersöka i vilken utsträckning 

och på vilket sätt barn involveras i utredningar: 	

1. I vilken utsträckning och på vilket vis är barn delaktiga i den svenska socialtjänsten?	

2. Hur påverkas delaktigheten av barnrelaterade faktorer?	

3. Hur påverkas barns delaktigheten av organisatoriska faktorer?	

	

1.4 Avgränsningar 

Följande studie har avgränsats till att studera barns delaktighet i utredningsärenden inom 

socialtjänsten. Frågorna i enkäten är riktade till socialsekreterarna för att få ett svar som 

representerar hur delaktigheten ser ut i ett ärende. Samt för att se om delaktigheten påverkas 

av barnrelaterade faktorer och/eller de organisatoriska faktorerna.  

 

1.5 Begreppsförklaring 

Barn 

Enligt svensk lag är alla individer under 18 år barn.  

 

Delaktighet 

Delaktighet bör ses som en process som skapas i det individuella mötet. Barns delaktighet kan 

se olika ut beroende på individen det berör. Delaktighet ska ses som en rättighet och inte en 

skyldighet (Socialstyrelsen 2018, s. 16) men samtidigt är det viktigt att se till skillnaderna 

mellan ett samtal och delaktighet. Samtal handlar om att lyssna på barnet medan delaktighet 

innebär att barnet får utöva inflytande i beslut som påverkar dem. För att inflytande ska bli 

möjligt måste socialsekreteraren lyssna och beakta barnets åsikter (Thorburn-Stern 2017, s. 

46). Barns deltagande kan därför se olika ut beroende på hur mycket de själva väljer att vara 
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delaktiga, det kan handla om att bara sitta med i rummet och lyssna eller aktivt delta i samtal. 

Det ska däremot inte ses som en tillfällig handling, utan vara ett inkluderande utbyte mellan 

barnet och den professionella där barnet får ta del av åtgärder och framtida planer som berör 

barnet (Barnombudsmannen 2019).  

 

Vinjettmetoden 

Vinjettmetod innebär att fiktiva fallbeskrivningar presenteras och utifrån dessa får 

respondenter besvara frågor (Alexander & Becker 1978). Fallen ska vara konstruerade av 

sådan karaktär att de hade kunnat vara autentiska fall för respondenterna. Det är av vikt att 

vinjetten eller vinjetterna som används är korta, lätta att förstå samt trovärdiga då de ska vara 

så verklighetsanknutna som möjligt (Huges 1998).	

	

Användandet av vinjettmetoden utvecklades i USA på 1950-talet men kom till Norden först 

på 1980-talet (Brunnberg & Kullberg 2007). Inom forskning är vinjettmetoden en pålitlig 

metod då respondenterna utgår från samma specifika fall vilket ökar tillförlitligheten i svaren. 

Fallen ska vara identiska förutom någon enstaka skillnad som till exempel namn, kön eller 

ålder. Att använda sig av metoden gör också att respondenterna på ett smidigt och relativt 

avdramatiserat sätt kan besvara frågor som kan vara av en mer känslig karaktär. Ytterligare en 

annan anledning är att vinjettmetoden kan synliggöra hur professionella agerar vid 

bedömningar och beslutsfattande (Barter & Renold 1999).   	

 

Artikel 12 barnkonventionen 

Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla 

frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder 

och mognad (Barnombudsmannen). Barnkonventionen lyder även att om barn inte vill vara 

delaktig eller ha en egen åsikt ska ingen tvinga dem till det, men det får inte finnas hinder för 

dem att göra det om de vill.  

 

2. Tidigare forskning 

I följande stycke kommer tidigare forskning gällande barns delaktighet och vikten av den att 

presenteras. Den tidigare forskningen består bland annat av två avhandlingar varav den ena 

berör implementeringen av artikel 12 i barnkonventionen den andra barnperspektiv i den 

sociala barnavården. Avhandlingarna och artiklarna som har studerats berör alla barns 
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delaktighet inom det sociala arbetet. Efter granskning av ämnesområdet valdes slutligen 

följande artiklar och avhandlingar ut. Den tidigare forskningen har tematiserats utefter de 

begrepp som är relevanta för studien och är följande: barns delaktighet, delaktighet och 

rättigheter, socialsekreterarnas handlingsutrymme för att påverka barnets situation utifrån 

ålder och mognad, strukturella och organisatoriska faktorer, familjefokuserat- eller 

barnfokuserat synsätt samt lagstiftning. Avslutningsvis följer en sammanfattning av den 

tidigare forskningen. 	

	

Den tidigare forskningen hittades med hjälp av databaserna Libris, uppsatser.se, SAGE 

Journals Online, Google Scholar, Wiley Online Library, Open Journals vid Lunds universitet 

samt Socialvetenskaplig tidskrift. Sökord som användes var: participation, barns delaktighet, 

socialtjänst, social service and child participation, child view, implementing article 12 och 

barn- och familjefokuserat synsätt. 	

	

2.1 Barns delaktighet	

Forskning (t ex Eriksson & Näsman 2009) visar att barnets röst ofta försvinner i 

vårdnadsprocessen. Barnets perspektiv och delaktighet vävs samman med den bedömning 

som socialsekreteraren gör (Rörbäck 2015, ss. 53-57; Socialstyrelsen, 2014-12-40). Det som 

händer är att barnets perspektiv presenteras ur en mer generell samt allmän bild och inte ur 

den situation som barnet befinner sig i (Aronsson & Ingrids 2014, ss. 42-43). Även sett ur ett 

historiskt perspektiv har barns deltagande varit svagt och ofta är det mognad och ålder som 

har varit avgörande (Rörbäck 2015, s. 55).	

	

Rasmusson (2006) har genomfört en studie, där fokus har varit på att skapa och pröva nya 

utvecklingsformer inom ramen för samarbete mellan praktik, forskning och grundutbildning. 

Rasmusson (2006) har intervjuat barn och ungdomar samt deras föräldrar för att undersöka 

innebörden av begreppet barnperspektiv och delaktighet. Det som uppmärksammades i 

studien var att barns delaktighet är väldigt komplext. Rasmusson (2006) menar att det är 

viktigt att se barnets delaktighet utifrån det sammanhang som barnet befinner sig i. 

Socialtjänstens ramar och rutiner påverkar socialsekreterarna som måste förhålla sig till 

politiska direktiv, lagstiftning, rutiner och organisatoriska förutsättningar. Socialsekreterarnas 

professionella förhållningssätt är också avgörande. Rasmusson (2006) påtalar vikten av att 

socialsekreteraren måste vara medveten och ta tillvara på barnets perspektiv samt ha en 

förmåga till att lyssna och se till barns förmåga och behov. Det är också av vikt hur 



Emma Bergström och Victoria Lindman Eskilsson 
 

(60) 
 

7 

socialsekreteraren dokumenterar och presenterar det som barnet delger, att socialsekreteraren 

uppfattar och hanterar det som barnet sagt på ett korrekt sätt (Rasmusson 2006, s. 104-105).	

	

På liknande vis uttrycker Nybom det i sin vinjettstudie. Nybom (2005) menar att det är 

socialsekreteraren som ska lyfta fram barnet och göra barnet synligt i utredningen men att det 

inte är givet att socialsekreteraren ens tar kontakt med barnet. I Nyboms (2005) vinjettstudie 

presenteras två vinjetter med olika barnärenden för drygt 700 socialsekreterare från Sverige, 

Danmark, Storbritannien, Tyskland och Texas. I både Rasmussons (2006) och i Nyboms 

(2005) studie uppmärksammade de att barnets ålder kan vara avgörande för deltagandet i 

utredningar. Rasmusson (2006) lyfter även fram i sin studie att barnets mognad och tidigare 

kontakter med socialtjänst kan vara avgörande för deltagandet. Samtidigt poängterar 

Rasmusson (2006) vikten av att involvera både barnet och föräldrarna i utredningsärenden 

som berör dem (Rasmusson 2006, ss. 105, 11).  	

	

Vikten av att synliggöra och få barnet att känna sig sedd under utredningen påtalar forskarna 

Eriksson och Näsman (2009) i sin artikel. Likvärdigt med tidigare nämnda forskare (Nybom 

2005 och Rasmusson 2006) så visade undersökningar från 2002 att det fanns stora brister i 

hanteringen av ärenden där det har funnits en historia av våld (Eriksson & Näsman 2009, s. 

20). Eriksson och Näsman (2009) vill med artikeln öka förståelsen till att involvera barn i 

utredningar men för att göra det behöver barnen stöd och skydd från vuxna. Det som är viktigt 

är att göra barnets upplevelser giltiggjorda. För att detta ska kunna bli möjligt behöver barnet 

bekräftelser från vuxna som gör deras upplevelser ”giltiga” och respekterar deras åsikter. 

Detta för att barnen ska hitta strategier för att kunna hantera och bearbeta sina upplevelser. 

Delaktighet giltiggör barnets upplevelser och i förlängningen även barnets 

återhämtningsprocess (Eriksson & Näsman 2009, s. 22).	

	

Forskarna Heimer, Näsman och Palme (2017) vill med sin artikel uppmärksamma bristen av 

barns delaktighet i insatser som socialtjänsten har att erbjuda. Forskarna noterade i studien att 

det var barn i utredningar av allvarlig och avancerad karaktär som hade störst delaktighet 

(Heimer, Näsman & Palme 2017, s. 321). Det som studien också visade var att föräldrarna 

hade väldigt stor påverkan på utfallet eftersom socialtjänsten strävar efter att få till ett 

frivilligt samarbete med föräldrarna. Analysen visar hur barnets röst har en förmåga att tystas 

ner om föräldrarna presenterar problemet felaktigt, men om barnen får möjlighet att vara 

delaktiga ger det positiva effekter på både skydd och de tjänster som socialtjänsten har att 
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erbjuda (Heimer, Näsman & Palme 2017, s. 322). För att öka möjligheterna så att barn kan 

dra nytta av både skydd och tidiga förebyggande insatser från socialtjänsten är det av största 

vikt att skifta fokus från föräldrarna till barnet. Forskarna menar även att barnen ska ses som 

den primära klienten och att ett partnerskap bör upprättas med dem istället för föräldrarna för 

att tillgodose barnets rättigheter. För att nå bättre välfärdsresultat för utsatta barn menar 

forskarna att deras empiriska material ger stöd till att skydd och bestämmelser ska baseras på 

barns delaktighet (Heimer, Näsman & Palmer 2017, s. 322).  

 

2.2 Delaktighet och rättigheter	

Thorburn-Stern (2017) menar att för vissa har barns rättigheter och delaktighet blivit 

synonymt. Det innebär att det blir vanligare att se barn som kapabla till att medverka och ha 

inflytande i beslut istället för att enbart se barn som objekt som är i behov av skydd. Vidare 

menar Thorburn-Stern (2017) att begreppet delaktighet har blivit en paraplyterm för 

rättigheterna som uttrycks i artiklarna i barnkonventionen. Även då det inte bokstavligen står 

om barns rätt till delaktighet i konventionen så finns det med i flertalet av artiklarna. Till 

exempel när konventionen beskriver barns rätt till att få ta del av information och att dialoger 

mellan barnet och den vuxne ska bygga på ömsesidig respekt. Istället för att leta efter en 

perfekt definition av delaktighet borde delaktighet snarare betraktas som en ram och ett 

komplext begrepp med en bred innebörd (Thorburn-Stern 2017, s. 51). 	

	

I och med att den svenska socialtjänsten förlitar sig på ett partnerskap med föräldrarna kan de 

få problem med att leva upp till konventionen om barns rättigheter (Heimer, Näsman & Palme 

2017, s. 316). Det familjefokuserade arbetssättet som genomsyrar den svenska socialtjänsten 

gör att barnet inte får lika stort utrymme i en utredning som ett barnfokuserat synsätt skulle 

erbjuda. Fernqvist (2011) menar att detta strider mot artikel 12 och författaren anser att det 

välfärdssystem som finns idag saknar barnperspektiv (Fernqvist 2011, s. 230). Thorburn-Stern 

(2017) menar att barn är delaktiga i många andra områden i deras liv så som samhället och 

familjen men de saknar mandat för att vara delaktiga i beslut som påverkar dem inom 

socialtjänsten (Thorburn-Stern 2017, ss.46-47). 

 

2.3 Socialsekreterarens handlingsutrymme för att påverka barnets situation utifrån 

ålder och mognad	

Nyboms (2005) studie anser att barnets ålder är relevant för hur mycket delaktighet barnet får 

i ärendet. I studien jämförde Nybom (2005) huruvida det skiljde sig mellan hur mycket ett 
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barn som var fyra år gammalt och ett barn som var tolv år gammalt blev delaktiga i en 

utredningsprocess. Det yngre barnet var synligt i de flesta länderna fast med olika tonvikt på 

vad de fokuserade på, det äldre barnet var synligt i alla länderna. Generellt sett ansåg inte 

socialsekreterarna att det yngre barnets åsikter kunde ingå i bedömningsprocessen (Nybom 

2005, s. 325). Barnrättskommittèn (2014) fastställer att det inte finns någon bestämd 

åldersgräns när barnet kan vara delaktigt eller inte, utan att en bedömning ska göras i 

individuella ärenden. Den faktiska åldern på barnet kan ge en fingervisning av dess mognad 

men ger inget statiskt svar på hur barnets förmågor eller kompetens ser ut (Socialstyrelsen 

2018 s. 20). 	

	

I arbetet med att göra barnet delaktigt i utredningsärenden behöver socialsekreteraren ta sin 

utgångspunkt i kontexten av det sociala arbetet. Socialsekreteraren behöver beakta den 

politiska styrningen, de organisatoriska faktorerna samt lagstiftningen. Det finns även 

formella procedurer och rutiner för utredning, planering samt uppföljning i de enskilda 

ärendena. Förutsättningar för hur ett samarbete mellan socialsekreteraren, barnet och familjen 

kan se olika ut. Detta grundar sig i att det finns olika möjligheter till samarbete utifrån de 

angivna juridiska och administrativa ramarna samt den kunskap och erfarenhet som 

socialsekreteraren besitter (Rasmusson 2006, s. 11). 	

 

2.4 Organisatoriska faktorer	

Strukturella skillnader mellan länder gör att fokus ligger antingen mer på ett förebyggande 

arbete eller ett reaktivt förhållningssätt. I ett förebyggande system använder sig 

organisationen av ett allmänt system för att förebygga stigmatisering för barnet eller familjen 

och för att förebygga negativa livsförhållanden. I ett sådant system arbetar socialtjänsten mer 

inriktat från ett konsensusperspektiv än från ett konfliktperspektiv med familjen. Huruvida 

detta leder till att undersökningarna blir mindre grundliga och på så vis döljer barnets behov 

är en fråga för diskussion enligt Nybom (2005 s. 316). Däremot i ett reaktivt system har 

organisationerna en begränsad befogenhet mot familjerna. Socialsekreterarna arbetar då 

istället med att dokumentera samt undersöka risker i barnets närmiljö. Enligt Nyboms (2005) 

studie arbetar socialsekreterarna i både England och Wales utefter ett strikt 

utredningsförfarande och när det anses nödvändigt agerar de för att skydda barnet. Tyskland, 

England och USA är associerade med ett reaktivt synsätt medan de nordiska länderna oftast 

förknippas med ett förebyggande perspektiv (Nybom 2005, s. 316). Lagstiftning styr hur 

socialsekreterarna kan och får gå tillväga när de ska prata med barnen. I Texas tillåter 
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lagstiftningen att socialsekreterarna får prata med barnet utan föräldrarnas tillåtelse eller 

närvaro. I Sverige och Danmark är det däremot mer restriktivt med att höra barnen ensamma 

och detta tillåts enbart i särskilda fall till exempel då barnet är inlagt på sjukhus eller placerat 

på institution (Nybom 2005, s. 316). 	

	

Barnavårdens organisatoriska kontext, platsen där barnavårdsinsatserna förmedlas på, i detta 

fall socialtjänsten tillskrivs ofta stor betydelse särskilt vid omorganisationer (Wiklund 2016, s. 

247). Inom individ- och familjeomsorgen varierar strukturen av organisationen mellan 

kommunerna då det sker under det kommunala självstyret. Det har varit en stark 

specialiseringstrend inom individ- och familjeomsorgen där uppdelningar har gjorts utifrån 

bland annat ålder och utredningsspecialisering. Kvaliteten på utredningarna gjorda av en 

utredningsenhet har visat sig vara bättre än i de fall utredningarna gjorts utifrån en annan 

organisatorisk struktur (Wiklund 2016, s. 247). Kommunernas organisatoriska kontext visar 

sig ha en viss betydelse i omfattningen av barnavårdsinsatser, menar Wiklund (2016), men då 

endast för gruppen yngre barn. Desto högre grad av socionomutbildad personal, desto lägre 

grad av barnavårdsinsatser. Den sociala barnavården är ett komplext område då de ansvarar 

för att barn och ungdomar inte far illa eller riskerar att fara illa samtidigt som det finns starka 

skäl till att undvika onödiga interventioner. Detta för att inte orsaka stigmatisering eller 

onödigt kränkande av familjens integritet (Wiklund 2016, s. 257). 	

 

2.5 Familjefokuserat synsätt eller barnfokuserat synsätt	

När det huvudsakliga problemet skulle pekas ut i Nyboms studie (2005) var barnets synlighet 

markant mindre och fokus låg hos föräldraförmågan. Två parallella tillvägagångssätt gick att 

utläsa, barnfokuserat och föräldrafokuserat (Nybom 2005, s. 319). Socialsekreterarna har ofta 

en förmåga att fastna i bedömningen av föräldrarnas syn och förmågor istället för barnet det 

berör. Barnets syn och synlighet mättes utifrån hur mycket barnfokus socialsekreterarna hade 

då de fick besvara två öppna frågor i fallen. Svaren analyserades utifrån om socialtjänsten 

hade fokuserat på barnet och barnets situation eller om uttalanden handlar om föräldrarnas 

förmåga och dåligt föräldraansvar (Nybom 2005, s. 317). Analysen gjordes för att se om ett 

mönster gick att utläsa i hur mycket fokus som låg på barnet och om det fanns för avsikt att 

träffa och prata med barnet. Forskarna Heimer, Näsman & Palme (2017) lyfter fram i sin 

studie att det kan bli svårt för barnen att göra sin röst hörd då dagens socialtjänst är 

familjeorienterad och där föräldrar ska medverka i processen. Forskarna menar på att det 

traditionella skyddandet av barnet blir så stort att barnet även blir skyddat från att delta i 
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utredningarna och att detta inte gynnar barnen. Sveriges socialtjänst förlitar sig på ett 

partnerskap med föräldrarna och forskarna menar på att detta gör det svårt för dem att leva 

upp till barnkonventionen. Genom att blanda in barnens delaktighet i utredningarna kan den 

svenska modellen gå från familjefokuserat och bli mer barnfokuserat (Heimer, Näsman & 

Palme 2017, s. 316). 	

	

Ett barnfokuserat synsättet syftar till att barnet vid behov får skydd och där föräldrarna ses 

som en orsak till problemet. Socialtjänsten kan då på lagligt sätt skydda barnet om det utsätts 

för risker. Ett familjefokuserat däremot går ut på att socialtjänsten bygger ett partnerskap med 

föräldrarna och baseras på ett frivilligt deltagande från dem (Heimer, Näsman & Palme 2017, 

s. 317). Forskarna har utifrån sin syn bedömt det som att barnen är i huvudfokus i det första 

synsättet och att föräldrarna är i fokus i det andra. De menar även på att till och med i det 

barnfokuserade synsättet är ett partnerskap med föräldrarna i fokus. Socialtjänstlagen (2001: 

453) baseras utifrån ett frivilligt deltagande ända tills dess att barnet riskerar att vara i 

ordentlig nöd, då träder tvångsvårdslag in och går före Socialtjänstlagen (Heimer, Näsman & 

Palme 2017, s. 317). Ett flertal länder som har ett barnfokuserat synsätt går mot ett mer 

familjefokuserat synsätt. Forskarna menar att ett partnerskap bör upprättas med barnet istället 

för med föräldrarna för att tillgodose barnets rättigheter (Heimer, Näsman & Palme 2017, s. 

322). 	

	

Fernqvist (2011) vill med sin artikel problematisera den position som barnet har i det svenska 

välfärdssystemet och att lyfta fram hur barn påverkas av att leva i knappa eller svåra 

ekonomiska förhållanden. Författaren riktar kritik åt det välfärdssystem som finns idag och 

menar att det saknar både barnperspektiv samt barnets rättighetsperspektiv. Fernqvist anser att 

barnen inte är tillräckligt involverade i de beslut som fattas och får inte heller inflytande i 

utredningsärenden. Författaren menar att eftersom socialtjänsten har ett familjefokuserat 

synsätt ingår barnet i denna ”enhet” och får därmed en passiv roll (Fernqvist 2011, s. 230).  	

 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning	

Den tidigare forskningen ger en relativt negativ bild av barns delaktighet. Den antyder att det 

yngre barnets röst oftast tystas ner och att ålder och mognad är vägledande för delaktighet 

inom socialtjänstärenden. Delaktighet är ett komplext ämne och svårt att definiera då olika 

faktorer kan påverka. Det som genomsyras av forskningen är det familjefokuserade synsättet 

och att barnet ses som en del av familjen istället för en egen individ. Det är vanligare att ett 
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yngre barn anses oförmögen att uttrycka sina åsikter än ett äldre barn, trots att det inte finns 

någon fastställd åldersgräns inom socialtjänsten. Ytterligare en aspekt är hur 

socialsekreteraren tar vara på barnets åsikter och hur det presenteras i ärendet. Den tidigare 

forskningen betonar vikten av att vuxna bekräftar barnets upplevelse samt giltiggör den. 

Vidare lyfter forskningen att om inte socialtjänsten ser över det familjefokuserade arbetssättet 

så kommer de få svårigheter med att leva upp till barnkonventionen. Ett mer barnfokuserat 

synsätt lyfter fram barnet som rättighetsbärare och inte enbart som en del av familjen.  

 

3. Teori 
I kommande stycke presenteras den teoretiska utgångspunkten som ligger till grund för 

analysen. För att belysa de organisatoriska faktorerna och handlingsutrymmet som kan 

påverka barns delaktighet, kommer Lipskys gräsrotsbyråkratiska teori att användas. För att 

lyfta fram barnets delaktighet i utredningsärenden kommer Harry Shiers delaktighetsstege 

(2001) nyttjas som ett analysverktyg.  

	

3.1 Michael Lipsky: Gräsrotsbyråkrati 	

Som nämnts ovan kommer studien att utgå från Lipskys teori angående gräsrotsbyråkrati. 

Studien kommer att begränsa sig till att fokusera på de centrala begreppen som Lipsky 

använder sig av såsom byråkrati, professionalitet, handlingsutrymme samt 

handlingsdilemman. Nedan följer en konstruerad bild (fig.1) av Lipskys teori som tydligt 

visar på hur gräsrotsbyråkrater hamnar i kläm då den ska uppfylla krav från ett flertal håll.  

	

   Lagstiftning	

  Organisation/ riktlinjer	

           ↕	

Utbildning/ Erfarenhet → Gräsrotsbyråkrater ← Handlingsutrymme 	

  (Socialsekreterare)	

            ↕	

Klientens behov och önskemål 	

   (Fig. 1 Fri tolkning av Lipskys gräsrotsbyråkrati)	

 

Lipsky (2010, s. xvii) menar att det går att tolka gräsrotsbyråkrater på två olika sätt. Det första 

är att jämföra med de tjänster som medborgare vanligtvis integrerar med som till exempel 
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lärare, socialtjänst eller poliser. I detta sätt att se på gräsrotsbyråkrater är de redan nämnda 

professionerna byråkrater på gatunivå men utan ytterligare kvalifikationer. Det här sättet att se 

på gräsrotsbyråkrater är det som har blivit vanligast att använda sig av. Det andra sättet att 

tolka gräsrotsbyråkrater på och det sätt som Lipsky (2010) tänkte sig att definiera begreppet 

med är att gräsrotsbyråkraterna är anställda i en offentlig verksamhet och som utför arbetet 

under vissa förutsättningar. Synsättet kallas då för ett uppifrån- och ner perspektiv. När 

Michael Lipsky (2010) presenterade sin teori om att det var gräsrotsbyråkraterna som i mötet 

med människorna som det berör är de som fattar de reella politiska besluten blev detta 

uppstarten på en ny epok. Lipsky (2010) menar att de anställda interagerar med medborgarna i 

samband med arbetet men har utrymme för egna bedömningar i myndighetsutövning. Det 

Lipsky (2010) här beskriver är vad som i vardagliga termer brukar benämnas som 

handlingsutrymmet för gräsrotsbyråkrater. Gräsrotsbyråkraterna är utbildade för att bemöta 

individer med olika behov men arbetar samtidigt i en organisation där tidspress och 

organisatoriska mål ska följas (Lipsky 2010, ss. 27-28). Som gräsrotsbyråkrat står man mellan 

organisationens krav på arbetseffektivitet, budget samt hög arbetsbelastning och klientens 

önskemål och förhoppningar. Detta genererar i att gräsrotsbyråkrater slits mellan att vara 

klienten till lags och leva upp till organisationens mål och strukturer. Detta menar Lipsky 

(2010) är ett dilemma som gräsrotsbyråkrater måste förhålla sig till. Gräsrotsbyråkrater måste 

ständigt balansera mellan att förhålla sig till högre beslutsfattande, såsom lagar och 

förordningar samt de krav och förväntningar som klienterna ställer. Legitimiteten i 

gräsrotsbyråkratens arbete är inget som kan tas för givet utan är ett förtroende som måste 

förtjänas genom allmänheten. För att gräsrotsbyråkrater ska få större autonomi i sin profession 

krävs en hög tillit och tilltro utifrån ett samhällsperspektiv gentemot yrkesrollen (Lipsky 

2010, ss. 13-14 och 221-225).  

 

Handlingsutrymmet för en gräsrotsbyråkrat formas både utefter organisationens struktur samt 

hur den anställda väljer att använda sig av sitt handlingsutrymme. Handlingsutrymmet är det 

utrymmet som den anställda kan verka inom och det formas av byråkratens egna personliga 

värderingar och erfarenheter (Lipsky 2010, ss. 58-59). Det innebär, enligt Lipsky (2010), att 

trots riktlinjer och beslut från högre instans inom organisationen så är det i slutänden 

gräsrotsbyråkrater som formar arbetsstrukturer utifrån sitt handlingsutrymme (Lipsky 2010, s. 

xiii). På så vis har gräsrotsbyråkrater en maktposition att kunna påverka beslut i olika 

ärenden. Genom den legitimitet som byråkraten besitter kan byråkraten vanligtvis utöva sitt 

arbete utan att allmänheten ifrågasätter arbetsmetoderna. Det handlingsutrymmet influeras av 
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organisationen samt personliga värderingar och bidrar till att ett tolkningsutrymme finns både 

i lagar och organisationers riktlinjer (Lipsky 2010, ss. 159- 179). Som gräsrotsbyråkrat finns 

de möjligheter att använda makt inom handlingsutrymmet för att främja eller skada i 

ärendehanteringen. Detta då handlingsutrymmet kan ge upphov till fria tolkningar och 

bedömningar som ger möjligheter att bedöma insatser olika utifrån ärendets karaktär (Lipsky 

2010, ss. 13-14).  

 

3.2 Harry Shier - Delaktighetsstege 	

Den modell som har verkat och varit inflytelserik när det gäller barns delaktighet är Harts 

delaktighetsstege. Harts delaktighetsstege består av åtta steg varav i de tre första stegen finns 

ingen delaktighet alls, utifrån hans modell har Shier (2001) tagit fram en alternativ modell 

som enbart bygger på fem nivåer av delaktighet. Shiers (2001) delaktighetsstege (fig. 2) är 

tänkt för att öka barns delaktighet samt underlätta i beslutsfattande i enlighet med artikel 12 i 

Barnkonventionen. Inom varje nivå på stegen finns tre stycken frågeställningar eller steg i 

delaktighetsprocessen dessa är öppningar, möjligheter och skyldigheter (fig. 3). Genom att 

använda sig av dessa tre frågeställningar/steg kan det generera till ett engagemang från den 

professionelle i processen (Shier 2001, s. 107). Den första frågeställningen/steget i processen 

är öppningar (fig. 3). Att den professionelle inom varje nivå engagerar sig personligen och 

visar intresse för nivån. Nästa frågeställning/steg handlar om möjligheter (fig. 3) och är när 

den professionelle har resurser att verka på denna nivå. Tredje och den sista 

frågeställningen/steget innefattar den professionelles skyldigheter (fig. 3). Det innebär att 

arbetssättet har implementerats in i organisationens policy och personalen är skyldig att arbeta 

utefter den. På detta sätt byggs barns delaktighet in i arbetsmodellen (Shier 2001, s. 110).   
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Fig. 2 Shier, H. (2001). Pathways to Participation: Openings, Opportunities and Obligations. 

A New Model for Enhancing Children ́s Participation in Decision-making, in line with Article 

12.1 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. Children & Society Vol 15 

pp 107 – 117. 

 
 

 
Fig. 3 Shier, H. (2001). Pathways to Participation: Openings, Opportunities and Obligations. 

A New Model for Enhancing Children ́s Participation in Decision-making, in line with Article 

12.1 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. Children & Society Vol 15 

pp 107 – 117. 

 

Varje frågeställning/steg kopplas till den nivå som den professionelle befinner sig på. 
 

Nivå 1 (fig.3) Barn blir lyssnade på	

Den första nivån handlar om att när barn tar initiativet för att framföra sin synpunkt ska den 

professionella lyssna på barnet med uppmärksamhet och omtanke. Det som skiljer sig i den 

här nivån jämfört med den kommande är att inga organiserade försök görs för att få barnet att 

prata eller komma med sina åsikter inför ett beslut. Ett vanligt antagande är att om barnet inte 

säger något så finns det inget att oroa sig för, detta har dock motbevisat i ett flertal artiklar. 

Faktum är att om den professionella skapar möjlighet till att få barnet att prata så gör hen det 

oftast. För att detta steg ska gå att uppnå ligger mycket ansvar på den professionella att skapa 
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ett utrymme för barnet att prata och sedan lyssna på vad barnet har att säga (Shier 2001, s. 

112). 	

	

Nivå 2 (fig. 3) Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter	

Shier (2001) beskriver att det kan bero på ett flertal anledningar till att barn inte alltid 

uttrycker sina åsikter i mötet med en professionell. Några av anledningarna kan vara en 

bristande tillit, dåligt självförtroende, blyghet eller tidigare erfarenheter av att vuxna inte har 

lyssnat eller att deras åsikter inte gav något resultat. I nivå två ska den professionella arbeta 

aktivt med att skapa engagemang och en positiv upplevelse med att barnet berättar och delger 

sina synpunkter. Att skapa möjligheter för alla barn att bli delaktiga är det viktigt att den 

professionella använder sig av mer än enbart verbal kommunikation och tillämpar sig av en 

åldersadekvat teknik. Detta kan ske genom lek eller konstnärliga aktiviteter som lockar med 

barnet till samtal (Shier 2001, s. 112). 	

	

Nivå 3 (fig. 3) Barns åsikter och synpunkter beaktas	

Även då nivå två sträcker sig längre än nivå ett är det inte självklart att barnets åsikter beaktas 

eller påverkar organisationens beslutsfattande och vad hjälper det att barnet har synpunkter 

om de ändå inte beaktas. Shier (2001) poängterar att steg tre är bindande för de organisationer 

och myndigheter som har godkänt FN:s konvention om barns rättigheter. Att den 

professionella lyssnar och beaktar barnets åsikter innebär inte att de vuxna måste göra allt 

som barnet säger eller att alla beslut som fattas är enligt barnets önskemål. Däremot så har ett 

flertal myndigheter informerat om att ge feedback till barnet kan ge förklaring till varför 

beslutet inte kunde leva upp till barnets önskemål. Det är av stor vikt att låta barnet få veta 

vad som ledde till att ett annat beslut fattades (Shier 2001, s.113).  	

	

Nivå 4 (fig. 3) Barn involveras i beslutsfattande processer	

Det som är den avgörande skillnaden mellan de tidigare nivåerna och den fjärde är att innan 

har barnet blivit delaktigt genom att delge sina synpunkter i beslutsprocessen men inte i själva 

beslutet, det är fortfarande enbart upp till de vuxna (Shier 2001, s. 113). I den fjärde nivån 

börjar detta att ändras och barnet blir involverade i beslutsfattandet. Enligt Barnkonventionen 

är inte myndigheter tvingade att ha med barnet i beslutsprocessen, utan enbart att de ska 

lyssna och beakta deras åsikter och synpunkter när beslut sedan fattas. Om de däremot låter 

barnet vara delaktigt i hela processen kan de generera i stora fördelar i insatsen i ett senare 

skede. Några av fördelarna är att det blir bättre kvalité på insatsen, ökar barnets självtillit, 
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ökar barnets känsla av ägande och tillhörighet och kan lägga grunden till en demokratisk 

delaktighet och medborgarskap (Shier 2001, s. 114). Denna nivå ställer mer krav på 

verksamheten då fler förändringar och en större acceptans är nödvändig för att lyckas med att 

uppnå den fjärde nivån. 	

	

Nivå 5 (fig. 3) Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande	

Skillnaderna mellan nivå fyra och fem är marginella men det som utmärker nivå fem är att här 

krävs ett tydligt engagemang från de professionella och att de är beredda på att dela sin makt 

med barnet. För att detta ska uppnås är utgångspunkten att det finns förutsättningar inom 

organisationen, då riktlinjer hänvisar till att göra barnet delaktig åtminstone på till viss del 

inom beslutsfattandet (Shier 200, s.115). 	

	

3.3 Teoretiska utgångspunkter i relation till studien 

Michael Lipskys (2010) gräsrotsbyråkratiska teori har använts som utgångspunkt till 

resultatet, då beslut om barns delaktighet har fattats på en högre nivå och att det nu ställs krav 

på att socialsekreterarna ska göra barnet delaktigt i utredningsärenden. Socialsekreterarna är i 

denna studie gräsrotsbyråkrater och klienten är barnet eller barnet och dess familj. De aktuella 

ramarna är i detta fall alla de övergripande lagar och förordningar men även de 

organisatoriska riktlinjerna som socialtjänsten måste förhålla sig till.  	

	

Shiers (2001) delaktighetsstege har använts som analysverktyg vid tolkning av resultatet för 

att då utläsa hur mycket delaktighet som socialsekreterarna ger barnet. Det är 

gräsrotsbyråkraten som i sin profession arbetar utefter delaktighetsstegen i arbetet med att 

göra barn mer delaktiga i ärenden inom socialtjänsten. I arbetet med delaktighet ingår inte 

enbart barnet utan även dess föräldrar/vårdnadshavare.  	

 

4. Metod 
Detta kapitel inleds med rubriker såsom vetenskapsteoretisk ansats och 

datainsamlingsmaterial. Under detta kapitel finns även utformning av enkäten, genomförandet 

av den, samt bearbetning av materialet och bortfall. Efter det presenteras urvalsmetod och 

urval, validitet och reliabilitet, etiska överväganden och kapitlet avslutas med hur 

arbetsfördelningen har sett ut under arbetets gång.  
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4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Det finns två olika ståndpunkter inom kunskapsteori, dessa är positivismen som syftar till att 

förklara en händelse och hermeneutiken som syftar till att förstå och tolka. Mellan dem kan 

postpositivismen placeras som påpekar bristerna inom positivismen men ändå strävar efter 

objektivitet. Denna studie syftar till att förklara om eller i hur stor utsträckning barnet blir 

delaktigt i utredningsärenden och har därför en postpositivistisk utgångspunkt (Thomassen 

2007, s. 164). Postpositivismen menar att forskaren kan ha påverkan på vad som observeras. 

De eftersträvar då objektiviteten genom att belysa de möjliga effekterna av fördomarna. 

Objektiviteten blir då säkerställd genom att personliga bedömningar kan läggas åt sidan och 

svaren från exempelvis enkäten beräknas och statistiskt bearbetas (Thomassen 2007, ss.167-

168). Postpositivismen eftersträvar att söka samband och den kvantitativa data som är mätbar 

står i centrum (Thomassen 2007, s. 165). 	

	

Genom att arbeta efter en kvantitativ studiedesign utgår studien från de redan utsatta 

frågeställningarna och testar dem, på så vis har den en deduktiv uppbyggd teori (Thomassen, 

2007, s. 49). Om fokus hade legat inom den hermeneutiska forskningen och använt sig av en 

kvalitativ metod hade inte samma resultat gått att uppnå. Då urvalet hade fått begränsas till 

enbart ett fåtal intervjuer för att tiden skulle räcka till. Studien hade då inte fått samma 

utgångspunkt och det hade inte gått att generera svaren på en större population. I och med 

detta föll valet på en postpositivistisk framställning då ett större antal svar kan inhämtas från 

fler respondenter. 	

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Studien har baserats på en enkätundersökning med tre fiktiva fall, som riktade sig till 

socialsekreterare som arbetar med barnavårdsärenden. Kontakt togs med berörda chefer inom 

de slumpmässigt valda kommunerna vilka i sin tur förmedlade informationen vidare till 

socialsekreterarna. Länk till undersökning skickades via mail tillsammans med ett 

informationsbrev där studiens syfte förklarades och den aktuella tidsramen. Om enbart mail 

skickats till enhetschefer kunde risken varit stor för att ett flertal av socialsekreterarna hade 

avböjt och eventuellt medfört ett stort bortfall. Utifrån enkätundersökningen med tre olika 

vinjetter fick socialsekreterarna besvara frågor som utgick från studiens frågeställningar. 

Innan enkätstudien skickades ut till berörda kommuner skapades en testenkät med frågorna 

som skickades ut till en oberoende kommun som ställde upp i vår pilotstudie. Anledningen till 

att en pilotstudie användes var för att säkerställa att inga svarsalternativ saknades eller att 
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frågorna var svåra att förstå. Under skapandet av en enkät kan frågor verka självklara men det 

innebär inte att respondenterna upplever samma sak (Ejlertsson 2014, ss. 89-90). Kommunen 

som ställde upp i pilotstudien ingick inte i de slumpmässigt valda kommunerna som användes 

i den färdigställda undersökningen. Efter att värdefull kritik inkommit kunde arbeta fortsätta 

med att säkerställa kvaliteten i enkäten. Enligt Ejlertsson (2014) är detta nödvändigt för att se 

så att enkäten fungerar som tänkt. 	

	

Anledningen till varför datainsamlingen hämtades utifrån en enkät med vinjetter var för att 

belysa om skillnader fanns i delaktigheten beroende på ålder och mognad. En vinjettstudie 

innebär att respondenterna får ett flertal korta fallbeskrivningar och därefter får de besvara ett 

antal frågor som handlar om hur de hade gått tillväga i bedömningen samt vad de grundar sin 

bedömning på. Fallen är snarlika förutom enstaka variabler till exempel, namn, kön eller ålder 

som skiljer sig åt. Vinjetterna ska vara så autentiska som möjligt för att trovärdigheten ska 

öka. Det som avgjorde att undersökningen föll på en kvantitativ vinjettstudie var att ett stort 

urval kan användas samt att den följer en tydlig struktur redan från början av undersökningen. 

Kodning skedde med utgångspunkt från frågorna. Detta för att underlätta införandet i 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).	

	

4.3 Utformning av enkät	

Utformningen och inspirationen till fallbeskrivningarna i vinjetten hämtades från tidigare 

forskning och uppsatser. Fallen var fiktiva, skapade utifrån en vardaglig kontext inom 

socialtjänstens utredningar. På rekommendation användes Google Formulär i utformningen av 

enkäten, då det på ett enkelt sätt gick att skicka ut enkäten till de berörda samt att svaren 

automatiskt blev anonyma. Studien var uppbyggd för att belysa orsakssammanhang, detta 

innebär att studien kan benämnas som en utredande undersökning (Kröner, Ek & Berg 1984, 

s.14).  	

	

Det är av vikt att ha en tematisering av frågorna i enkäten enligt Trost och Hultåker (2016). 

Författarna menar att det kan det vara avgörande att börja med motiverande frågor och då är 

demografiska frågor (utbildning, kön, ålder m.m) lämpliga då de är enkla att besvara och 

berör den som besvarar enkäten, på liknande sätt byggdes den här studiens enkäten upp. För 

att underlätta för respondenterna är det fördelaktigt om rubriker sätts med en kort förklaring 

inför varje nytt tema. Detta är något som har anammats vid skapandet av enkäten skapades. 

Då uppenbara skillnader finns mellan en enkät och en intervju är utformningen av 
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frågeföljden viktigt att beakta. I en enkät kan följdfrågor utläsas redan innan den första frågan 

har besvarats (Trost och Hultåker 2016, ss. 92-92). Eftersom enkäten bestod av olika avsnitt 

så kunde respondenten endast besvara frågorna inom det aktuella avsnittet innan det blev 

möjligt att gå vidare till nästa avsnitt. Respondenterna kunde därför inte se fler följdfrågor än 

de som ingick i samma avsnitt. 	

	

Efter de demografiska frågorna kom ett avsnitt med frågor rörande arbetsstruktur, 

organisation och profession. Dessa hade som utgångspunkt i respondenternas erfarenheter 

som socialsekreterare samt utifrån deras arbetsplats. I och med att studien har utgått från 

Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater var det viktigt att få med frågor rörande 

socialsekreterarnas handlingsutrymme samt hur deras situation på arbetsplatsen ser ut, såsom 

arbetsbelastning, uppdelning på arbetsplatsen och erfarenhet. Frågor gällande 

socialsekreterarnas grundutbildning och huruvida de hade någon adekvat vidareutbildning 

ingick också under denna del. Avsnittet avslutades med frågor gällande synsättet 

barnfokuserat eller familjefokuserat. 	

	

Därpå följde de tre vinjetterna med tillhörande frågor. Inför formuleringen av frågor togs 

inspiration utifrån Shiers delaktighetsmodell. Eftersom vinjetterna skulle belysa 

socialsekreterarnas val i bedömningen utifrån ålder och mognad så ställdes samma frågor i 

samtliga vinjetter. Genom att använda samma kön på barnet i alla tre vinjetter kunde denna 

faktor bortses ifrån. I vinjett ett skapades ett fiktivt fall angående en fyraårig pojke som i 

texten framgick som mogen och ansvarsfull. Detta för att se om det påverkade faktorn att han 

enbart var fyra år när det kom till frågan om socialsekreteraren skulle säga att åldern påverkar 

tillförlitligheten i barnets svar. I vinjett två var det en pojke som var nio år och beskrevs som 

en bra lagspelare och att han passade bra in i gruppen. Detta fall användes för att kunna 

jämföras med det första fallet då barnen beskrevs som mogna och ansvarsfulla och enbart 

åldern var skillnaden. Den tredje vinjetten handlade om en nioårig pojke som hade svårigheter 

med samspel och hans mognad beskrevs liknade en person med Aspergers syndrom, som går 

under autismspektrumet. Anledning till att ett tredje fall var nödvändigt var för att i de första 

två fallen kunde ålder jämföras och mellan fall två och tre kunde mognaden jämföras. 	

	

I det sista avsnittet på enkäten fanns det frågor baserade på barns delaktighet utifrån ett 

generellt perspektiv förankrade i studiens frågeställningar. Under detta avsnitt ingick frågor 

gällande hur många gånger en handläggare träffar ett barn under en utredning, om de själva 
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upplevde att barn var delaktiga och om de upplevde att olika faktorer såsom erfarenhet, 

kompetens, tidsbrist och personaltäthet påverkade delaktigheten för barnet. 	

Svarsalternativen på frågorna är av varierande form, detta då olika frågetyper har använts. I 

merparten av frågorna användes dock en så kallad kryssfråga, respondenten hade då möjlighet 

att kryssa i mer än ett svar på frågan som till exempel frågan om vem socialsekreteraren 

skulle samråda med. I frågorna som var utav linjär skala och hade ordningen 1-5, detta för att 

göra det möjligt för respondenterna att kunna förhålla sig neutrala i frågan och inte tvinga 

dem till att ta ställning. Där 1 är lika med i låg utsträckning eller håller inte med medan 5 är 

lika med i hög utsträckning eller håller helt med. I de frågor där det enbart gick att ge ett svar 

fanns en ruta med svarsalternativet annat, respondenten kunde då själv skriva in ett eget svar 

om hen inte upplevde att de föreslagna alternativen passade. 	

	

4.4 Urvalsmetod och urval	

Studien är baserad på ett systematiskt urval. För att kunna generalisera resultatet från studien 

kommer kommunerna att slumpmässigt väljas ut utifrån invånarantal. 	

Genom att dela upp kommunerna i tre grupper (SKL 2017)	

• Storstad (kommuner med minst 200 000 invånare) 46 stycken 

• Större stad (kommuner med minst 50 000 invånare) 108 stycken 

• Mindre stad (kommuner med minst 15 000 invånare) 136 stycken 

	

Förhoppningen är att resultatet ska kunna ge en bild som liknar befolkningsfördelningen i 

landet. Systematiskt urval innebär att urvalsfraktionen bestäms i förhand, det vill säga hur stor 

andel som stickprovet ska utgöra. För att återspegla fördelningen av populationen i Sverige, 

valdes 5% av kommunerna ut från varje kommuntyp. Detta ansågs vara tillräckligt för att nå 

de tänkta avsikterna som studien syftar till (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018, s. 112). 

Eftersom kommuntyperna är av olika antal blev utfallen olika: storstad: 2 stycken, större stad: 

5 stycken och mindre stad: 7 stycken, totalt 14 kommuner. Utifrån SKL:s översiktstabell och 

lista över kommungruppsindelning 2017, där alla kommuner är numrerade, randomiserades 

sedan dessa nummer med hjälp av Google Random number generator vilket gjorde att de 14 

kommunerna slumpades ut. Varje kommuntyp randomiserades var för sig. 	

	

Eftersom kommunerna som berörs i studien har valts utifrån en slumpgenerator så har vi som 

forskare inte kunnat påverka valet av kommuner. Detta innebär att det geografiska läget och 

socioekonomiska förutsättningar inte har influerat valet av kommuner.	
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4.5 Genomförandet av enkäten 

När enkäten var sammanställd var det tid för att ringa till de slumpmässigt utvalda 

kommunerna. Efter att ha samtalat med antingen enhetschefen eller förste socialsekreteraren 

på avdelningen för barn och unga skickades ett mail ut till dem med utförlig information om 

enkäten. Denna information kunde enhetscheferna sedan bifoga, när de i sin tur skickade ut 

enkäten till socialsekreterarna som skulle besvara enkäten. Sista svarsdag var då den tredje 

maj. Det uppdagades relativt snart att vi skulle behöva flytta fram den sista svarsdagen till den 

tionde maj. Istället använde vi oss av den tredje maj för att återigen ta kontakt med 

kommunerna i studien för att be dem påminna socialsekreterarna att besvara enkäten. I detta 

läge passade vi på att utöka urvalet men använde oss av samma metod som i det första 

urvalet. Oron för att inte få in tillräckligt många svar avgjorde att vi var tvungna att utvidga 

vårt urval. Totalt blev det 25 kommuner istället för 14 kommuner som deltog i studien. Detta 

gjordes för att ett så högt deltagande i studien som möjligt skulle kunna presenteras. 

 

4.6 Bearbetning av materialet 

Då svaren från enkäten inkommit samlades alla svar i en csv-fil och svaren kunde sedan 

flyttas över till SPSS. När alla frågor och svar var överflyttade kunde vi påbörja kodning av 

de svar som hade textsvar. Till exempel i frågan: vem eller vilka skulle du samtala med i 

första mötet? barnet blev en 1a, barnet och vårdnadshavaren blev en 2a och enbart 

föräldern/vårdnadshavaren blev en 3a. På detta sätt bearbetade vi alla frågor som var berörda. 

Anledning till att kodning behövde göras var för att kunna få in svaren i diagram. För att 

kunna analysera de frågor som hade flervalsalternativ fick vi i första hand koda dem i separata 

grupper med kodning 1 för ja och kodning 0 för nej. Därefter la vi i dem i multiple response 

define variable set för att då kunna sammanställa de olika svaren från samtliga till exempel 

insatser i fallen. Svaren presenteras då i ett sammanställt diagram och går då att jämföras med 

de andra fallen. När kodningen var avslutad inledde vi analyseringen av svaren. Vi gjorde 

univariata analyser vilket innebär att analyserna studerades ett svar i sänder.  

 

4.7 Bortfall 

Vid kontakt med enhetschefer inom den svenska socialtjänsten i olika kommuner gav de 

redan vid telefonsamtalet besked om intresse fanns för att delta i studien. De påtalade dock 

den höga arbetsbelastningen hos de anställda socialsekreterarna för att förvarna inför ett 

eventuellt bortfall. De enhetschefer som tackade nej till att delta i studien angav den höga 

arbetsbelastningen samt tidsbrist som orsak. Enhetschefer inom 25 kommuner var villiga att 
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förmedla enkäten vidare till socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar. 

Sammanlagt nådde enkäten ut till ca 390 socialsekreterare. Av dessa besvarade enbart 66 

socialsekreterare enkäten. Bortfallet blev därav 325 stycken socialsekreterare. Merparten av 

enhetscheferna ansåg dock att studiens ämne var intressant, aktuellt och låg rätt i tiden. Då 

enkätundersökningen nådde ut till en stor andel socialsekreterare var det massiva bortfallet 

inte väntat, vilket går att tolkas som att arbetsbelastning och tidsbrist är troliga orsaker. För 

studiens resultat skulle nå en generaliserbarhet hade en högre andel svar varit att föredra.  

 

4.8 Validitet och reliabilitet 

Som forskare är det av yttersta vikt att se till så att studien har en hög trovärdighet och att den 

är tillförlitlig. Validitet innebär att studien mäter det som studien ska mäta (Jönsson 2010, 

s.13). Ejlertsson (2014) skriver att när enkäten är klar ska den testas innan den används, detta 

kallas för en pilotstudie. Anledningen till att en pilotstudie används är för att granska frågorna 

så att de uppfattas så som det är tänkt. Innebörden av frågorna kan verka självklara för de som 

har skapat dem men det innebär inte att det är samma upplevelse hos respondenterna. Det går 

även att se om det är något svarsalternativ som saknas i en fråga. Genom en pilotstudie går det 

att studera så att studien mäter det den har för avsikt att mäta. På så vis kan kvaliteten och 

validiteten på den slutliga enkäten höjas (Ejlertsson 2014, ss. 89-90). 	

	

Reliabiliteten däremot innebär noggrannheten i mätverktygen (Jönson 2010, s.13). Då studien 

utgår från enkätfrågor som socialsekreterarna får besvara enskilt ligger mycket ansvar på oss 

som utformar frågorna. Enligt Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen (2018, s. 104) ska frågorna 

vara tydligt formulerade så att de inte missförstås och med tydliga svarsalternativ, detta för att 

studien ska få en hög reliabilitet. Frågorna i enkäten ska vara solida så att om samma personer 

hade fått samma frågor skulle de besvara dem likadant. Svaren på frågorna ska inte heller 

påverkas av vem eller i vilket sammanhang som undersökningen utförs (Ejlertsson 2014, s. 

111).	

	

Inom en kvantitativ forskning tenderar reliabiliteten vara högre än i en kvalitativ forskning, 

dock har en kvalitativ forskning vanligtvis högre validitet. För att höja validiteten i denna 

kvantitativa studien ska en kvalitativ teknik, intervju, användas och en kort förklaring till 

berörda enhetschefer ske över telefon innan enkäterna skickas ut. Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen (2018, s. 105) menar genom att lägga fokus på förarbetet är förhoppningen att 

validiteten och reliabiliteten i studien höjs. 	
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4.9 Etiska överväganden 

Inom forskningsområdet är det av stor betydelse att ta hänsyn till olika etiska regler och 

övervägande. Enligt Hermerèn (2011, s. 16) är en viktig del inom forskningsetiken hur 

personerna som medverkar i studien behandlas. Hermerèn (2011, s. 20) beskriver även vikten 

av Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460), då syftet med 

lagen är att skydda individer som medverkar i forskningssammanhang. För att undvika etiska 

dilemman kommer socialsekreterarna som medverkar i denna studie att vara anonyma.  

 

Studien har utgått från vetenskapsrådets etiska riktlinjer vilka är följande: samtyckeskravet, 

nyttjandekravet, konfidentialitetskravet samt informationskravet (vetenskapsrådet s. 6). 

Undersökningen är en kvantitativ vinjettstudie som inhämtat den empiriska data utifrån 

enkäter med vinjetter. Därav var inte ett samtycke i förväg nödvändigt, utan informationen 

gavs i ett missivbrev som inledde enkäten till de berörda i studien (vetenskapsrådet s. 9). 

Nyttjandekravet innebär att den empiriska data inte kommer att användas till annat än till den 

här studien. Konfidentialitetskravet har beaktats och de berörda socialsekreterarna 

presenterades endast utifrån variablerna i enkäten. Socialsekreterarna som har besvarat 

enkäten har inte nyttjats ytterligare, förutom till kodning av svaren och då är variablerna 

koderna (Jönson 2010, s. 56). Svaren har presenterats i olika diagram och det går inte att att 

utläsa vilken socialsekreterare som svarat vad på i de olika frågorna (vetenskapsrådet s. 13). 

Informationskravet klargjorde redan vid telefonkontakt med enhetscheferna samt beskrevs 

utförligt i enkäterna. Det är av största vikt att socialsekreterarna får informationen om studien 

i förhand så att de aktivt kan ta ställning till sin medverkan inför enkätundersökningen 

(vetenskapsrådet s.7). Genom att tydligt motivera studiens teoretiska utgångspunkter samt att 

beskriva de förutsättningar som den utgör vill vi redogöra för studiens kvalitet (God 

forskningssed 2017, ss. 25-26).  

 

Då denna vinjettstudie är en kvantitativ studie som utgår från enkäter så blir inte §3 och §4 i 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) relevanta utifrån 

de svar vi sökte. Däremot tog studien hänsyn till §16 som behandlar informationen om 

studien, bland annat syftet, metoden och att deltagandet är frivilligt, även §17 var aktuell då 

den berörde att samtycket kan avbrytas.  

	

4.10 Arbetsfördelning	
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Vi sökte och valde ut de artiklar och avhandlingar vi fann givande för studien gemensamt. 

Därefter delade vi upp dem så att vi fick lika många var och läste samt sammanfattade dem. 

Detta för att vi gemensamt sedan skulle ha möjlighet att förstå alla artiklar och avhandlingar 

inför tematiseringen av dem. Vi har sedan delat upp arbetet så att vi båda två varit involverade 

i alla uppsatsens delar, för att underlätta inför studiens sista delar såsom resultatet, analysen 

samt diskussionen. 	

 

5. Resultat och analys 
I följande kapitel presenteras en sammanslagning av resultat och analys. Anledningen till att 

resultatet och analysen redovisas tillsammans är för att länken mellan begreppen och 

resultatet integreras och på så vis får tydligare framställning. Inledningsvis introduceras 

respondenterna utifrån deras personliga uppgifter. Därefter redogörs resultaten längs med 

studiens frågeställningar i en kronologisk ordningsföljd utifrån tidigare forskning samt de 

teoretiska utgångspunkterna. Genomgående för presentationerna av diagrammen med linjär 

skala kommer dessa att innehålla medelvärdet samt standardavvikelsen. Genom att redovisa 

för medelvärdet presenteras summan av alla svar på den specifika fråga som sedan har delats 

med antal respondenter som besvarade frågan. Standardavvikelsen anger den spridning som 

uppkommer runt medelvärdet. Ju mindre värdet är desto mer likvärdiga svar från 

respondenterna (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 2018, ss. 59, 65). 

 

5.1 Undersökningspersonerna  

Totalt besvarade 66 respondenter enkäten, de bestod till 89,4 procent av kvinnor, 9,1 procent 

var män och 1,5 procent var av annat kön. Åldern på de som besvarat enkäten spred sig från 

24 år till 64 år med en median på 34 år, 36 år i medelvärde samt 10,57 i standardavvikelse. 

86,3 procent av respondenterna svarade att de hade en socionomutbildning och de övriga 

uppgav att de hade en likvärdig utbildning. 36,4 procent svarade att de hade vidareutbildning 

inom arbete med barn och familj och 57,6 procent av dessa angav att deras vidare kunskaper 

berört barns delaktighet. 62,1 procent av respondenterna uppgav att de hade gått utbildning i 

att samtala med barn.  

	

5.2 Barns delaktighet i den svenska socialtjänstens ärendehantering 	

Utifrån de svar som respondenterna angav gick det att utläsa att ett stort antal 

socialsekreterare tycker att barnet är delaktigt i utredningsärenden på deras arbetsplats. 
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Diagrammet (fig. 4) nedan presenterar hur respondenterna besvarade frågan. Respondenterna 

fick besvara frågan utifrån en linjär skala från 1 till 5 där 1 ansågs vara “i liten utsträckning” 

och 5 var “i hög utsträckning”.  

 

                   Fig. 4 Anser du att barn är delaktiga i utredningar	

 
Det som diagrammet (fig. 4) visar är att ingen av respondenterna svarade 1, medelvärdet låg 

på 3,62 och att standardavvikelsen låg på 0,85. Det betyder att majoriteten av respondenterna 

ställer sig positiva till att barnet är delaktig i utredningar samt att avvikelsen på deras svar är 

låg.   

	

Den tidiga forskningen (Rasmusson 2006) presenterar en bild av att barnet inte har så stor 

delaktighet i de utredningsärenden som berör dem vilket respondenterna i vår studie menar att 

barnet till viss del har. De respondenter som svarade 3 (39,3 procent) tyckte att barnets 

delaktighet är okej och 53 procent svarade 4 eller 5 på skalan vilket innebär en högre grad av 

delaktighet. Utifrån detta resultat går det att urskilja en positiv bild av barns delaktighet och 

att det finns en relativt god förutsättning för implementeringen av Barnrättslagen. 	

	

Utifrån Shier´s (2001) delaktighetsstege nivå 1 till 3 ligger mycket ansvar hos de 

professionella att skapa möjligheter för barnet att bli delaktigt. För att detta ska vara möjligt 

krävs ett engagemang och ett intresse från socialsekreteraren för att öppna upp för barnets 

delaktighet. Då respondenternas svar kan tolkas som att socialsekreterarna har detta 

engagemang, ger det de rätta förutsättningarna för barnet. Det i sin tur leder till att barnet får 

utrymme i sin utredning då socialsekreteraren skapar dessa möjligheter. För att sedan nå upp 
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till nästa nivå i delaktighetsstegen måste socialsekreteraren även beakta sina skyldigheter. Då 

barnkonventionen blir svensk lag nästa år kommer den troligtvis att generera i att barns 

delaktighet implementeras in i organisationens arbetssätt och policy. Socialsekreterarna är då 

skyldiga att arbeta utefter den och det i sin tur kan leda till en högre delaktighet för barn. 	

	

I följande diagram (fig. 5-7) presenteras respondenternas svar på frågorna angående vem som 

är i fokus i en utredning. Vid dessa frågor fick respondenterna besvara frågan utifrån en linjär 

skala från 1 till 5 där 1 var “Håller inte med” och 5 var “Håller med”.	

 

	 														Fig. 5 Jag sätter alltid barnet i fokus i en utredning 

 
Det som ovanstående diagram (fig. 5) visar är att ingen av respondenterna gav ett svar på 1 

eller 2. Medelvärdet hamnade högt på 4,35 och med en standardavvikelse på 0,62 vilket 

innebär att svaren var koncentrerade runt de högre värdena och indikerar på att 

socialsekreterarna prioriterar barnet högt i utredningar. 

 

	                Fig. 6 Jag sätter alltid föräldrarna i fokus i en utredning 
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Det som ovanstående diagram (fig. 6) visar är en spridning inom svarsfrekvensen där 

medelvärdet hamnade på 2,85 vilket genererade till att standardavvikelsen blev 1,04. Av detta 

går det att utläsa att fördelningen av svaren hos respondenterna visar att socialsekreterarna är 

av olika uppfattningar gällande föräldrars involvering i utredningsärenden men att de anser att 

föräldrarnas inblandning i processen är av betydelse då en stor andel av respondenterna har 

svarat med 3.   

 

	 															Fig. 7 Jag sätter alltid familjen i fokus i en utredning 

 
Diagrammet (fig. 7) ovan visar på en klar övervägande majoritet av svaren pekar på en stor 

betydelse av hela familjens delaktighet utredningsprocessen då respondenternas svar pekar åt 
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de högre svarsvärderna. Medelvärdet hamnade på 3,77 och en något lägre standardavvikelse 

på 0,95. I jämförelse med föregående fråga angående föräldrars involvering i 

utredningsärenden så är respondenternas svar på denna fråga av mer betydande vikt då det i 

svaren går det att utläsa att socialsekreterarna har en större intention till att göra hela familjen 

delaktig i processen. 

 

Den svenska socialtjänsten arbetar efter att uppnå ett frivilligt samarbete med föräldrarna. 

Forskning visar att om föräldrarna presenterar ett problem på ett felaktigt sätt kan barnets röst 

försvinna, men om barnen får möjlighet att vara delaktiga ger det positiva effekter på både 

skydd och de tjänster som socialtjänsten har att erbjuda (Heimer, Näsman & Palmer 2017, s. 

322). Den tidigare forskningen belyser även vikten av delaktighet för både barnet och 

föräldrarna i utredningsprocessen (Rasmusson 2006, s. 11). 	

	

Det som tidigare forskning också beskriver, är möjligheterna för barnet att få bättre skydd och 

förebyggande insatser, då fokus flyttas från föräldrarna till barnet. Forskning menar att det är 

barnet som ska ses som den primära klienten och ett gott samarbete med barnet är av större 

vikt för att tillgodose barnets önskemål och rättigheter än med föräldrarna (Heimer, Näsman 

& Palmer 2017, s. 322). Enligt Thorburn- Stern (2017) har det blivit vanligare att barn ses 

som kapabla till att involveras, medverka och ha inflytande i beslut. Barn ska inte enbart ses 

som objekt i behov av skydd. Trots att barn är delaktiga i många andra områden i deras liv 

såsom i samhället eller i familjen menar Thorburn-Stern (2017) att barnen saknar mandat för 

att vara delaktiga i beslut som påverkar dem. 	

	

Utifrån respondenternas svar i ovanstående diagram (fig. 5-7) går det att utläsa att 

socialtjänsten vill nå ett samarbete med föräldrarna. Även då respondenterna svarade att de 

sätter barnet i fokus i en utredning poängterar de vikten av att få med hela familjen i 

utredningsprocessen. Utifrån Shiers delaktighetsstege (2001) inom nivå 1 och 2 är det av 

betydelse att skapa engagemang och utrymme samt en positiv upplevelse när barnet vill delge 

sina åsikter. Respondenterna svar, tolkat utifrån Shiers delaktighetsstege (2001), så finns det 

en vilja hos socialsekreterarna att lyfta fram barnet i utredningen och att engagera barnet till 

att vara delaktig och på så vis öka barnets självtillit samt skapa en bättre kvalité på insatsen i 

utredningen. Genom att studera diagrammen (fig. 4-7) rörande barns delaktighet samt vem 

(barnet, föräldrarna, familjen) som är i fokus i utredningar, tolkas det som att barnets 
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delaktighet är av stor vikt för socialsekreterarna men även vikten av arbetet med att engagera 

och involvera familjen i utredningsprocessen. 	

	

5.3 Barnrelaterade faktorer  

I detta avsnitt presenteras respondenternas svar på frågorna i enkäten som berörde barns 

delaktighet ur ett generellt perspektiv. Dessa frågor är kopplade till de barnrelaterade 

faktorerna. Fem av diagrammen (fig. 8, fig. 10, fig. 11, fig. 12, fig. 13) i avsnittet är av linjär 

skala vilket innebär att respondenterna kunde svara från 1 till 5 där 1 motsvarade “I låg 

utsträckning” och 5 motsvarade “I hög utsträckning”. Utöver dessa presenteras en 

flervalsfråga (fig. 9) där respondenterna kunde kryssa i mer än ett svar.  

 

             Fig. 8 Anser du att barnets synpunkter/åsikter synliggörs i utredningar 

 
Ovanstående diagram (fig. 8) visar hur respondenterna svarade på frågan “Anser Du att 

barnets synpunkter och åsikter synliggörs i utredningar”. Ingen av respondenterna svarade 1. 

Medelvärdet hamnade högt på 3,94 och med en låg standardavvikelse på 0,69 vilket innebär 

att svaren var koncentrerade runt medelvärdet då över 50 procent svarade 4. Detta indikerar 

att barnets synpunkter är viktiga i utredningsärenden. 

 

Tabellen (fig. 9) nedan presenterar vilka tillvägagångssätt som respondenterna skulle använda 

sig av för att barnet skulle förstå innebörden av samtalet. I och med att respondenterna kunde 

välja fler än ett svarsalternativ blir procentsatsen, den tredje kolumnen, högre än 100 procent. 

Hade de enbart kunnat välja ett svarsalternativ per valt tillvägagångssätt, hade den totala 
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procentsatsen blivit 100 procent. I kolumn två presenteras hur stor procentsats varje 

tillvägagångssätt fick.  

 

Fig. 9 Vilka tillvägagångssätt skulle du använda dig av i ett möte med ett barn för att se till att 

barnet har förstått innebörden av samtalet? 
 

N Percent Percent of cases 

Verbal kommunikation 61 28% 92,4% 

Rita & Måla 54 24,8% 81,8% 

Kroppsspråk 36 16,5% 54,5% 

Ansiktsuttryck 34 15,6% 51,5% 

Lek 24 11% 36,4% 

Annat 9 4,1% 13,6% 

Totalt: 218 100% 330,3% 

 

Shier (2001) beskriver i delaktighetsstegen de fem olika stegen som alla innehåller öppningar, 

möjligheter och skyldigheter. I frågan om socialsekreterarna anser att barnets synpunkter 

synliggörs i utredningar ansåg merparten av socialsekreterarna att barnets synpunkter 

framkommer i utredningarna. Av dessa svar går det att utläsa att respondenterna uppfyller 

nivå 3 i delaktighetsstege, då de beaktar barnets åsikter och synpunkter. Shier (2001) 

beskriver i nivå 3 i delaktighetsmodellen att det är bindande för de organisationer och 

myndigheter som har godkänt FN:s barnkonvention att beakta barnets åsikter och synpunkter. 

Shier (2001) påtalar även i nivå 2 vikten av att barnet förstår innebörden av det beslut som 

fattas, om det skulle gå emot det önskemål som barnet har. Här har socialsekreteraren en 

viktig roll genom att uppmärksamma samt tydliggöra så barnet förstår. Det kan vara med 

fördel att använda sig av flera olika tillvägagångssätt i samtalet för att barnet ska förstå 

innehållet i det som socialsekreteraren presenterar. I frågan om vilka tillvägagångssätt som 

socialsekreterarna skulle använda sig av i ett möte med ett barn för att se till att barnet har 

förstått innebörden av samtalet kunde respondenterna ange mer än ett svar. Förutom den 

verbala kommunikationen, som 92,4 procent av socialsekreterarna skulle använda sig av, så 



Emma Bergström och Victoria Lindman Eskilsson 
 

(60) 
 

32 

skulle 81,8 procent använda sig av att rita och måla, 54,5 procent av kroppsspråk, 51,5 

procent skulle använda sig av ansiktsuttryck och lek 36,4 procent. Under alternativet annat 

svarade 13,6 procent att de skulle använda sig av bland annat nallekort, enklare böcker och 

samtalskort. Endast 3 procent skulle enbart använda sig av verbal kommunikation för att 

säkerställa att barnet har förstått innebörden av samtalet.  

 

Fig. 10 Anser du att trovärdigheten i barnets åsikter påverkas av barnets ålder 

 
Ovanstående diagram (fig.10) tyder på en viss fördelning av respondenternas svar, där 

medelvärde hamnade på 2,94 och det blev en standardavvikelse på 1,00. Respondenternas 

svar på 1 innebär att trovärdigheten inte påverkas utifrån ålder medan 5 innebär att 

trovärdigheten påverkas. 	

 

Fig. 11 Att barnet kan förstå och kan bedöma konsekvenser är förknippat med barnets 

mognad. Hur efterlevs det på din arbetsplats?  
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Diagrammet ovan (fig.11) visar fördelningen av svaren på frågan gällande mognad. Det var 

ingen av respondenterna som svarade 1, medelvärdet blev 3,67 och standardavvikelsen 

hamnade på 0,77. Då svarsalternativ 4 har fått ett högt antal svar menar respondenterna att 

barnets mognad beaktas på deras arbetsplatser.  

 

Inom den tidigare forskningen uppmärksammas att skillnad i deltagandet under en utredning 

ofta görs utifrån åldern på barnet (Rasmusson 2006; Nybom 2005). Det som också forskning 

visar är att åldern på barnet är förknippat med mognad, likt resultatet i Nyboms (2005) studie 

där det yngre barnets åsikter generellt inte ansågs kunna ingå i bedömningsprocessen (Nybom 

2005, s. 325). I frågan gällande om trovärdigheten påverkas utifrån barnets ålder (fig.10) blev 

det en spridd fördelning på de olika svarsalternativen. Respondenterna gav svar som inte 

överensstämmer med den tidigare forskningen. En större andel respondenter, 30,2 procent, 

menade att åldern inte påverkar trovärdigheten i barnets åsikter. Medan 24,1 procent ansåg att 

trovärdigheten sjunker beroende på åldern. Resterande respondenter svarade 3 vilket innebär 

att det eventuellt kan påverka. Utifrån respondenternas svar går det att utläsa skillnader då 

svarsalternativ 1 och 5 fick samma procentsats. Detta skulle kunna innebära att ett yngre barn 

riskerar att inte få sina åsikter synliggjorda på grund av ålder. Det skulle även kunna innebära 

att beroende på vart i Sverige som barnet bor så påverkas utrymmet för barnet i utredningar. 

Likhet med Shier (2001) som beskriver att redan inom första nivån är av vikt för 

socialsekreterarna att skapa utrymme för att barnet ska kunna delge sina åsikter. Shier (2001) 

menar att oberoende av barnets ålder är det den professionelles ansvar att skapa möjligheter 

för barnet att delge sina åsikter och om utrymmet finns gör barnet gärna det (Shier 2001, s. 

112) .  	
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I jämförelse med frågan rörande mognad (fig.11) svarade merparten av respondenterna att de 

uppmärksammar mognaden i utredningar. I nivå 2 beskrivs vikten av att skapa olika 

tillvägagångssätt för att göra barnet delaktigt. Detta kan ske genom att den professionella 

måste anpassa sin samtalsteknik utifrån barnets mognad (Shier 2001, s. 112). Socialstyrelsen 

(2018) som är en myndighet som skapar riktlinjer för socialtjänstens arbete menar att ålder 

inte är någon indikator på hur moget barnet är och att det är av vikt att bedöma mognaden 

utifrån det individuella fallet.	

 

        Fig. 12 Involveras barnet i beslutsfattandet? 

 
Diagrammet ovan (fig.12) respondenternas svar gav ett medelvärde på 3,42 och med en 

standardavvikelse på 0,84. Detta innebär att merparten av socialsekreterarna involverar barnet 

i utredningsärenden. 

 

             Fig. 13 Anser du att barnet får inflytande i beslutsfattandet 
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Diagrammet ovan (fig.13) som berör barnets inflytande visar ett medelvärde på 3,33 och med 

en standardavvikelse på 0,81. Även här anser socialsekreterarna att barnet har inflytande i 

beslutsfattandet. 

 

På frågan om socialsekreterarna involverar barnet i utredningen så svarade över 90 procent att 

de gör det. Nivå 4 i Shiers (2001) delaktighetsstege beskriver att om socialsekreteraren öppnar 

upp för involvering i beslutsfattandet frambringar det bättre kvalitet i den eventuella insatsen 

då barnet blir delaktig under hela utredningsprocessen. På denna nivå ställs ett högre krav på 

socialtjänsten då en större acceptans och flera förändringar kan vara nödvändiga för att uppnå 

den fjärde nivå. Vilket näst intill alla respondenterna anser att de lever upp till. 	

	

Inflytande är det som beskrivs inom nivå 5 i Shiers (2001) delaktighetsstege. Det handlar om 

att göra det möjligt för barnet att bli delaktig i det beslut som ska tas. För att detta ska vara 

genomförbart gäller det att socialsekreteraren involverar barnet i utredningen och ge barnet 

inflytande. Resultatet på svaren som respondenterna gav gällande frågan om de tycker att de 

ger barnet inflytande i utredningar visade att de gör det. 37,8 procent svarade 4 och 5 och 51,5 

procent svarade 3. Näst intill alla respondenter menar att de ger barnet inflytande i de 

utredningar som berör dem. 	

	

Respondenternas svar på frågan går emot den tidigare forskningen som menar att barn inte får 

tillräckligt med utrymme i utredningar (Fernqvist 2011). Den tidigare forskningen belyser att 

det är mer frekvent att barn inte anses vara kapabla till att medverka och ha inflytande i 

beslutsfattande som berör dem (Thorburn-Stern 2017, s. 51). Forskningen framställer barnet 

som osynligt och att socialtjänsten inte inkluderar barnet i utredningsärenden, vilket denna 

studie menar att socialtjänsten gör. Utifrån socialsekreterarnas svar presenteras en positiv bild 

av att barnet får både involvering och inflytande i utredningsärenden. 	

 

5.4 Presentation av vinjetter 

Nedan kommer resultaten av vilken insats respondenterna ansåg passade bäst utifrån 

respektive vinjett att redovisas. Respondenterna hade möjlighet att svara fler än ett 

svarsalternativ. Fall 1 (fig. 14) och fall 2 (fig. 15) berör en skillnad i ålder. Fall 2 (fig. 15) och 

fall 3 (fig. 16) beskriver en skillnad i mognad.  

 

Fall 1 (fig. 14) Pojke 4 år som beskrivs som skötsam, noggrann och mogen för sin ålder.  
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N Percent Percent of cases 

Familjestöd/behandling 54 65,1% 83,1% 

Kontaktperson 1 1,2% 1,5% 

Kontaktfamilj 4 4,8% 6,2% 

Familjehem 6 7,2% 9,2% 

Ingen insats 7 8,4% 10,8% 

Annat: 11 13,3% 16,9% 

Totalt: 83 100% 127,7% 

 

 

Fall 2 (fig.15) Pojke 9 år som beskrivs som skötsam, noggrann och mogen för sin ålder.  
 

N Percent Percent of cases 

Familjestöd/behandling 53 65,4% 82,8% 

Kontaktperson 1 1,2% 1,6% 

Kontaktfamilj 3 3,7% 4,7% 

Familjehem 6 7,4% 9,4% 

Ingen insats 7 8,6% 10,9% 

Annan 11 13,6% 17,2% 

Totalt: 81 100% 126,6% 

 

Fall 3 (fig. 16) Pojke 9 år som beskrivs som en pojke med något lägre mognadsgrad än den 

andra 9 åringen i fall 2.  
 

N Percent Percent of cases 
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Familjestöd/behandling 53 57,6% 84,1% 

Kontaktperson 5 5,4% 7,9% 

Kontaktfamilj 6 6,5% 9,5% 

Familjehem 9 9,8% 14,3% 

Ingen insats 5 5,4% 7,9% 

Annan 14 15,2% 22,2% 

Totalt: 92 100% 146% 

 

På frågan om socialsekreterarna skulle kontakta någon annan verksamhet för ytterligare 

information svarade respondenterna enligt följande:	

Fall 1: 74,6 procent av respondenterna skulle kontakta en annan verksamhet 	

Fall 2: 71,6 procent av respondenterna skulle kontakta en annan verksamhet 	

fall 3: 89,6 procent av respondenterna skulle kontakta en annan verksamhet 	

 

Svaren som respondenterna har angett är snarlika när det kommer till tänkbara insatser. 

Flertalet respondenter svarade att det var svårt att bedöma insats innan de träffat barnet, barnet 

och föräldrarna eller enbart föräldrarna. I frågan gällande vem socialsekreterarna skulle 

samtala med i första hand skiljde sig svaren betydligt mer åt. I fall 1 som handlade om den 

fyraåriga pojken skulle 46,3 procent samtala enskilt med barnet i första hand. I fall 2 skulle 

62,7 procent samtala med barnet enskilt i första hand och i fall 3 skulle 64,2 procent samtala 

enskilt med barnet. Vad det var som avgjorde vem socialsekreteraren skulle samtala med i 

första hand går tyvärr ej att besvara då det är ett komplext fält. Men en tolkning av 

respondenternas svar är att åldern påverkade i detta fall. 	

	

Ytterligare en skillnad kunde utläsas i svaren gällande frågan om socialsekreteraren skulle 

kontakta någon annan verksamhet för ytterligare information. I detta fall var det ingen 

skillnad gällande åldern på barnen däremot skiljde sig svaren rörande mognad. I fall 3 som 

berörde den nioåriga pojken med en låg mognadsgrad svarade 89,6 procent att de skulle 

kontakta ytterligare en verksamhet för mer information medan 71,6 procent skulle göra det i 
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det 2:a fallet med nioåringen. Generellt svarade merparten av respondenterna att kontakt 

skulle tas med förskola/skola för ytterligare information rörande ärendet. 	

	

Enligt den tidigare forskningen anses barnets ålder vara relevant för hur mycket delaktighet 

barnet får i ett ärende. Både Rasmusson (2006) och Nybom (2005) uppmärksammade att 

barnets ålder kan påverka deltagandet i utredningar. I den vinjettstudie som Nybom (2005) 

genomförde framkom skillnader beroende på vilken ålder det var på barnet och hur delaktiga 

de blev i en utredningsprocess. Generellt sett ansåg inte socialsekreterarna att det yngre 

barnets åsikter kunde ingå i bedömningsprocessen (Nybom 2005, s.325). Liknande med 

Nyboms (2005) studie verkar åldern ha en viss inverkan på delaktighet medan mognaden är 

svårare att utläsa utifrån respondenternas svar. 	

 

5.5 Organisatoriska faktorer 	

I detta avsnitt presenteras hur respondenterna svarade på frågorna som var förknippade med 

de organisatoriska faktorerna och huruvida de ansåg att de påverkade barns delaktighet. 

Svaren har analyserats utifrån Lipskys gräsrotsbyråkratiska teori samt tidigare forskning.	

 	

Kommande diagram är av linjär skala och där respondenterna kunde svara med 1 som 

motsvarade “I låg utsträckning” eller med 5 som motsvarade “I hög utsträckning”. Det första 

diagrammet (fig. 17) visar huruvida faktorn kompetensutveckling påverkar delaktigheten. 

Därefter presenteras följande diagrammen gällande faktorerna tidsbrist (fig.18), erfarenhet 

(fig. 19) och personaltäthet (fig. 20). 	

 

Fig. 17 Kompetensutveckling påverkar barns delaktighet i utredningsärenden 
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Diagrammet (fig. 17) ovan presenterar hur respondenterna svarade på frågan om 

kompetensutveckling påverkar barns delaktighet. Svaren visar på att medelvärde blev på 3,92 

och med en relativt låg standardavvikelse på 0,99. Då en stor andel, över 70 procent, svarade 

4 eller 5 anser respondenterna att kompetensutveckling är av stor betydelse för barns 

delaktighet utredningsärenden. 

	

Fig. 18 Tidsbrist påverkar barns delaktighet i utredningsärenden 

	
Det ovanstående diagrammet (fig. 18) visar hur faktorn tidsbrist påverkar barns delaktighet i 

utredningsärenden. Medelvärde hamnade på 4,11, vilket är något högre jämfört med faktorn 

kompetens och standardavvikelsen blev på 1,15. Även på denna fråga var det många 

respondenter som gav ett högt svar då 75 procent svarade 4 eller 5. Socialsekreterarna menar 

att tidsbrist är en ännu större faktor som påverkar barnets delaktighet.  

	

Fig. 19 Erfarenhet påverkar barns delaktighet i utredningsärenden 
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Diagrammet (fig. 19) ovan presenterar hur respondenterna besvarade frågan huruvida faktorn 

erfarenhet påverkar barnets delaktighet. Medelvärde blev 3,83 och med en standardavvikelse 

på 1,06. Utifrån respondenternas svar så förefaller det som att den erfarenhet som 

socialsekreteraren har påverkar barnets delaktighet i utredningsärenden.   

 

Fig. 20 Personaltäthet påverkar barns delaktighet i utredningsärenden 

	
Diagrammet (fig. 20) ovan visar de svar som respondenterna angav på frågan utifrån faktorn 

personaltäthet. Medelvärde hamnade på 3,95 och standardavvikelsen på 1,14. Här presenteras 

ytterligare ett diagram där det högsta svarsalternativet är det största vilket betyder att även i 

denna fråga belyser socialsekreterarna vikten av tillgången på personal. Vilket i sin tur 

inverkar på hur mycket delaktighet barnet får i utredningen.   

	

De ovanstående faktorer är enligt respondenterna av stor vikt och enligt dem påverkar 

faktorerna barns delaktighet. Lipsky (2010) menar att det är av betydelse att 

socialsekreterarna förhåller sig till dessa faktorer i sitt vardagliga arbete, samtidigt som 

socialsekreterarna kan med sitt handlingsutrymme skapa utrymme för ett professionellt 

förhållningssätt. Socialsekreterarna måste hitta en balans mellan att leva upp till 

organisationens mål och strukturer samtidigt som de ska förhålla sig till klienternas krav och 

förväntningar. De mål som organisationen har kan leda till krav på arbetseffektivitet och 

ekonomiska aspekter. När nya lagar ska implementeras är det inte ovanligt att det kommer 

nya riktlinjer. Dessa i sin tur påverkar socialsekreterarnas arbetsrutiner, då de måste arbetas in 

i redan befintliga handlingsplaner, vilket kan skapa ett dilemma för socialsekreterarna. Lipsky 

(2010) menar att detta dilemma kan orsaka arbetsbelastning, som är en faktor som 

socialsekreterarna behöver beakta. Med en hög omsättning av personal måste arbetsrutinerna 
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arbetas in på nytt och fokus skiftar från utredningsärenden till socialsekreterarna. Det kan i sin 

tur leda till att ny personal tillkommer där det kan förekomma lägre kompetens eller 

erfarenhet. Detta är något som kan belasta socialsekreterarna som redan befinner sig en 

pressad situation, arbetsbelastningen är är dock inget som den här studien har fokuserat på. 	

	

Utifrån socialsekreterarens handlingsutrymme som består av erfarenheter och personliga 

värderingar grundar socialsekreterarens sina beslut och bedömningar i utredningsärenden. 

Respondenternas svar på frågan angående kompetens gav en hög svarsfrekvens vilket kan 

tolkas som att det är av vikt för den enskilde socialsekreteraren. Handlingsutrymmet innebär 

att socialsekreteraren ges möjlighet till fria tolkningar och bedömningar (Lipsky 2010, ss.13-

14). För att verkställa organisationens mål och riktlinjer är kompetens och erfarenhet viktiga 

beståndsdelar. 	

	

Även den tidigare forskningen menar att socialsekreterarna måste förhålla sig till politiska 

direktiv, lagstiftning, rutiner samt de organisatoriska förutsättningarna. I de organisatoriska 

förutsättningarna ingår bland annat faktorerna tidsaspekt och personaltäthet. Det är även av 

vikt hur och på vilket sätt som socialsekreterarna presenterar och dokumenterar barnet i en 

utredning (Rasmusson 2006, ss. 104-105). Faktorerna kompetens och erfarenhet är av stor 

vikt för att detta ska efterföljas i arbetet och det är enligt Rasmusson (2006) något som 

socialsekreterarna besitter. Den tidigare forskningen visar att desto högre grad av 

socionomutbildad personal, desto lägre grad av barnavårdsinsatser. Då den sociala 

barnavården är ett komplext område i och med att de ansvarar för att barn och ungdomar inte 

ska fara illa eller riskerar att göra det, finns det samtidigt starka skäl till att undvika onödiga 

interventioner (Wiklund 2016, s. 247). Samtidigt som den tidigare forskningen visar på att 

kompetens och kunskap finns bland socialsekreterarna menar respondenternas att det är något 

de värderar högt och önskar mer av. Då respondenternas svar tyder på att de olika faktorerna 

har stor påverkan på barns delaktighet är det av vikt att socialsekreterarna får använda sitt 

handlingsutrymme i utredningsärenden. Detta för att kunna skapa möjligheter för barnet att ta 

plats i utredningar som barnet är berättigad till.	

 

Fig. 21 Finns det någon uppdelning bland er handläggare utifrån ärendets karaktär 
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Det diagrammet (fig. 21) ovan visar är svaren på frågan om respondenterna har någon 

uppdelningen på arbetsplatsen utifrån karaktär på utredningsärenden. Frågan var en ja eller 

nej fråga och 60 procent av respondenterna svarade att det finns en uppdelning utifrån 

ärendets karaktär på arbetsplatsen.   

	

Fig. 22 Hur många ärenden handlägger du samtidigt 

	
Ovanstående diagram (fig. 22) visar spridningen mellan respondenternas svar angående hur 

många ärenden de handlägger samtidigt. De två respondenter som svarat att de inte 

handlägger några utredningsärenden arbetade med mottagningsärenden.  

 

Fig. 23 I hur stor utsträckning upplever du att det går att påverka dina arbetsrutiner 
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Diagrammet ovan (fig. 23) gällande påverkansmöjligheter av arbetsrutiner visar ett 

medelvärde på 3,32 och en standardavvikelse på 0,86. En större andel respondenter ansåg att 

de kan påverka sina arbetsrutiner. Dock svarade flertalet 3, vilket kan tolkas som ett neutralt 

svar.  

	

Fig. 24 Vid hur många tillfällen träffar du i snitt barnet i en utredning 

	
Ovanstående diagram (fig. 24) visar även här på en spridning mellan respondenternas svar i 

frågan om hur många gånger de träffar ett barn under en utredning. Majoriteten av 

respondenterna träffar barnet i snitt två till tre gånger och de respondenter som svarat att de 

inte träffar barnet arbetade med mottagningsärenden.  

	

Att socialtjänsten är uppdelad efter inriktningar är vanligt bland de svenska kommunerna då 

60,61 procent av respondenterna svarade att en uppdelning finns på arbetsplatsen. Utifrån de 
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svar som respondenterna gav i vilken uppdelning de hade på arbetsplatsen förekom en 

åldersindelning mellan barn och ungdomar. Efter det kom ärenden rörande familjehem och 

misshandel. Utifrån Lipskys (2010) modell tolkas respondenternas svar att även då riktlinjer 

och organisatoriska strukturer påverkar socialsekreterarnas arbete kan erfarenheter skapa 

möjligheter och på så vis påverka inriktningarna och medföra ett vidare handlingsutrymme. 

Gräsrotsbryråkraten blir den som i slutänden formar arbetsrutiner utifrån sitt 

handlingsutrymme (Lipsky 2010, s. xiii). Hur socialsekreterarna sedan väljer att använda sitt 

handlingsutrymme kan i sin tur påverka antal gånger de träffar barnet i en utredning, då inget 

fast antal träffar per utredning presenteras inom socialtjänsten. Handlingsutrymmet i sig 

påverkas av socialsekreterarens egna personliga värderingar och erfarenheter (Lipsky 2010, 

ss. 58-59), vilket kan innebära att skillnader i antal träffar kan förekomma. I den tidiga 

forskningen går det att utläsa att beroende på landets lagstiftning kan tillvägagångssätten 

skilja sig åt när socialsekreteraren ska träffa alternativt prata med barnet. Sverige är ett något 

restriktivt land där det enbart i enstaka fall går att höra och träffa barnet ensamt (Nybom 2005, 

s. 316).	

	

Enligt den tidigare forskningen har det förekommit en stark specialiseringstrend inom individ- 

och familjeomsorgen där uppdelningar har varit utifrån ålder samt utredningsärenden och då 

specifikt inriktade mot olika områden. Det här har lett till att kvalitén på utredningarna har 

blivit bättre (Wiklund 2016, s. 247). Trots att den tidigare forskningen pekar på en negativ 

trend i barns delaktighet tyder respondenternas svar på att en relativ hög grad av delaktighet 

ändå finns inom den svenska socialtjänsten. I tabellen (fig. 25) nedan följer respondenternas 

svar på vad de anser skulle behövas för att skapa ytterligare delaktighet för barn i 

utredningsärenden. 	

 
Fig. 25 För att göra barn mer delaktiga i utredningar, vad anser Du skulle behövas kunde 

respondenterna svara mer än ett svar.  
 

N Percent Percent of cases 

Inget 2 1,5% 3,0% 

Möjlighet till mer tid i varje utredning  49 36,6% 74,2% 

Kontinuerligt handläggande  23 17,2% 34,8% 

Bättre erfarenhet av att arbeta med barn 28 20,9% 42,4% 
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Mer utbildning i BBIC 12 9,0% 18,2% 

Mer handledning av chef 15 11,2% 22,7% 

Annan 5 3,7% 7,6% 

Totalt: 134 100% 203% 

 

Utifrån ovanstående diagram (fig. 25) går det att utläsa att de tidigare nämnda organisatoriska 

faktorerna åter lyfts fram som viktiga aspekter. Flertalet av respondenterna ansåg att möjlighet 

till mer tid var av stor vikt, tidsfaktorn var därför en viktig aspekt för socialsekreterarna. 

Faktorn erfarenhet placerades av respondenterna på andra plats vilket också ansågs vara av 

stor betydelse. Kontinuerligt handläggande vid utredningsärenden går att sammankoppla med 

personaltäthet, då det har varit en hög omsättning av personal inom socialtjänsten. Detta kan 

tänkas påverkar kontinuiteten inom utredningsärenden samt arbetsmiljön för medarbetarna. 

Faktorn kompetensutveckling innefattar handledning samt utbildning som enligt 

respondenterna är en viktig del och som skulle kunna generera i mer delaktighet för barnet i 

utredningsärenden.  

 

6. Diskussion 

Nedan presenteras ett avslutande kapitel gällande diskussionsdelarna. Kapitlet inleds med 

resultatdiskussionen och följer sedan av en teoridiskussion, en metoddiskussion, en 

slutdiskussion och avslutas med förslag till fortsatt forskning. Frågeställning ett och två har 

analyserats med hjälp av analysverktyget Shiers (2001) delaktighetsstege och den tredje 

frågeställningen har analyserats med hjälp av Michael Lipskys (2010) gräsrotsbyråkratiska 

teori. Genom presentationen av dessa resultat anser vi att vi besvarar studiens frågeställningar.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna enkätstudie var att undersöka barns delaktighet i utredningsärenden hos 

barn och familj utifrån ålder och mognad. I syftet ingick även de barnrelaterade faktorerna 

samt de organisatoriska faktorerna då de påverkar socialsekreterarens handlingsutrymme i 

utredningsärenden. Det centrala i studiens resultat är att barns delaktighet framkom i högre 

grad än vad den tidigare forskningen belyste. Respondenterna som besvarade enkäten ansåg 

att barn har en betydelsefull plats i utredningsärenden. Dessutom, förutom den verbala 
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kommunikationen, skulle socialsekreterarna använda sig av olika tillvägagångssätt bland 

annat rita och måla, kroppsspråk och ansiktsuttryck för att barnet ska ha tolkat innebörden av 

information rätt. Socialsekreterarna tycker generellt att barn är delaktiga i utredningsärenden.  

	

Gällande delaktigheten i de barnrelaterade frågorna så ser vi att respondenterna svarade något 

positivt på dessa frågor. Frågorna som berörde barns inflytande och involvering i 

utredningsärenden har blivit besvarade med en trea i merparten av respondenterna, vilket 

kan tolkas som ett relativt neutralt svar. Det hade givit ett mer intressant utslag om 

respondenterna hade svarat högre eller lägre i dessa frågor, då vi hade kunnat utläsa ett 

tydligare ställningstagande i svaren. Till skillnad mot frågan angående om barns 

åsikter/synpunkter synliggörs i utredningar där besvarade en majoritet av respondenterna fyra, 

vilket vi ansåg var ett överraskande högt resultat i jämförelse med de andra frågorna angående 

delaktighet. När vi analyserade vinjetterna samt de frågor gällande ålder och mognad, såg vi 

att det endast var i två frågor som det fanns skillnader. Dessa var vem socialsekreterarna 

skulle samtala med först och huruvida socialsekreterarna skulle kontakta någon annan 

verksamhet för ytterligare information. Det kan tolkas som att socialsekreterarna önskar att få 

ta del av ytterligare information för att få ett bredare perspektiv över barnets livssituation.	

	

När det kommer till de organisatoriska faktorerna och huruvida de har någon påverkan i barns 

delaktighet såg vi att det kan förekomma en viss påverkan. Utifrån faktorerna var 

respondenterna till stor del eniga om att de alla hade inverkan på delaktigheten och var av vikt 

för socialsekreterarna. De kan också vara styrande när det kommer till antalet gånger en 

socialsekreterare träffar ett barn i en utredning. De fyra organisatoriska faktorerna som 

studien undersökte är något som socialsekreterarna måste beakta för att kunna använda sitt 

handlingsutrymme. I frågan gällande arbetsrutiner, svarade de flesta respondenterna en trea 

eller fyra vilket indikerar på ett relativt stort handlingsutrymme. 	

	

6.2 Teoridiskussion  

I eftersökningar av tidigare forskning hittades ett flertal studier som berörde barns delaktighet. 

Merparten av dem hade dock en annan teoretisk utgångspunkt och det uppdagades relativt fort 

att valet av teori styr uppsatsen och dess resultat. Om en annan utgångspunkt hade använts 

hade vi eventuellt sett till andra skillnader i vinjetterna såsom kön, etnicitet eller liknande. 

Även då svaren från respondenterna varit densamma hade då en annan information gått att 

utläsa av dem. Vi valde att se på barns delaktighet utifrån Lipskys (2010) gräsrotsbyråkratiska 
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teori för att kunna analysera de organisatoriska faktorerna som en socialsekreterare inte kan 

påverka nämnvärt. Valet att använda Shiers (2001) delaktighetsstege som analysverktyg 

avgjordes då det med tydlighet går att utläsa på vilken nivå socialsekreterarna faktiskt arbetar 

för att göra barnen delaktiga. Även vid analyseringen av de barnrelaterade faktorerna såsom 

ålder och mognad användes delaktighetsstegen. Vi har upplevt att vårt teorival och 

analysverktyg har kunnat besvara syftet och våra frågeställningar samt berikat genom att ge 

oss en bild av hur barns delaktighet ser ut i dagsläget. 

 

6.3 Metoddiskussion 

När vi i sökandet efter tidigare forskning fann ett flertal uppsatser och studier av den 

kvalitativa forskningsansatsen blev valet mer påtagligt att fokusera på en kvantitativ studie 

med fler respondenter. Tiden blev dock ett hinder och det gick åt mer tid än vi räknat med för 

att få kommuner att vilja delta i studien. Så här i efterhand borde vi ha ringt och bokat samt 

pratat med kommunerna tidigare under terminen för att säkerställa att de ville vara med i 

undersökningen. Istället avvaktade vi med att ringa tills enkäten var klar. Valet av att använda 

en enkät med vinjetter är vi nöjda med då en bredare bild går att utläsa jämfört med om vi 

använt oss av ett fåtal intervjuer.  

	

6.4 Slutdiskussion	

Det som ofta framställs inom den tidigare forskningen är att socialsekreterare inom barn- och 

familj i den svenska socialtjänsten arbetar familjefokuserat och då främst fokuserar på att sätta 

hela familjen i centrum och inte enbart barnet. Detta är något som vår studie också påvisar 

men respondenterna lyfter samtidigt fram barnet i utredningsärenden och genom det får barnet 

en central roll. Det hade däremot varit intressant om alla 390 socialsekreterare som enkäten 

nådde ut till hade besvarat den, för att på så vis se om resultatet hade påverkats i någon 

riktning. Vi valde att undersöka faktorerna för att se om dessa påverkade barns delaktighet 

något som svaren till viss del tyder på att de gör samtidigt som respondenterna anser att barnet 

har en betydelsefull plats i utredningar. Om vi däremot hade valt andra faktorer att analysera 

hade vi eventuellt fått svar som motsatt sig detta resultat. Studiens resultat visade att barn 

hade en relativt hög delaktighet, något som vi ansåg förvånande då tidigare forskning ofta 

framställer barnet som enbart en del i familjen och inte som huvudperson i sin egen utredning. 

Den positiva bild gällande barnets roll i utredningsärenden som denna studie presenterar är 

enligt oss ett steg i rätt riktning för att öka barns delaktighet. Utifrån respondenternas svar, då 
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de anser att barn har en relativt stor delaktighet i utredningsärenden, ser inte vi några direkta 

hinder för att barnkonventionen inte ska kunna implementeras på ett framgångsrikt sätt.  

 

6.5 Förslag till framtida forskning	

Först ville vi genomföra en jämförelsestudie där kommuner med olika kommunstorlekar 

skulle medverka. Detta för att sedan jämföra om de hanterade barns delaktighet olika, utifrån 

kommunernas resurser och förutsättningar. För att utföra en sådan studie hade mer tid 

erfordrats och vi hade behövt se till andra socio, politiska och ekonomiska faktorer för att 

säkerställa att detta inte inverkade på respondenternas svar. Det var något som vi tyvärr fick 

avstå ifrån då det skulle bli svårt att genomföra inom tidsramen. Denna studie vore dock i 

allra högsta grad intressant att göra och särskilt nu när barnkonventionen kommer att bli 

lagstiftad i Sverige. Genom att vi utförligt beskrivit hur vi genomfört vår studie och enkät 

skulle denna studie kunna ligga till grund som inspiration och vägledning till kommande 

forskning inom ämnet. 
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Bilaga 1.  

Missivbrev 

Hej! 

Vi heter Emma Bergström och Victoria Lindman Eskilsson och läser sjätte terminen på 

socionomprogrammet i Kalmar. Vi skriver vår uppsats om barns delaktighet och skulle vilja 

att just Ni besvarade vår enkät. Syftet med arbetet är att undersöka hur ärendehanteringen och 

barns delaktighet ser ut bland socialsekreterare. Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur 

kring det aktuella ämnet men vi har också̊ för avsikt att ta hjälp av en enkätstudie besvarade 

av verksamma socialsekreterare. Därmed önskar vi att Du, som har kunskap, utbildning och 

erfarenheter gällande barns delaktighet vilka är värdefulla för oss och vårt arbete genom att 

svara på vår enkät.  

Enkäten inleds med några frågor rörande Din profession, arbetsstrukturen och organisationen. 

Enkäten består sedan av tre korta fiktiva fall och avslutas med några frågor om 

tillvägagångssättet i ärendehanteringen. Enkäten beräknas att ta max 10-15 minuter.  

Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att 

användas i forskningsändamål och går att avbrytas om så önskas. Ditt svar kommer att vara 

helt anonymt och det kommer inte att kunna utläsas vad just Du har svarat. Vi önskar att du 

besvarar enkäten senast 5 maj. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för mer information. 

 

Tack för Er medverkan! 

Hälsningar Emma och Victoria 

 

Victoria Eskilsson                                    vl222ak@student.lnu.se                           

Emma Bergström                                     eb223dz@student.lnu.se 

Handledare: Lars Sörnsen, E-mail lars.sornsen@lnu.se 
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Bilaga 2. 
Enkät till socialsekreterare inom barn- och familj: 

Personliga uppgifter: 

1. Ålder:___________________________ 

2. Kön: 

□ Man 

□ Kvinna  

□ Annat 

Profession, arbetsstruktur och organisation: Kommande frågor berör dig som professionell 

socialsekreterare samt dina erfarenheter utifrån din arbetsplats. 

3. Hur många år har Du arbetat som socialsekreterare inom Barn och familj? Skriv antal år i 

siffror: _________________________________ 

3. Vad har Du för grundutbildning? 

□ Socionomexamen  

□ Annat:________________________________ 

4. Har Du någon vidareutbildning inom arbete med barn och familj? 

□ Ja  

□ Nej  

5. Om du svarat ja på förgående fråga, vilken vidareutbildning har Du? 

6. Du som har vidareutbildning, har den berört barns delaktighet? 

□ Ja  

□ Nej  

7. Har Du gått någon utbildning i att samtala med barn? 

□ Ja  

□ Nej  

8. Anser Du dig ha relevant kunskap gällande metoder och verktyg för att samtala med barn? 

1= i liten utsträckning och 5= i hög utsträckning  

□   □   □   □   □   □   

9. Hur många ärenden handlägger Du samtidigt, i snitt? Skriv ditt svar i siffror 

__________________________________ 

10. Hur många är Ni på din arbetsplats som arbetar med barn och familjeärenden. Skriv antal 

medarbetare i siffror 

____________________________________ 
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11. Finns det någon uppdelning bland er handläggare utifrån ärendets karaktär på din 

arbetsplats (t ex ålder, ärendetyp) 

□ Ja  

□ Nej  

12. Om Du svarat ja på förgående fråga, utifrån vilket eller vilka områden fördelas ärendena? 

(fler än ett svarsalternativ går att välja) 

□ Ålder   

□ Missbruk/missbruksmiljö 

□ LVU ärenden 

□ Misshandel  

□ Familjehem  

□ Kontaktperson  

□ Annat________________________ 

13. Jag anser att på min arbetsplats arbetar vi efter ett barnfokuserat synsätt. 1= håller inte 

med och 5= håller helt med  

□ □ □ □ □ 

14. Jag anser att på min arbetsplats arbetar vi efter ett familjefokuserat synsätt. 1= håller inte 

med och 5= håller helt med 

□ □ □ □ □ 

15. I hur stor utsträckning upplever Du att det går att påverka arbetssituationen på din 

arbetsplats? 1= i liten utsträckning och 5= i hög utsträckning 

□ □ □ □ □ 

Fiktiv fallbeskrivning 1.  

En anmälan inkommer från en granne till familjen Nilsson. Familjen Nilsson är nyinflyttad till 

området och består av mamma, pappa och ett yngre barn. Grannen uppger att familjen har bott 

i området i ca 3 månader och att grannen har vid upprepade tillfällen hört att föräldrarna 

använder hårda ord mot barnet och grannen misstänker att föräldrarna lämnar barnet ensamt 

under en längre tid. Föräldrarna till barnet är ett par i 30 - årsåldern och barnet är i 

fyraårsåldern. I området bor många barn som är i barnets ålder men trots det lekar barnet helst 

med de större och äldre barnen. Grannen säger att barnet är artig och att hen alltid hälsar samt 

är ordningsam, då barnet är mån om sina leksaker och alltid tar med sig sina saker hem efter 

leken.  

 



Emma Bergström och Victoria Lindman Eskilsson 
 

(60) 
 

55 

Orsaken till att grannen ringde socialtjänsten var på grund av en händelse som utspelades 

under dagen vid ett grönområde nära hyreshusen. Barnet hade varit med ett par äldre barn och 

spelat fotboll när ett fönster hade gått sönder på grund av att bollen träffat rutan. Föräldern 

hade då blivit upprörd och skrikit på barnet samt gett barnet en örfil. Grannen kände då att 

hen var tvungen att göra något. 

Frågor baserade utifrån fallet: 

16. Vem eller vilka hade Du valt att samtala med först? 

□ Barnet  

□ Barnet och vårdnadshavare  

□ Enbart föräldrar/ vårdnadshavare 

□ Annan_________________________ 

17. Skulle Du kontakta någon annan verksamhet för ytterligare information? 

□ Ja  

□ Nej  

18. Om ja, vilken verksamhet skulle Du kontakta för ytterligare information? 

□ Förskola  

□ Skola 

□ Hälso/sjukvård 

□ Skolsköterska  

□ Annan_____________________________ 

19. Skulle Du samråda med någon gällande ärendet? 

□ Ja  

□ Nej  

20. Om ja, vem skulle Du samråda med? (fler än ett svarsalternativ går att välja) 

□  Din kollega/kollegor 

□  Din chef 

□  Extern handledare  

□  Annan, i så fall vem______________________ 

21. Vilken insats anser du skulle passa bäst utifrån fallet? 

□  Familjestöd/behandling 

□  Kontaktperson  

□  Kontaktfamilj 

□  Familjehem 

□  Ingen insats   
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Fiktiv fallbeskrivning 2. 

En orosanmälan inkommer till socialtjänsten som berör ett barn i nioårsåldern. Anmälan 

kommer från en fotbollstränare som är orolig för att barnet inte har det bra hemma. I övrigt 

har tränaren inget att tillägga utan barnet passar bra in i laget och är en duktig teamspelare. 

Tränaren har vid upprepade gånger hört att föräldern använder hårda ord mot barnet vid 

hämtning och lämning och barnet har vid ett flertal gånger fått vänta då föräldern varit sen.  

 

Anledningen till att tränaren kände att det var dags att göra en orosanmälan nu var en incident 

som utspelades efter träningen. Föräldern var som vanligt försenad och barnet dröjde sig kvar 

i omklädningsrummet. När föräldern kom var hen högljudd och skrek på barnet att skynda 

sig, barnet går långsamt mot föräldern och berättar skamset att den nya träningsjackan är 

borttappad. Föräldern hade då blivit upprörd och skrikit på barnet samt gett barnet en örfil. 

Tränaren kände då att hen var tvungen att göra något. 

22.Vem eller vilka hade Du valt att samtala med först? 

□ Barnet  

□ Barnet och vårdnadshavare  

□ Enbart föräldrar/ vårdnadshavare 

□ Annan_________________________ 

23. Skulle Du kontakta någon annan verksamhet för ytterligare information? 

□ Ja  

□ Nej  

24. Om ja, vilken verksamhet skulle Du kontakta för ytterligare information? 

□ Förskola  

□ Skola 

□ Hälso/sjukvård 

□ Skolsköterska  

□ Annan_____________________________ 

25. Skulle Du samråda med någon gällande ärendet? 

□ Ja  

□ Nej  

26. Om ja, vem skulle Du samråda med? (fler än ett svarsalternativ går att välja) 

□  Din kollega/kollegor 

□  Din chef 

□  Extern handledare  
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□  Annan, i så fall vem______________________ 

27. Vilken insats anser du skulle passa bäst utifrån fallet? 

□  Familjestöd/behandling 

□  Kontaktperson  

□  Kontaktfamilj 

□  Familjehem 

□  Ingen insats   

Fiktiv fallbeskrivning 3.  

En orosanmälan inkommer till socialtjänsten som berör ett barn i nioårsåldern. Anmälan 

kommer från en fritidspedagog som misstänker att barnet inte har det så bra hemma. 

Pedagogen berättar att barnet har det svårt i skolan och ofta blir retad av hens jämnåriga 

klasskompisar och föredrar därför att leka med de yngre barnen. Barnet har svårt för 

förändringar och på grund av detta hamnar hen ofta i bråk med sina klasskompisar.  

 

Anledningen till att pedagogen ringde till socialtjänsten var på grund av en incident som 

utspelades samma dag. Personalen på fritids har uppmärksammat att föräldern ofta använder 

hårda ord mot barnet vid hämtning och lämning och barnet har vid ett flertal tillfällen fått 

vänta då föräldern varit sen. Vid dagens hämtning var föräldern sen och stressad. Pedagogen 

informerade föräldern att barnet tidigare under dagen varit väldigt stökig och bråkat med en 

klasskamrat. Föräldern blev då högljudd och sade till barnet att skynda sig. Föräldern 

uttryckte även att hen var trött på att höra samma sak varje dag. Barnet började långsamt gå 

med föräldern mot bilen och föräldern var fortfarande upprörd. När barnet vägrade sätta sig i 

bilen såg pedagogen att föräldern gav barnet en örfil. Pedagogen kände då att hen var tvungen 

att göra något. 

 

28.Vem eller vilka hade Du valt att samtala med först? 

□ Barnet  

□ Barnet och vårdnadshavare  

□ Enbart föräldrar/ vårdnadshavare 

□ Annan_________________________ 

29. Skulle Du kontakta någon annan verksamhet för ytterligare information? 

□ Ja  

□ Nej  

30. Om ja, vilken verksamhet skulle Du kontakta för ytterligare information? 
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□ Förskola  

□ Skola 

□ Hälso/sjukvård 

□ Skolsköterska  

□ Annan_____________________________ 

31. Skulle Du samråda med någon gällande ärendet? 

□ Ja  

□ Nej  

32. Om ja, vem skulle Du samråda med? (fler än ett svarsalternativ går att välja) 

□  Din kollega/kollegor 

□  Din chef 

□  Extern handledare  

□  Annan, i så fall vem______________________ 

33. Vilken insats anser du skulle passa bäst utifrån fallet? 

□  Familjestöd/behandling 

□  Kontaktperson  

□  Kontaktfamilj 

□  Familjehem 

□  Ingen insats   

Barns delaktighet ur ett generellt perspektiv: 

34. Anser Du att barnets synpunkter/åsikter synliggörs i utredningar generellt sett på just din 

arbetsplats? 1= i liten utsträckning och 5= i hög utsträckning  

□ □ □ □ □ 

35. Anser Du att barn är delaktiga i utredningar som berör dem själva? 1= i liten utsträckning 

och 5= i hög utsträckning 

□ □ □ □ □ 

36. Vid hur många tillfällen träffar Du i snitt barnet i en utredning? Utgå från dina 10 senaste 

ärenden. Skriv antal i siffror 

______________________________ 

37. Vilka tillvägagångssätt skulle Du använda dig av i ett möte med ett barn för att se till att 

barnet har förstått innebörden av samtalet? (Fler än ett svarsalternativ går att välja) 

□  Lek 

□  Rita och måla 

□  Kroppsspråk 
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□  Ansiktsuttryck  

□ Verbal kommunikation 

□ Annat______________________________ 

38. Anser Du att trovärdigheten i barnets åsikter påverkas utifrån barnets ålder? 1= i liten 

utsträckning och 5= i hög utsträckning  

□ □ □ □ □ 

39. Att barnet förstår och kan bedöma konsekvenser är förknippat med begreppet barns 

mognad, enligt Socialstyrelsen. I hur stor utsträckning tycker Du att detta uppmärksammas i 

utredningsärenden inom socialtjänsten? 1= i liten utsträckning och 5= i hög utsträckning 

□   □   □   □   □    

40. Kompetensutveckling påverkar barns delaktighet i ärendehantering. 1= håller inte med 

och 5= håller helt med 

□ □ □ □ □ 

41. Tidsbrist påverkar barns delaktighet i ärendehantering. 1= håller inte med och 5= håller 

helt med 

□   □   □   □   □     

42. Erfarenhet påverkar barns delaktighet i ärendehanteringen. 1= håller inte med och 5= 

håller helt med 

□   □   □   □   □     

43. Personaltäthet påverkar barns delaktighet i ärendehantering. 1= håller inte med och 5= 

håller helt med 

□   □   □   □   □    

44. Involveras barnet i beslutsfattandet? Utgå från dina 10 senaste ärenden. 1= i liten 

utsträckning och 5= i hög utsträckning  

□   □   □   □   □   

45. Anser Du att barnet får inflytande i beslutsfattandet? Utgå från dina 10 senaste ärenden. 

1= i liten utsträckning och 5= i hög utsträckning 

□   □   □   □   □   

46. Jag sätter alltid barnet i fokus i en utredningen. 1= håller inte med och 5= håller helt med 

□   □   □   □   □   

47. Jag sätter alltid föräldrarna i fokus i en utredningen. 1= håller inte med och 5= håller helt 

med 

□   □   □   □   □   
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48. Jag sätter alltid familjen i fokus i en utredningen. 1= håller inte med och 5= håller helt 

med 

□   □   □   □   □   

49. För att göra barn mer delaktiga i utredningar, vad anser Du skulle behövas? (fler än ett 

svarsalternativ går att välja) 

□  Inget 

□  Möjlighet till mer tid i varje utredning 

□  Kontinuerlihet vid handläggning 

□  Bättre erfarenhet av arbete med barn 

□  Mer utbildning i BBIC 

□  Mer handledning av chef 

□ Annat_______________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


