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Abstract 

 

Author: Elsa Asefaw & Sanela Bilklic 

Title: ‘’The voice of children in the child welfare investigations’’ - A qualitative study of child 

welfare investigations with focus on the child's right to be heard [Translated title] 

Supervisor: Matts Mosesson 

Assessor: Kristina Gustafsson  

 

The purpose of this study is to investigate how a child's rights of speech are taken into 

account in child welfare investigations. A child's speech or words are not always taken 

seriously or as important as it should be in the child’s context. This problem has been a major 

topic of concern both at the national and the international level. Children want their speech of 

rights to be respected. It is their fundamental right that every human must guarantee to protect 

these rights to make a better world for future generations. Therefore in order to deeply 

examine the research topic, the authors used different theoretical approaches like power 

theory, communication theory and freedom of action. Furthermore the authors gathered more 

information using semi structure interviews with social workers who work with child welfare 

investigations. From the interview discussions, the researchers looked for recurrent themes 

and came with some findings that children are able to express their opinions in child welfare 

investigations. Children’s visibility and participation in child welfare investigations have 

improved since BBIC (the child’s needs at the center) has been involved in child welfare 

investigations. Children´s words or opinions were also ignored. More so, the actual level of 

how a child´s contribution directly influenced the decision making process was very unclear. 

The study further shows that social workers are using various communication methods and 

techniques to adress children's wishes and opinions to provide the best acceptable services. A 

well-established feedback session is made available in order to gather the children’s opinions 

and improve on the services.  

 

Keywords: child voice, child rights, social services, social work, child welfare, child welfare 
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1. Inledning 
 

1.1 Inledning 
 

Den här studien handlar om barnets rätt att komma till tals under barnavårdutredningar. 

Rätten att fritt hysa en åsikt och uttala den i tal är en grundläggande mänsklig rättighet och 

föreskrivs i flera internationella konventioner men även i den svenska lagstiftningen. Rätt att 

uttrycka sina åsikter i alla frågor gäller även för barn. 
1
Den grundläggande rättighet som angår 

barnen föreskrivs i FN:s barnkonvention och även i flera svenska lagar.
2
 Historiskt sett har 

barn haft en varierad rättslig ställning i barnavårdsutredningar. Under 1900-talets första hälft 

hade barn ingen rättslig ställning, men från och med 1960 fick barn över femton år rätt att 

vara självständiga rättssubjekt i processen, med vissa rättssäkerhetsgarantier och autonomi 

(Mattsson, 2002). I dag råder en allmän syn där socialtjänsten och domstolen bör beakta 

barnets egen vilja mer om den inte står i strid med barnets bästa. Däremot har allt fler 

nationella och internationella undersökningar påvisat att barnets vilja och åsikter inte beaktas i 

tillräcklig omfattning. Som blivande socionomer har detta väckt intresse hos oss. Vi anser att 

de kunskaper som vi kommer få i denna studie kan vara bra i vårt framtida yrke. Vi anser också 

att studien om detta ämne kan bidra till ytterligare forskning och därmed öka uppmärksamhet för 

barnets ställning och deras rättigheter i samhället.  

 

1.2. Problemformulering 

 

Sverige var ett av de första länderna som ratificerade FN:s konvention om barnens rättigheter. 

Syftet med konventionen var att alla barn, oavsett bakgrund, skall behandlas med respekt och 

ha möjlighet att komma till tals. FN:s barnkonvention verkar som ramverk för Sveriges 

lagstiftning. Det innebär bland annat att Sveriges egna lagar och regler inte får strida mot 

lagen och reglerna i konventionen (Hindberg, 2003). Artikel 12 i FN:s barnkonvention är 

grundläggande och därmed viktig för tolkningen av andra artiklar och för förverkligandet av 

konventionen som helhet.  

 

 Konventionens stater skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten att fritt utrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 

tillmätas betydelse i förhållandet till barnets ålder och mognad.  För detta ändamål 

                                                 
1
  Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor med hänsyn till 

barnets ålder och mognad.  
2
 FN:S barnkonvention (Förenta Nationernas barnkonvention) 
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skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom 

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

nationella lagstiftningens procedurregler i alla fall domstols - och administrativa 

förfaranden som rör barnet.  (Hindberg, 2003, s.7) 

 

Rätten att bli hörd och att själv få uttrycka sina egna åsikter utgår från barnets bästa och en 

syn på barn som självständiga individer med egna rättigheter. Men ovanstående upplevdes i 

vissa fall som en inskränkning av föräldrarätten och därmed ratificerade några länder FN:s 

barnkonvention utan artikel 12. Enligt Socialstyrelsen (2001) synliggör allt fler kommuner 

barnen och beaktar barnens rätt att komma till tals under barnavårdsutredningar. Av samma 

rapport framgår att problemet fortfarande kvarstår i många kommuner, vilket innebär att 

barnen inte synliggörs och att handläggarna inte har genomfört individuella samtal med 

barnen utan har grundat sin uppfattning på andras utsagor. I barnavårdsutredningar, 

personakter och domstolsbeslut kan man se långa sidor av texter som handlar om barnen men 

barnen själva kommer inte till tals (Hindberg, 2003). 

 

1.3. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur barns rätt att komma till tals beaktas i 

barnavårdsutredningar.  

 

Frågeställningar:  

 Hur ser handläggarnas tillvägagångssätt ut i barnavårdsutredningar? 

 På vilket sätt kommer barnen till tals? 

 Vilka omständigheter möjliggör och hindrar barnets rätt att komma till tals i 

barnavårdsutredningar? 

 

2. Bakgrund  
 

Barn är en utsatt grupp som under alla tider har varit beroende av vuxnas hjälp. Nedan 

presenteras en beskrivning av den historiska utvecklingen av barnavårdslagarna med fokus på 

barnets rättsliga ställning i barnavårdsutredningar.  

 

 



 

7 

 

2.1. Historisk överblick över barnavårdslagarna  
 

År 1902 genomfördes den första betydande barnreformen i Sverige. Den barnreformen 

grundades på barnens rätt att få grundläggande skydd, stöd och uppfostran, men även 

samhällets ansvar för att säkerställa en sådan vård. Samhällets ansvar innebar att vidta 

åtgärder mot olämpligt uppförande och att ta hand om barn och unga som befann sig i utsatta 

situationer eller som hade begått någon skadlig gärning (Mattsson, 2002). Men trots den nya 

barnreformen var barnets ställning fortfarande mycket svår. Barnen levde under ganska svåra 

förhållanden och blev av olika anledningar utsatta. År 1924 trädde ny lag om samhällsvård 

och placering i fosterhemmet i kraft. Omhändertagande för samhällsvård reglerades i 29§ och 

inkluderade bland annat hjälp för fattiga, övergivna, funktionshindrade och föräldralösa barn 

under 16 år.  

Omhändertagandet kunde genomföras endast med föräldrars samtycke. Lagen innefattade 

även regler om omhändertagande för skyddsuppfostran, som till skillnad från samhällsvård 

kunde ske utan föräldrarnas samtycke och reglerades i 22-28§. Grunder för omhändertagande 

för skyddsuppfostran var misshandel eller vanvård i hemmet (Mattsson, 2002). 

På 1950- och 1960-talet reviderades ovanstående barnavårdslagar och en ny barnavårdslag 

trädde i kraft 1960. Tidigare hade ingripandet riktats mot föräldrarna om barnet inte fyllt 15 

år. I den nya lagen däremot betraktades barnet som självständigt rättssubjekt i processen efter 

15 års ålder (Mattsson, 2002). Den nya barnavårdslagen lade även större fokus på den 

byråkratiska processen, samt frågan om hur barnavårdsutredningen skulle genomföras i 

praktiken. Syftet var att säkerställa tillförlitligheten i ärendena samt att tillfredsställa 

rättssäkerheten för dem som ärendet gällde (Lundström, 1992).  

Under 1976 gjorde Socialutredningen en allmän granskning rörande barnavårdslagen. Syftet 

var att utföra en genomgripande förändringar av socialvården. Dåvarande vårdlag skulle 

ersättas med en ny lag (Socialtjänstlagen) och de tidigare social- barnvårds och 

nykterhetsnämnderna skulle förenas i en nämnd, socialnämnden (Mattsson, 2002). Det 

grundläggande syftet med socialtjänstlagens reform var att en ny människosyn skulle speglas i 

den socialtjänstlagen. Riskdagen beslutade att anta propositionens förslag och 1980 års 

socialtjänstlag trädde i kraft den 1 januari 1982. Den nya lagen var aktuell fram till den 1 

januari 2002, då trädde en något reviderad Socialtjänstlag (SoL) i kraft (Mattsson, 2002).
3
 I 

den nya Socialtjänstlagen från 2002 gjordes bara små förändringar i språket. Syftet var att 

undvika missförstånd samt att följa en följdriktig begreppsanvändning. I den nya 

                                                 
3
 SoL (Socialtjänstlag) 
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socialtjänstlagen från 2002 användes bara barn som beteckning för personer under 18 år. I 

1980 års socialtjänstlag förekommer både barn och unga (Mattsson, 2002). Samtidigt med den 

nya socialtjänstlagen antog riksdagen dessutom lagen med särskilda bestämmelser om vård 

av unga (LVU) som reglerade tvångsvård av barn och unga.  LVU- lagen skulle bli aktuell 

endast om barn och unga eller vårdnadshavare motsätter sig de frivilliga insatser som anses 

nödvändiga (Lundström, 1993). 

 

3. Centrala begrepp  
 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera en rad begreppet som har stort betydelse för 

studiens övergripande förståelse. 

 

3.1. Barnavårdsutredning 
 

I en ytlig bemärkelse är en barnavårdsutredning ett ganska entydigt begrepp, som betyder att 

de sociala myndigheterna strävar efter att klarlägga om barnet far illa.  I situationerna där 

barnen mår dåligt upptäcks det oftast genom barnavårdsutredningar, men även genom dessa 

kommer barnen att få den hjälp som behövs (Sundell,  m.fl. 2007).  

 

3.2. Barnets bästa 
 

Innebörden av barnets bästa varierar beroende på om begreppet används i rättslig eller 

utomrättslig domän. Om barnets bästa används i en rättslig domän, är ambitionen begränsad i 

förhållande till vad rätten föreskriver. Medan utomrättslig domän beträffande barnets bästa 

bland annat avser kärlek, omsorg, omvård och omtanke (Schiratzki, 2003). Begreppet barnets 

bästa har även varierande tolkningar i förhållande till olika sociala och kulturella 

uppfattningar i den aktuella omvärlden. Det innebär att det inte finns någon universell 

definition av barnets bästa (Schiratzki, 2003).  

 

3.3. Barns perspektiv 
 

Lindh Munther (1989) definierar begreppet barns perspektiv som en möjlighet att veta hur 

barn upplever sig själva och omvärlden omkring sig, men även hur de tänker och uttrycker sig 

språkligt. Tiller (1991) har definierat begreppet barns perspektiv på liknande sätt. För Tiller 
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innebär barns perspektiv möjlighet att se världen utifrån barns perception. Det betyder att få 

veta vad barnen ser, hör, tycker, upplever och känner.  

.   

3.4. Barnets vilja 
 

Efter att Sverige anslöt till FN:s konvention om barnets rättigheter år 1990 fick barnets egen 

vilja ny betydelse. I svensk lagstiftning valde man att använda ’’barnets vilja’’ istället för 

konventionens uttryck ’’barnets åsikter’’.  Ordet ”vilja” valdes på grund av att det ansågs vara 

mer bestämd än ”åsikt” (Singer, 2012). Artikel 12 i barnkonventionen innebär en markering 

av barnet som subjekt och aktör med rätt att delta i processer som rör barnet. Därmed fick 

barn rätt att aktivt påverka sitt liv. Flera uttryckliga lagbestämmelser om barnets rätt att få sin 

vilja beaktad har införts i svensk rätt (SoL, LVU, FB), (Singer, 2012).    

 

3.5. Barnets behov 
 

Begreppet barnets behov och barnets bästa hör ihop. Inom socialtjänsten är begreppet barnets 

behov ofta odefinierat och därmed ses som givet och oproblematiskt. Om föräldrarna inte kan 

tillgodose barnets behov har samhället skyldighet att träda in och hjälpa dem i den uppgiften 

eller om omständigheterna kräver, att flytta barnet hemifrån. Socialtjänsten har ansvar för 

barnet om barnets fysiska och psykiska behov inte kan tillgodoses i hemmet, eller om barnet 

på grund av andra skäl behöver särskilt stöd (Andersson & Hollander, 1996).  

 

3.6. BBIC- Barnets Behov i Centrum 

 
BBIC – Barnets behov i centrum är ett enhetligt dokumentationssystem inom barnavården 

gällande utredning, planering och uppföljning för barn och unga mellan 0 till 20 års ålder. Det 

huvudsakliga syftet med BBIC är att förstärka barnets ställning inom barnavården, men också 

att förbättra handläggarens samarbete med barn och föräldrar (Dalberg & Forssell, 2006). För 

att få bättre överskådlighet över vad BBIC- modellen är, har forskaren utgått ifrån barnets 

behov, föräldrarnas förmåga, samt familj och miljö i en helhet, den så kallade 

Triangelmodellen (Dalberg & Forssell, 2006).  
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4. Tidigare forskning 
 

Det här avsnittet inleds med en forskningsöversikt utifrån ett nationellt och internationellt 

perspektiv. Vi har valt fem vetenskapliga artiklar och en doktorsavhandling som behandlar 

barnets rätt att komma till tals i socialt arbete och domstolsförfarande, med utgångspunkt i 

Artikel 12 FN:s barnkonvention, samt nationell och internationell lagstiftning.  

 

4.1. Barnets rätt att få komma till tals och uttrycka sina åsikter 
 

Mattsson (1998) diskuterade i sin artikel ’’Barnets mening i LVU processen’’ om hur ofta 

barnen får uttrycka sin mening när det gäller beslut om tvångsingripande av barn enligt LVU-

lagen. 
4
Mattsson menar att tvångsomhändertagande enligt denna lag medför att barnet hamnar 

i en omfattande process med avgörande betydelse för dess framtid. Därmed anser Mattsson 

(1998) att det är viktigt att tvångsomhändertagna barn får möjlighet att uttrycka sina åsikter 

om sin situation. I LVU- mål menar Mattsson att det är ett offentligt biträde som utför barnets 

talan. Vid 15 års får barn processbehörighet, vilket innebär att de får vara aktiva under 

förfarandet och utnyttja sin talan utan företrädare. Dock visar Mattssons studie att barn 

uttrycker sin åsikt i mycket begränsad omfattning vid LVU-processen. Vidare får de inte 

möjlighet att komma till tals i den skriftliga dokumentationen.  Enligt Mattsson (1998) är det 

vanligaste sättet att inhämta kunskap och leva sig in i barnets situation att fråga vuxna i 

barnets omgivning (föräldrar, förskollärare, läkare och socialsekreterare). 

 I svenska rättegångar och även i många andra länders rättegångar är det vanligt att man låter 

barn bli representerade av vuxna istället för att barnen själva medverka i mål och ärenden som 

rör dess framtid. Att barnen blir representerade utav vuxna betraktas dock inte som 

problematiskt. Däremot uppstår problem när uppgifter som representanterna lämnar in till 

rätten inte överensstämmer med de uppgifter som barnen själva lämnar när de närvarar i rätten 

(Mattsson, 2002). Vidare menar Mattsson beroende på om barnet självt närvarar eller om 

barnets representant framför barnets uppfattning riskerar att bevismaterialet rörande uppgifter 

från barnet kan variera. Ett annat problem kan vara att representanten omedvetet kan agera 

utifrån sina föreställningar eller fördomar om barnet, vilket leder till att representanten 

presenterar sin egen uppfattning vad gäller barnens situation snarare än barnens upplevelse av 

sin situation (Mattsson, 2002).  

                                                 
4
 LVU-lagen (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) 
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Weatherall & Duffy (2008) beskriver i sin vetenskapliga artikel ”Are vi listening to Children” 

hur barns åsikter och önskemål behandlas i socialt arbete och rättegångar under föräldrarnas 

separation i Irland. Författarna anser att separation är en svår upplevelse för alla medlemmar i 

en familj, men framförallt är barnen mest utsatta. Detta beror på att de saknar någon som 

uppmärksammar deras upplevelse. Inom detta område har socialarbetare då en avgörande roll 

för att informera, hämta och överföra barnens önskemål i domstolsrättegång. Dock visar 

resultaten att barnen inte har blivit hörda och inte tillåtits att delta i beslutet som fattas om 

dem. Resultaten visar även att socialarbetare saknar relevanta kunskaper i kontakt med 

barnen.  

4.2. Barnen vill och kan ge en bild om sina upplevelser 
 

Cederborgs och Karlssons artikel ’’Omhändertagande med barnets perspektiv’’ (2001) visar 

att barnets perspektiv på sin egen situation har en begränsad betydelse inom socialtjänstens 

arbete vid LVU- processen. Cederborg och Karlsson (2001) anser att de tvångomhändertagna 

barnen både vill och kan ge en bild av sina upplevelser. Författarna menar att trots deras vilja 

att beskriva sin situation saknar de samtalskontakt med ansvarig socialsekreterare, både under 

tiden för utredning och efteråt. Att barnen saknar samtalskontakt med ansvarig 

socialsekreterare kan innebära att de inte har möjlighet att få information om vad som 

kommer att hända dem framöver. Känslor av osäkerhet inför hur länge de ska vara placerade 

och oro, för vad som kommer hända dem i framtiden är därför vanligt bland dessa 

tvångsomhändertagna barn. Att socialsekreteraren saknar samtalskontakt med barnen innebär 

också att han missar möjligheten att få reda på barnens individuella livserfarenhet och egna 

tankar (Cederborg och Karlsson, 2001).  

 

4.3. Metoder och tekniker för att kunna höra barnets röst  
 

Cousins & Milner (2007) anser att det kan uppstå etiska problem vid direkt kontakt med barn 

i utsatta situationer. Därför menar de att det krävs olika tekniker och metoder för att kunna 

utreda hur de upplever sin situation, men även för att kunna höra barnets röst på bästa möjliga 

sätt. Författarna menar att man kan samla in barnets upplevelser genom exempelvis 

observationer och individuella intervjuer. Vidare menar de att det är viktigt att använda de 

metoder för kommunikation som barn är mest bekväma med. Enligt Cousins & Milner (2007) 

kan dessa tekniker erbjuda en utgångspunkt för socialarbetare som vill placera barnens 

synpunkter och röster i centrum för sin utredning.  
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Ord är inte den enda nyckeln som beskriver barnens känslor (Head, 1998). Head menar att en 

socialarbetare eller ett offentligt biträde måste uppmärksamma ansiktsuttryck, beteenden och 

vad barnet kan och inte kan prata om. Vidare anser Cousins & Milner (2007) att det inte alltid 

handlar om att höra barnets röst och samla in deras åsikter, utan det handlar också om att på 

bästa sätt främja deras rätt att tala ut och höras. Head (1998) skriver att man inte kan ge 

barnens röster högre prioritet och sedan ignorera det barnen säger. Head anser att lyssna på 

barnens perspektiv om sin egen upplevelse inte är det samma som att barnen fattar beslut om 

sin framtid. Head menar också att barn har rätt att få sina önskningar och känslor lyssnade på 

därmed ta hänsyn till i rättegångar som påverkar deras framtid.    

 

5. Teorier     
 

I detta avsnitt presenterar vi tre olika teoretiska perspektiv som vi kommer att använda för 

analys av vårt insamlande material. Som utgångspunkt för val av teorier har vi utgått ifrån 

syftet samt frågeställningar. När det gäller makt begreppet ligger fokus på relationen mellan 

barnet och handläggaren, samt handläggarnas möjligheter att påverka barnens delaktighet 

under barnavårdsutredningar. Med hjälp av maktbegreppet vill vi också belysa hur mycket 

makt barnen har att påverka rättsliga processer som rör dem framför allt i 

barnavårdsutredningar. Materialet kommer att analyseras utifrån Foucaults syn på makt. Det 

andra valet av teoretisk perspektiv är handlingsutrymme. Vi kommer att analysera materialet 

utifrån Lipskys syn på handlingsutrymme. Syfte är att få en uppfattning om i vilken mån 

yrkesutövarens handlingsutrymme påverkar barnets deltagande och synliggörande i 

barnavårdsutredningar.  Eftersom kommunikation tillhör det viktigaste sättet som människor 

använder sig för att utbyta information emellan sig har vi även utgått ifrån 

kommunikationsteori. När det gäller kommunikation ligger fokus på kommunikationen 

mellan socialsekreteraren och barnet.  

 

5.1. Makt  
 

Makt är ett mångtydigt begrepp och ordet ”makt” kan hänvisa till en stor mängd saker, 

relationer eller händelser. Makt kan även beskrivas som en förmåga dvs. en kapacitet hos 

någon att göra något. I början av en diskussion om makt dyker oftast förhållandet mellan två 

människor upp där den ena har tydlig makt över den andra och kan tvinga henne att göra 

något. Makt är också en förmåga att få saker och ting att hända (Börjesson & Rehn, 2009).  
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Olika teoretiker så som Stewart Clegg, Michel Foucault, Max Weber, Karl Max och fler andra 

ger makt olika tolkningar, definitioner, utövningar och källor till den (Sköldberg, 2014, kap 1, 

Börjesson & Rehn, 2009, del 1). En sak som i princip alla teoretiker håller med om är att 

makten har många former och att det finns många sätt som man kan få makt på t.ex. via 

institutioner, våld och kunskap (Börjesson & Rehn, 2009). 

I vårt arbete har vi valt att utgå ifrån Foucaults syn på makt (Sköldberg, 2014). Foucault 

problematiserar maktbegrepp utifrån sociala relationer, vilket vi anser kan vara lämpligt för 

analys i denna uppsats. Enligt honom existerar makten endast i relationer och när det 

förvandlas till en handling. Foucault menar att makten inte kan lokaliseras, vilket innebär att 

det inte är självklart vem som har makt, utan makt kan ses som ett växelspel mellan olika 

aktörer. Enligt Foucault är makten även som ett nätverk och att det är omöjligt att ställa sig 

utanför, men han anser även där det finns makt finns också motstånd till makt, men detta 

behöver inte innebära att makt är jämlik mellan parterna (Sköldberg, 2014) 

 

5.2. Handlingsutrymme  
 

Teorin om handlingsutrymme har utvecklats efter att Michael Lipsky introducerade 

gräsrotsbyråkratens dilemma i positionen mellan medborgaren och myndigheten (Lipsky, 

2010). Med gräsrotsbyråkrater avser Lipsky de tjänstemän som interagerar direkt med 

medborgarna och som har betydande handlingsutrymme vid genomförandet av sitt arbete. 

Enligt Lipsky (2010) och Svensson, m.fl. (2008) skapas handlingsutrymme i samspel mellan 

organisationen och professionen, och den handlar om en möjlighet att välja hur man ska agera 

utifrån det utrymme organisationens uppdrag sätter. Att ha ett handlingsutrymme innebär 

också att ha kompetensen att bedöma rimlighet i valen. Författarna menar också att trots att de 

flesta organisationer har givna ramar som följer vissa lagar och regler har de professionella 

möjlighet till att sätta egna gränser och påverka. Vidare anser författarna att en organisations 

regler oftast lämnar ett utrymme för tolkning och tillämpning och att det är här valet lämnas 

för professionella att påverka sin handling.  

Svensson, m.fl. (2008) anser att det krävs en professions kapacitet för att kunna påverka de 

regler som finns i en organisation. Författarna menar att en stark profession påverkar hur en 

organisation sätter ramar, medan en svag profession lätt kan bli organisationens verktyg. 

Professionerna har en möjlighet till att relatera sina handlingar antingen till ett 

mellanmänskligt samspel med klienten eller till organisationens uppdrag. Beroende på vilken 

handling professionerna väljer får deras handling olika betydelse. 
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5.3. Kommunikationsteori  

 
Ordet ”kommunikation” kommer från latinets ”communicare” vilket betyder att något ska bli 

gemensamt i exempelvis tanke, innehåll och avsikter (Nilsson & Waldemarson, 2007). 

Kommunikation är en av de mänskliga aktiviteter som vi känner till bäst och har störst 

erfarenhet av. Genom en kommunikation meddelar vi oss och delar med oss av innebörder, 

upplevelser, känslor, handlingar och värderingar. Därför går det också att definiera 

kommunikation som en process där två eller flera personer skickar budskap till varandra 

(Nilsson & Waldemarson, 2007). Enligt Nilsson & Waldemarson (2007) har kommunikation 

olika funktion. En kommunikation fyller för det första en informationsfunktion och det kan 

gälla information om åsikter, känslor eller erfarenheter. En annan kommunikations funktion 

är en handlingsfunktion där vi ser följderna av ett budskap, dvs. vilken upplevelse skapas hos 

mottagaren och vilka handlingar denne utför som följd av budskapet. Nilsson & Waldemarson 

(2007) anser att i en kommunikation gör lyssnaren sin egen tolkning av det som människor 

säger. Författarna menar också att genom all vår kunskap, vilja och förmåga letar vi efter 

tolkningar av det som sägs. Ibland krävs det också tålamod och fantasi för att förstå vad 

människor menar och detta beror på att språket rymmer en inneboende mångtydighet. Men de 

tolkningar som man gör är inte självklara och således är det möjligt att felaktiga tolkningar 

och missförstånd uppstår.  

Enligt Fiske (1997) finns det två olika aspekter av kommunikationsteorin, nämligen en 

processinriktning och en semiotiks inriktning. I en processinriktad kommunikationsteori 

uppfattas kommunikationen som ett skeende där en människa påverkar och påverkas av andra 

personer. Ordet semiotik kommer från grekiska ordet ’’ semasia’’ som står för betydelse. Den 

semiotiska kommunikationsteorin betraktar kommunikationen som en situation där människor 

skapar och överför betydelser eller innebörder mellan sig. I den processinriktade 

kommunikationsteorin är budskapet centralt. Däremot är budskapets betydelse central i den 

semiotiska inriktningen. Fiske (1997) menar att budskap kan förmedlas med bland annat ord, 

gester, kroppsställning, kläder, lukter och smaker. Alltså Fiske (1997) menar att i ett 

kommunikationsskeende står både budskap och budskapets betydelse i centrum.    
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6. Metod 
 

Under metodavsnittet kommer vi att presentera vetenskapligansats, metodval, 

datainsamlingsmetod, urval, bearbetning och analys av empiriska material, reliabilitet, 

trovärdighet, generaliserbarhet, etiska överväganden och tillvägagångssätt.   

 

6.1. Hermeneutik  
 

Thomassen (2012) definierar hermeneutik som läran om tolkning och förståelse. Enligt 

Thomassen beskrivs begreppet förståelse som att leva sig in i och återskapa en främmande 

människas ”själsliv”. Att hermeneutiken redogör för förståelse kan med andra ord innebära att 

den försöker förstå mänskligheten. En motsats till hermeneutiskt perspektiv är positivismen. 

Thomasssen (2012) menar att positivismen istället vill förklara hur någonting förhåller sig 

snarare än att förstå det. Därför anser vi att hermeneutiken är aktuell i vår studie snarare än 

positivism. Vi har analyserat vårt empiriska material utifrån våra egna objektiva tolkningar 

och förståelse. Men förståelsen är inte något självklart och missförstånd kan inträffa i alla 

kommunikationer (Thomassen, 2012). En utgångspunkt för alla tolkningar och förståelse är 

språket och det kan uppfattas som ett system av tecken och grammatiska regler. Språket kan 

också uppfattas som ett redskap som står till vårt individuella förfogande. Thomassen (2012) 

menar att i det tolkningsarbete där förståelse uppstår och utvecklas måste uttolkaren 

koncentrera sig på att förstå både de språkliga strukturerna och talarens personliga tankar och 

avsikter. Ett exempel kan vara intervjun. Trots att intervjuaren förstår intervjupersonens 

språk, dvs. tecken och grammatiska regler, är det möjligt att det som intervjupersoner säger 

kan ha andra syften än vad intervjuaren tänkte sig eller förstår. Därför vill vi säga att alla 

tolkningar som vi har gjort i vår studie inte är självklara och missförstånd kan inträffa.   

 

6.2. Kvalitativ metod  
 

En metod är ett redskap som används för att lösa problem och komma fram till ny kunskap. 

En metod i sig är inte en lösning på ett problem utan ett hjälpmedel eller en väg för att finna 

lösning till det problemet. Med hjälp av metod kan en forskare hitta vägar till de svar som 

han/hon letar efter. En forskare kan uppfinna nya metoder men oftast väljer forskarna bland 

de metoder som är använda och beprövade (Holme & Solvang, 2008, Svensson & Ahrne, 

2011). Till skillnad från en kvantitativ metod som har ett förklarande syfte, har en kvalitativ 

metod ett förstående syfte. I en kvalitativ metod får förskaren en djupare förståelse genom att 
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använda olika sätt. Syftet med denna studie är att undersöka hur barns rätt att komma till tals 

beaktas i barnavårdsutredningar. För att få en djupare förståelse och en helhetsbild av studiens 

problematik har vi tänkt att en kvalitativ metod är mest lämplig att använda oss av snarare än 

kvantitativa metoder. Vi anser även att kvalitativa metoder kan ge oss en möjlighet till att se 

världen utifrån den undersöktes situation (Holme & Solvang, 2008).  

Svensson & Ahrne (2011) presenterar olika kvalitativa metoder som är användbara för att 

samla in empirisk data.  För att komma åt olika empiriska informationer kan man använda sig 

av intervjuer, observationer, textanalyser eller bildanalyser. Dessa metoder ger möjlighet att 

få insikt om hur någon tänker, tycker eller känner (Svensson & Ahrne 2011).  

 

6.3. Data insamlingsmetoder 

 
För att kunna besvara forskningsfrågor i den här studien har vi valt att använda intervjuer. 

Enligt Ahrne & Svensson (2011) kan intervjuer vara en bra metod för att generera berättelser 

och redogörelser för människornas upplevda situationer. Författarna menar att intervjuer ger 

möjlighet till att få fram människors känslor, tankar, kunskapen eller upplevelser genom en 

språklig utsaga. En annan fördel med att använda intervjuer är att de ger möjligheten till att 

höra flera personers reflektioner kring ett samhällsfenomen ur deras synvinkel. Det är också 

möjligt att samla in flera data inom kort tid. Däremot ger intervjuer en begränsad bild av ett 

fenomen vilket ibland krävs att kompletteras med flera metoder t.ex. studier av dokument 

eller observationer. En annan nackdel kan vara att det som intervjupersoner säger kan ha 

andra syften än vad intervjuaren tänkte sig eller förstår (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2011).  

 

6.4. Urval 
 

För att få kontakt med intervjupersonerna har vi använt ett tvåstegsurval. Tvåstegsurval 

innebär att vi först har valt myndigheter som jobbar med individ-och familjeomsorg inom 

hela Kronobergs län. Därefter har vi letat efter kontaktuppgifter till samtliga 

verksamhetschefer via internet. Eriksson- Zetterquist & Ahrne (2011) menar att i de fall där 

forskare gör ett tvåstegsurval är forskaren oftast beroende av ett samarbete med någon 

ansvarig inom organisationen. På grund av detta har vi mest samarbetat med enhetschefer för 

att nå fram till intervjupersonerna och då valdes alla intervjupersoner av enhetscheferna. Vi 

tycker att det hade varit bra om vi hade fåt intervjupersoners namnlista från enhetschefer, 

vilket skulle ge oss en möjlighet för att göra en slumpvisaurval av intervju personer.  
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Eriksson- Zetterquist & Ahrne (2011) menar att i den mån cheferna själva väljer 

intervjupersoner finns det risk att de valt personer som de tror kan ge en positiv bild av 

verksamheten. Vidare efter ett godkännande till deltagandet från verksamhetschefer, 

enhetschefer och socialsekreterarna fick vi möjlighet att intervjua två enhetschefer och sex 

socialsekreterare (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2011). Personerna valdes ut med anledning 

av att de jobbar med barnavårdsutredningar.  

De flesta av personerna som vi kom i kontakt med visade intresse vid första kontakten. Det 

finns även personer som inte alls har svarat och som har tackat nej till att delta i intervju. För 

de som visade intresse har vi sedan skickat ut ett informationsbrev (se bilaga 1) och en 

intervjuguide (se bilaga 2) för att de ska få en bredare bild om vad vår studie handlar om. Vi 

har valt att inte skicka intervjufrågorna för att vi inte ville att intervjupersonerna redan i 

förväg skapar svaret på frågorna. Efter att personerna har tackat ja, till att ställa upp på 

intervjun bestämdes en lämplig tid som passade för oss och intervjupersonerna. Intervjuerna 

ägde rum på intervjupersonernas arbetsplats där vi gjorde besök och intervjuade dem ansikte 

mot ansikte. Intervjuerna skedde enskilt och varje intervjuperson har tillfrågats om tillstånd 

att spela in intervjun på mobiltelefon. Vidare har vi valt att använda semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer. Vi har valt semistrukturerade intervjuer för att intervjupersonernas 

åsikter och synpunkter ska komma fram på ett bättre sätt. Vi anser också att semistrukturerade 

intervjuer ger intervjupersonerna utrymme att besvara frågorna så fritt som möjligt (Levin, 

2008). Vissa intervjupersoner pratade mer fritt medan till andra fick vi som intervjuare ställa 

fler följdfrågor för att leda intervjun vidare. Att vi blev tvungna att ställa fler följdfrågor har 

inte minskat kvalitet på vårt insamlade material eftersom vi ändå har fått svar på studiens 

frågeställning. Vi har inte upplevt situationer där intervjupersonerna har vägrat att ge svar på 

de ställda intervjufrågorna. Intervjuerna genomfördes under vecka sjutton, arton och tjugo. 

Tidsmässigt skilde sig intervjuerna från varandra. Den kortaste intervjun tog cirka 22 minuter 

och den längsta tog runt 52 minuter.        

 

6.5. Bearbetning och analys av empiriska material 
 

Enligt Eriksson – Zetterquist & Ahrne (2011) är att spela in samtalen under intervjun viktigt. 

Detta är på grund av att det underlättar både för att samla in materialet och förstå 

behandlingen av materialet. Författarna anser även genom att spela in intervjusamtalen 

undviker intervjuaren att anteckna sina egna tankar snarare än vad den intervjuade personen 

svarar. Därför har vi spelat in intervjusamtalen som vi transkriberade direkt efteråt. 
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Bearbetning av vårt insamlade material började där intervjuerna transkriberades ord för ord i 

sitt original version. Sedan har vi följt Johannessens & Toftes (2013) innehållsanalys teknik. 

Kvalitativ innehållsanalys är ett förhållningssätt som används av forskaren för att både 

förenkla och berika insamlat empiriskt material. Att förenkla empiriskt material innebär att 

forskaren skapar tydlighet i insamlad data, medan att berika empirisk data innebär att 

forskaren genom teorier, hypoteser och tidigare forskning ytterligare utvecklar tolkning och 

förståelse av insamlat material (Jacobsen, 2012).   

I principen kan kvalitativ innehålls analys användas på olika slags av dokument, båda de som 

föreligger i form av text, ljud eller bild (Grønmo, 2004). För att få fram en helhetssyn över 

vårt insamlade material har vi gått igenom tre faser: helhetsintryck, kodning och 

kondensering, (Johannessen & Tofte, 2003). Helhetsintryckfasen innebär att vi har gått 

igenom hela de transkriberade texterna och försökt upptäcka de delarna som är mest viktiga 

för analys (teman). Efter att vi har valt teman för vår analys gjorde vi kodning vilket innebär 

att vi kategoriserade vårt material genom att sätta ut en kod. Med hjälp av koder har vi lättare 

ordnat och kategoriserat de textdelar som var mest relevanta för vår studie. Den tredje fasens 

som vi har gått igenom kallas för kondensering. Det innebär att efter vi har valt de kodade 

textdelarna har vi fått en abstrakt bild över det material som är mest meningsbärande för vår 

studie.  

 

6.6. Reliabilitet, trovärdighet och generaliserbarhet 

 
6.6.1. Reliabilitet 
 

I en kvalitativ forskning som strävar efter tolkning och förståelse är det svårt att påvisa 

tillförlitlighet genom reliabilitet, då begreppet handlar om frågor som rör måttens och 

mätningarnas pålitlighet och följdriktighet (Bryman, 2011).   

 

6.6.2. Trovärdighet 
 

Svensson & Ahrne (2011) anser en trovärdighet av ett kvalitativt forskningsarbete som något 

viktigt. Det innebär att forskningsarbete inte bör byggas på gissningar eller spekulationer utan 

forskningen måste bygga på undersökningar av samhället. För att kunna öka trovärdigheten 

av vår studie har vi gått igenom tre olika aspekter: transparens, triangulering och återkoppling 

till fältet. En forskningstexts transparens innebär att vi har försökt att tydligt redogöra för vår 

forskningsprocess, vilket sedan ger läsaren möjlighet att kunna ta del av hur vi har tänkt och 
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resonerat kring vår metod och metodval.  Vi har också visat vilka svårigheter som vi har 

upplevt under hela studien. Att öka trovärdigheten av en kvalitativ forskning genom 

triangulering innebär att forskaren ökar sin forsknings trovärdighet genom att kombinera 

olika metoder, data och teoretiska perspektiv. I vår studie har vi utgått endast från intervjuer 

och därför kan vi bara öka vår studies trovärdighet genom att kombinera olika teoretiska 

perspektiv. Vi har också jämfört vår studies resultat med resultatet av liknande studier. Att 

återkoppla till fältet innebär att vi kommer höra av oss igen till de människor som har 

intervjuats och låter dem ge sina synpunkter på resultaten av vår studie (Svensson & Ahrne, 

2011).  

 
6.6.3. Generaliserbarhet 
 

Forskningens trovärdighet kan även hänga samman med möjligheterna att generalisera. Att 

generalisera innebär att säga något om en större population eller en annan miljö än just den 

som har studerats (Svensson & Ahrne, 2011). Författarna menar att forskaren måste vara 

försiktig med sitt forskningsresultats överförbarhet till andra områden och miljöer. Ett sätt 

som forskaren kan visa generaliserbarheten av sitt resultat kan vara att jämföra sin egen studie 

med andra liknande studier. Vårt studieresultat är grundat på åtta intervjuer som genomfördes 

inom ett län och därför är det svårt att göra generaliseringar. Däremot är det möjligt att visa 

vår studies generaliserbarhet genom att vi med försiktighet jämför vår studies resultat med 

andra liknande studier.  

 

6.7. Etiska överväganden  
 

Forskare som intresserar sig för att forska om samhället kommer alltid på olika sätt i kontakt 

med människor. Kontakten kan vara både direkt och indirekt. Forskaren kommer i en direkt 

kontakt med människor genom t.ex. intervjuer eller observationer. Däremot kommer 

forskaren i en indirekt kontakt genom t.ex. studier av bilder och texter som är skapade av och 

handlar om människors livssituationer. Oavsett om forskaren kommer i en direkt eller indirekt 

kontakt med människor är det möjligt att etiska frågor aktualiseras (Svensson & Ahrne 2011). 

Detta beror på att forskaren både direkt och indirekt skapar en relation med människors 

livssituationer. Därför anser vi att det är viktigt att vi ökar vår medvetenhet om vilka 

eventuella etiska problem som kan uppstå i vårt uppsatsskrivande.   
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De etiska överväganden som följdes i denna studie är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att vi både muntligt 

och skriftligt har informerat intervjupersonerna om vad vår studie handlar om och vad syftet 

med den är. Samtyckekravet gäller att intervjupersonerna ger samtycke till att delta i vår 

studie. Konfidentialitetskravet innebär att vi har försökt så långt det går skydda 

intervjupersonernas identitet. Nyttjandekravet innebär att intervjusvaren som samlades i denna 

studie används endast för denna forsknings ändamål (Bryman, 2011). Att skriva ut en intervju 

är också förbund med etiska problem. Detta beror på att intervjuer kan behandla känsliga 

ämnen. Därför har vi valt att redan på utskriftsstadiet dölja intervjupersonernas identitet samt i 

vilken kommuner intervjuerna har skett (Bryman, 2011).   

 

6.8. Tillvägagångssätt 
 

Vår uppsats är uppbyggt på kurslitteraturer men också på diverse litteratur som vi själva anser 

vara mest relevanta för uppsatsens teoretiska beskrivning. Förutom dessa böcker har vi också 

använt andra Internetkällor. För att komma fram till valet av avhandling och artiklar har vi 

använt databaserna Social Services Abstracts, Sociological Abstracts, Academic Search Elite, 

SwePub och Google Scholar. De sökord som inledningsvis användes var ’’child rights’’, 

’’child voice’’, ’’social services’’, ’’social work’’m.m.   

Uppsatsens helhet vilar på ett gemensamt samarbete. Vissa delar av uppsatsen har vi delat 

emellan oss och skrivit enskilt. De enskilt skrivna delarna har vi sedan diskuterat för att 

komma fram till en gemensam synpunkt vilket innebär att ingen av oss har haft enskilt ansvar.  

Under hela studien har vi stött på olika svårigheter. En av dem var att hitta intervjupersoner. 

Hälften av intervjupersonerna hittade vi utan stora svårigheter, men däremot blev det 

tidsödande att hitta resten av intervjupersoner. En annan svårighet som vi råkade på var 

arbetet med vårt insamlade intervjudata. Vi har upplevt att själva transkriberingen var tids- 

och energikrävande. Att identifiera och tematisera de mest relevanta material för vår analys 

var också en möda. Detta berodde på av att vårt insamlade empiriska material var ganska brett 

och omfattande 
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7. Avhandling 
 

7.1. Inledning 
 

Vår studieanalys grundas på åtta intervjuer, varav två är verksamhetschefer och sex av dem är 

socialsekreterare inom barn- och familjeomsorg.  På grund av etiska överväganden har vi valt 

att inte ange intervjupersonernas riktiga namn. Med anledning av detta är intervjupersonernas 

namn fingerade. Deras påhittade namn är Helena, Monika, Elisabeth, Malin, Eva, Jessica, 

Anna och Johan.  

Helena är verksamhetschef och har jobbat med barnavårdutredning ungefär 25 år. Johan är 

verksamhetschef och har jobbat med barnavårdsärenden sedan 1994. Monika jobbar som 

socialsekreterare inom barn och familjeomsorg sedan 2011. Elisabeth har nyligen börjat jobba 

som socialsekreterare inom barn- och familjeomsorg. Malin har jobbat som socialsekreterare 

inom barn- och familjeomsorg i nästan två och ett halvt år. Eva jobbar som socialsekreterare 

sedan 1994. Jessica har jobbat som socialsekreterare med barnavårdutredningar under cirka 

sex år. Anna har jobbat som socialsekreterare med barnavårdsutredningar i nästan tio år.  

I resultat- och analysdelen kommer vi att presentera och analysera insamlade empiriska 

material med hjälp av olika teoretiska synpunkter och tidigare forskning (se ss. 10-11 och ss. 

12-14).  

Studieresultat kommer att redovisas i samband med analysen. Under varje temaområde 

kommer vi först att presentera resultatet, därefter presenterar vi analysen. Resultat- och 

analysdelen är uppdelad i sex olika temaområden, nämligen, samtal med barn, situationer där 

samtalet inte sker, svårigheter/hinder i samtal, metoder och strategier, barns förståelse, 

barnets delaktighet. Innan vi påbörjade datainsamlingen har vi utgått från olika 

frågeställningar som skulle underlätta vår intervju. Utifrån de olika frågeställningarna har vi 

skapat olika temaområden (se bilaga 2). Efter bearbetning av vårt datamaterial har vi kommit 

fram till nya temaområden. Nya temaområden har skapats med hjälp av olika analytiska 

verktyg så som tidigare forskning, teorier och på förhand skapade temaområden (bilaga 2). De 

teorier som vi har använt i analysen är maktteorin, handlingsutrymme och 

kommunikationsteori. De nya utvalda temaområdena var mest lämpliga att besvara vårt syfte 

och frågeställningar. Detta innebär att vi har tagit bort teman som inte anses vara funktionella 

för vårt syfte och våra frågeställningar.   
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7.2. Resultat och Analys    
 

7.2.1. Samtal med barnen  
 

Resultat 

 
Samtliga intervjupersoner lyfter fram vikten av att samtala med barnen under utredningstiden. 

Beroende på syftet kan samtalet ha en dubbel funktion. Å ena sidan kan samtalet vara 

informerande där socialsekreterare informerar barnen om deras handlingar, å den andra sidan 

kan socialsekreteraren behöva inhämta information från barnen. Genom samtalet och 

interaktionen med barnet har socialsekreteraren möjlighet att få en bredare bild av hela 

situationen, och även att få veta vad barnet tycker och vill. 

 

”Det beror på syftet med samtalet, ibland vi har informativa samtal, det är jag, jag 

jobbar med den här, vi kommer att träffas på grund av den här, man informerar, vi 

har även hjälpmedel, små böcker som man kan ta med sig hem titta på lättläst. Är 

det utredningssamtal så blir ju det att jag börjar ta reda på massor av information, så 

vi kommer att prata om, hur du mår, vi kommer att prata om hur du mår i skolan, vi 

kommer att prata med mamma och pappa och hur ni har hemma.  Ett 

utredningssamtal är informationsinhämtning. Jag behöver barnens syn på vissa 

saker… ” (Monika) 

Socialsekreteraren anpassar samtalet med barnen i förhållandet till deras ålder och mognad. 

”Vi kan inte ge information för en tre åringar (…) barnen är inte på den kognitiva 

nivå så de kan ta till sig den informationen, men man pratar med de, man lyssnar, 

man berättar och säger, man liksom, vet du vad som händer nu och så (…) och vara 

så mjuk så möjligt för att kunna nå till barnen…”(Eva) 

Att socialsekreterarna är skyldiga att genomföra samtalet med barnet under utredningstiden är 

stadgat även i lagverket. Utifrån barnets mognad och ålder bedömer socialsekreteraren om det 

är lämpligt att samtalet med barnet bör utföras eller inte.   

 

”… Alltså jag minns inte årtalet, men det var det för två, tre år sedan då hade blivit 

tillagt i lagen att vi är skyldiga i socialtjänsten… att utredare är skyldiga att höra 

även barnen… alltså att prata med barnen…” (Eva) 

”… Så det finns ju i regelverket att man ska prata med barnet utifrån barnets ålder 

och mognad och det här ju som ett gummiband kan man ju säga det handlar ju 

mycket om hur moget är det här barnet, kan barnet förstå vad vi menar och hur 

mycket kan vi förklara för ett barn.  (Johan) 
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”… A så det här är en barnavårdutredning och det är barnen som ska vara i fokus jag 

tänker så att jag har skyldighet att träffa barnen under utredningstid för att det är de 

som är viktigast…”(Elisabeth) 

 

Uppkomsten av BBIC har förstärkt barnets ställning i barnavårdsutredningar och även 

bidragit till bättre samarbete med barnen och föräldrarna under utredningstiden. Enligt 

intervjupersonerna innehåller BBIC riktlinjer som hjälper socialarbetarna i deras arbete. 

Enligt BBIC- modellen är socialsekreterarna skyldiga att anteckna om de har träffat barnen 

eller inte, samt även att ange orsaken till varför samtalet med barnet inte har skett.   

 

”… Men jag tror som jag sa att vi är bättre på att träffa barnen nu sen vi började med 

BBIC därför att det är en så själv klar del i utredningen, tidigare så fanns det ingen 

direkt metod…(Malin) 

 

”...Med BBIC har ju blivit mycket tydligare också för där ska man ju fylla i hur man 

har träffat barn, om man inte har gjort varför man inte har gjort det, och hur man har 

resonerat kring det, så jag tror att vi är bättre nu, än hur det var tidigare 

faktiskt…”(Helena) 

 

Socialsekreteraren samtalar alltid med barnen’ ’någon gång’’ under utredningsprocessen.  

 

”Vi pratar alltid med barnen och när det sker är olika…” (Monika) 

”… Vi har ju alltid kontakt med barnen i någon typ någonstans i utredningen … men 

sedan om det blir före eller var i processen det beror ju helt på hur ärendet ser 

ut…”(Johan) 

”… Under utredningar träffar vi alltid barn… det är barnavårdutredningar och det är 

barnet som ska vara i fokus…” (Elisabeth) 

Även om socialsekreteraren strävar alltid efter att ha en konversation med barn, enligt de 

intervjupersonerna framgår att de på grund av tidsbrist inte hinner träffa barnen så mycket 

som de skulle vilja. 

 

”… Alltså det bästa är väl att man träffar barnet flera gånger att man liksom blir ett 

hyfsat känt ansikte för barnet, tyvärr ser inte verkligheten ut så alltid för att man inte 

har så mycket tid…”(Malin) 

”… Sen tror jag nog att man kan samtala mer med de eller gör de mer delaktiga i 

hela processen vilket jag tror att många är dåliga på grund av tids brist…”(Anna) 
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Samtalet och kontakten med barnet kan ske på olika platser i skolan, hemma hos föräldrarna 

eller på socialkontoret. Samtalet kan ske enskilt med barnet eller i närvaro av någon som 

barnet känner sig trygg med. 

 

”… Små barn pratar vi ibland på skolan oftast hemma... ibland är föräldrarna med, 

vi får ju prata med barnet enskilt om det behövs, om föräldrarna säger att vi vill vara 

med… ok… då kan ni vara med… vi har sådana dörrar och ibland så sitter vi ett rum 

med barnet och pratar, har dörrarna öppen och sitter föräldrarna i det andra rummet. 

Och det är trygghet för barnen…” (Monika)  

 

”… Det liksom alltid bra att man kanske kommer hem och träffar barnet att det är 

hemmiljön där den känner sig trygg då, sen kan man ha ett samtal här på kontoret, 

men ibland händer det att man träffar barn på förskola eller skola med trygg person 

som finns där…”(Jessica) 

 

Var samtalet ska ske har avgörande roll för hur hela processen ska avslutas. För att man ska få 

så mycket information från barnet och att den ska känna sig trygg, låter socialsekreterare att 

barnet välja plats för samtal om omständigheter tillåter det. Det kan vara en plats där barnet 

känner sig bekväm. Vissa väljer ett konditori som plats för samtal, eller går en promenad med 

socialsekreteraren, eller samtalet sker på socialkontoret.  

 

’’… Ungdomar träffar jag både själv eller med en kollega… med ungdomar kan vi 

gå ut fika någonstans… tar en promenad, alltså alla ungdomar är så olika och det är 

något som är roligt… ‘’ (Monika)  

 

Om samtalet sker på en plats där barnen känner obehag är det möjligt att man inte alls får 

någon information från barnen. 

 

”… Om vi sitter på polis förhör också om det handlar om… a misstanke om 

misshandel eller om sexuella övergrepp, det är väldigt sällan barnet säger någonting 

i det sammanhanget så… ‘’ (Anna) 

 

Analys 

Nilsson & Waldemarson (2007) definierar kommunikation som en process där människor 

skickar budskap till varandra. I interaktion med barnen använder sig socialsekreterare just av 

den metoden. Genom kommunikation med barnen försöker de komma fram till information 



 

25 

 

som kan ha viktigt betydelse för barnens liv, men också att höra vad barnet själv vill, känner 

eller tänker. Enligt Fiske (1997) har kommunikation två olika aspekter. Den ena är 

processinriktad där budskapet är centralt, och den andra är semiotisk som betraktar 

kommunikation som situation där människor skapar och överför betydelser eller innebörder 

mellan sig.  Utifrån insamlat material kan vi säga att samtalet mellan socialsekreterare och 

barn fyller den processinriktade aspekten, där socialsekreterare genom samtalet med barn 

kommer fram till viktiga budskap, men även den semiotiska aspekten där budskapet kan ha en 

stor betydelsen för barnens liv. Utifrån den information som socialsekreterare får från barnen 

kommer de efteråt att grunda sitt beslut som kommer att påverka barnens liv. Hur mycket är 

barnen medvetna utifrån sina åldrar och mognad om budskapets betydelse som genom 

samtalet förmedlas till socialsekreteraren är något som är svårt att bekräfta med insamlat 

material.  

Enligt Mattsson (1998)  framgår det att det är vanligt att man låter barn bli representerade av 

vuxna istället för att låta barnen själv förmedla sin vilja och åsikter. Enligt insamlat material 

framgår också att barnets ställning i barnavårdsutredningar har förbättrats särskilt efter BBIC 

har blivit integrerad i socialt arbete. Dalberg & Forsell (2006) definierar BBIC som ett 

dokumentationssystem i sociala barnavården angående, utredning, planering och uppföljning 

för barn. Socialsekreterare berättar att de har blivit bättre på att träffa barnen och höra vad 

barnen själv har att förmedla. Genom att följa BBIC- modellen i barnavårdsutredning får 

socialsekreterare bättre överblick över deras arbete. Socialsekreterarna är skyldiga att genom 

följningen av BBIC- modell redogöra för deras handling men även att motivera anledningar i 

fall de inte träffar barnen. Därför kan man säga att BBIC- modell har bidragit till bättre 

tillförlitlighet och rättssäkerhetsgarantier för barnen, vilket innebär att barnets vilja och åsikter 

har blivit mer synliga i barnavårdsutredningar. 

Att socialsekreterare är skyldiga att träffa barn under utredningstid är något som är föreskrivit 

även i lagen.  Socialsekreterare är skyldig att inhämta information från barnen så långt deras 

ålder och mognad tillåter detta (Singer 2012). Även om enligt det insamlat material visar att 

socialsekreterarna försöker uppfylla sina juridiska skyldigheter mot barnen genom att höra 

barnets röst och åsikter, enligt samma resultat framgår att på grund av tidsbrist 

socialsekreterare inte hinner träffa barnen i den mån som de själva önskar. Vilket betyder att 

det är svårt att påvisa att barnets åsikter är representerade i tillräckligt mån.   

Enligt Lipisky (2010) skapas handlingsutrymme i samspel mellan organisation och 

professionen och den handlar om möjlighet att välja hur man ska agera utifrån det utrymme 

organisationsuppdraget sätter. Även om det tydligt framgår i lagverket att socialsekreterare 
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ska träffa barnet, frågan om hur ofta, var, när och hur samtalet ska ske är inte tydligt 

preciserat. Det innebär att socialsekreterare utifrån sitt handlingsutrymme har möjlighet att 

avgör om sådana frågor.   

 

7.2.2. Situationer när samtalet inte sker  
 

Resultat 

 

Socialsekreteraren samtalar alltid med barn ”någon gång ” under utredningstiden, dock har vi 

identifierat att det även finns situationer där socialsekreterare inte samtalar med barnen. Det 

kan finnas olika orsaker som förhindrar dem att samtala med barnen innan de fattar beslut. En 

av dessa orsaker kan vara att situation är så pass allvarlig, att barnet måste 

tvångsomhändertas. Omhändertagande i sådana situationer genomförs enligt LVU- lagen där 

socialsekreterare på grund av tidsbrist inte hinner beakta barnets syn.  

 

”… Allt med det här att det är en allvarlig fara för ett barn där kanske måste vi ta 

beslut innan man pratar med barnen” (Johan) 

”… För har vi gjort ett omedelbart omhändertagande då måste vi inom fyra veckor 

göra klart en utredning för att bestämma ska vi få ansöka om vård enligt LVU 2 eller 

3§ eller ska vi upphöra med det(…) så fyra veckor är väldigt kort tid för där ska man 

också kommunicera …” (Helena) 

 

Socialsekreterare väljer också att inte samtala med barnen om det finns en rädsla att barnet 

ska röja information för sina föräldrar och därmed sätta sig i en fara. Det kan hända att 

föräldrarna gömmer barnet eller eventuellt flyttar till annat land 

 

’’... Vi var rädda, för berättar vi detta både för mamma eller för barnet så skulle 

mamma fick ta reda på detta så skulle hon säkert lämna landet till och med, för det 

fanns sådana indikationer…” (Johan) 

 

Att ett samtal inte utförs kan även bero på att barnet känner sig obekvämt i interaktion med 

socialsekreteraren. I sådana situationer väljer socialsekreteraren att inhämta informationer på 

annat sätt.  

 

”… Vi har haft en ungdom som… man märker att de är väldigt obekväma i 

situationen med oss att man nästan upplever att det skulle vara skadligt … ’’(Anna) 
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”… Alltså vi försöker alltid pratat med barnen (…)ibland väljer vi bort det och det är 

när vi gör en bedömning att det inte är värt det att oroa barnet för mycket och vi kan 

faktiskt få en uppfattning för att kunna fatta beslut om utredning ska inledas eller 

inte utan att dra in barnet in det... ’’ (Eva) 

 

Det kan även finnas situationer där barnet har så pass allvarlig funktionsnedsättning att det 

kan bli svårt för socialsekreteraren att genomföra samtalet med barnet.  

 

”… Och t.ex. kan det ju vara att man har rätt grova funktionshinder(…) så att vi 

själva väljer att inte delta…”(Malin) 

”… Och ibland är det ju, så som jag sa innan att vi väljer för att vi inte behöver deras 

information( …)om de har så pass allvarliga svårigheter…” (Jessica) 

 

Uteslutande samtalet med barnen kan även ske på grund av barnets egen vilja. Det kan handla 

om att barnet själv inte vill samtala. I sådana fall får socialsekreterare inte tvinga barnet till 

samtalet, utan de måste följa deras vilja. Det kan också hända att barnen samtycker till ett 

samtal och sedan de ångrar sig och inte vill försätta samarbeta. 

 

”… Vi har sådana ungdomar som inte vill komma hit alls då kan vi göra en hel 

utredning utan att de kommer hit och då pratar vi inte alls med barnen de 

vägrar(…)det kan vara däremot att man har träffats en gång och att dem sedan inte 

vill komma tillbaka, men då har man haft ändå ett samtal …”(Monika) 

”… En del vägrar att de inte vill träffa någon och då kan vi inte göra det…(Malin) 

”… Då måste vi respektera deras vilja, man kan aldrig tvinga barn att 

prata…(Jessica) 

 

Analys 

Cederborgs och Karlssons (2001) skriver att barnen har begränsat perspektiv på sin egen 

situation inom socialtjänstens arbete vid LVU- processen. De menar att trots barnens vilja att 

beskriva sin situation saknar de samtalskontakt med ansvarig socialsekreterare, både under 

tiden för utredning och efteråt. Enligt resultaten som vi har kommit fram i denna studie visar 

det sig att socialsekreterarna inte har samtalet med barnet om det ska ske ett omedelbart 

tvångsomhändertagande. Enligt resultat framgår det att till följd av olika omständigheterna är 

socialsekreterarna oftast förhindrade att genomföra samtalet med barnen under denna tid. Det 

kan vara på grund av tidsbrist att de inte hinner genomföra samtalet med barnen, eller det kan 
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handla om tillförlitlig information som de inte kan röja för barnen. Uteslutande samtalet med 

barn i sådana situationer avspeglar sig i två riktningar. Å ena sidan att barnen saknar 

samtalskontakt med en ansvarig socialsekreterare kan innebära att de inte har möjlighet att 

uttrycka sina åsikter och vilja och därmed påverka sin egen situation. Å den andra kan det 

handla om att barnen befinner sig i en otydlig situation där de inte vet vad som kommer att 

hända i framtiden. Att barnen har rätt att komma till tals föreskrivs inte bara i FN:s 

barnkonvention utan även i svensk lagstiftning (Singer 2012). Oavsett de rättsliga 

bestämmelserna enligt vårt resultat framgår det att barnets rätt att utrycka sina åsikter i LVU - 

processen är ganska begränsad.   

Att samtalet med barn kan uteslutas kan även vara på grund av socialsekreterarens egen 

bedömning. Socialsekreterare själva bedömer utifrån ”barnets bästa ” att inhämta information 

från andra aktörer än barnet självt. Sköldberg (2014) presenterar Foucaults syn på makt. 

Enligt Foucaults utövas makten mellan parter och anger en relation mellan krafter.  I de 

situationer där socialsekreterare väljer att inte samtala med barnet utifrån sin egen bedömning 

tyder på en maktrelation mellan de två samtalsparterna, där socialsekreterare utifrån sin 

maktposition väljer att inhämta information om barnen från andra aktörer.  

Mattsson (1998) har i sin forskning kommit fram till att det vanligaste sättet att inhämta 

kunskap och leva sig in i barnets situation är att vända sig till vuxna i barnets omgivning. Det 

innebär att socialsekreterare kommer fram till information om barnets ställning, åsikter och 

vilja genom kontakter från andra aktörer. Barnets rätt att uttrycka och självt förmedla sina 

egen vilja och åsikter blir begränsad i sådana fall. Det finns även en rädsla att aktörerna som 

socialsekreterare vänder sig till förmedlar felaktig information som kanske inte stämmer 

överens med barnets riktiga upplevelser. 

Att samtalet inte ska ske beror inte alltid av socialsekreterarens egen bedömning utan det 

finns även möjligheten att barnet självt vägrar att samtala med socialsekreterare.  Barnet är 

inte alltid villigt att uttrycka sin åsikt och vilja. Sköldberg (2014) skriver att enligt Foucault 

makten inte kan lokaliseras, vilket innebär att det inte är självklart vem som har makt, utan 

makt kan ses som ett växelspel mellan olika aktörer. Foucault anser även att där det finns 

makt finns möjlighet till motstånd, men detta behöver inte innebära att makt är jämlik mellan 

parterna. Enligt resultatet framgår det att barns vägran att samtala med socialsekreterare tyder 

på barnens motstånd mot socialsekreterarens makt. Det att barnet vägrar till ett samtal leder 

till att socialsekreteraren missar möjligheten att ta reda på barnens individuella livserfarenhet 

och egna tankar. Men detta behöver inte innebära att barnen har lika mycket makt som 

socialsekreterarna.  
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7.2.3. Svårigheter/hinder i samtal 
 

Resultat 

 

De flesta socialsekreterare upplever att ett samtal med barn och ungdomar inte är lätt. 

Faktorer som påverkar samtalet och som gör det svårt är barnets mognad och ålder, men 

också barnets och ungdomens hälsotillstånd. Vissa barn kan exempelvis vara 

funktionshindrade och då krävs det en tydligt och välstrukturerat samtal.  

  

’’ Vi kan ha ungdomar med neuropsykiatriskt funktionsnedsättning där man behöver 

väldigt strukturerat i samtalet ibland fråga svar, fråga svar, och får då man anpassa 

så… ‘’ (Monika) 

 

Barnets ålder och mognad påverkar samtalet på grund av att handläggarna oftast är osäkra på 

hur mycket de kan säga eller inte säga, framför allt när det gäller små barn. Vad som är 

lämpligt att säga eller inte säga för ett barn är ju också något som handläggarna är osäkra på. 

Socialsekreterarna anser också att det inte är lätt att få små barns uppmärksamhet. De menar 

att barnen lätt kan bli trötta av ett samtal och då är det svårt att fortsätta samtala med dem.   

 

’’Det är rätt så knäppigt när det är yngre barn och hur mycket kan man säga eller 

inte, hur mycket skall man säga och vad är lämpligt att säga eller inte’’ (Malin) 

 

’’… Ibland samtal med föräldrarna tar ca två timmar, med ett barn bara en kvart och 

så tröttnar hon/han plötsligt så är det ’’hej då!’’ och jag kan inte jaga honom/henne 

och säga sätt dig här, sitt stilla och så svara på mina frågor, jag kan inte fråga heller 

en fem åringar tillgodoser din förälder dina behov, det är omöjligt… ‘’ (Anna)  

 

Med barnen från tio fram till sexton och sjutton år anser handläggarna att samtalet blir relativt 

lätt. Detta är på grund av att man kan vara rakt och konkret och därmed blir det lättare för 

socialsekreteraren att genomföra en öppen kommunikation.  

 

’’Tonåringar, äldre ungdomar tycker jag, man kan vara väldigt rakt och konkret, inte 

undanhålla någonting, tycker jag det är en fördel, det är enklare, eller mer öppen 

kommunikation’’ (Jessica) 

 

Men det inte är alltid ungdomarna har lust att prata med socialsekreterarna och då blir det 

svårt att genomföra samtal med dem och få in de behövda informationerna. Såldes anser 
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socialsekreterarna att det är bra att ha fler samtal tillfälle vilken sedan hjälper till att 

ungdomen öppnar sig så småningom. När det gäller små barn anser socialsekreterarna att det 

oftast räcker med ett samtal tillfälle.  

 

’’De har ingen lust att prata, om de inte har det lust att prata om, det är liksom oftast 

’’Jag vet inte’’ Eee ’’Ja!’’, ’’Nej!’’, ’’Får jag gå nu! Det är det liksom samtal med en 

tonåring, jag tycker under utredningen det lånar sig ibland att ha flera samtal med 

framförallt med tonåring, för att då blir det lättare och lättare med varje samtal och 

då får man till slut kanske de informationer och de uppgifter som vi behöver, för att 

med små barn så räcker det oftast med ett samtal och då pratar vi med lite gran 

genom att rita, eller genom att leka det är liksom inte så att vi ställer frågor och 

förväntar oss svar, för barnen fungerar inte på det sättet’’ (Eva) 

 

Barnen är väldigt lojala mot sina föräldrar. De vill oftast inte avslöja föräldrarna och de är 

medvetna om vad de ska säga och inte säga. Barnens lojalitet med sina föräldrar skapar en 

svår samtalssituation. Detta beror på att barnen inte vill säga så mycket eller att de blir helt 

stängda. Lojalitet är också ett hinder för socialsekreteraren för att komma fram till barnens 

tankar och åsikter om sina egna upplevelser.  

 

’’Det svåra tycker jag är att de har väldigt lojalitetkonflikt med sina föräldrar, för de 

är ju inte dumma i huvudet liksom… ‘’ (Helena) 

’’Ja! Jag kan inte riktigt våga säga precis som det är … men det är många som säger 

rakt ut men det tror jag säkert att de lite gran vet vad man ska säga och inte säga… 

‘’(Johan) 

’’Men det är ju svårt alltså därför att barnet är väldigt, väldigt lojala med sina 

föräldrar… ‘’ (Jessica)  

 

Analys 

Resultaten visar att olika faktorer kan påverka socialsekreterares samtal med barnen. Barnets 

ålder och mognad, barnets hälsotillstånd och barnets lojalitetskonflikt med sina föräldrar är 

några exempel som anses vara problematiska under samtalsgenomgången. Dessa faktorer 

påverkar socialsekreterarens möjligheter till att genomföra öppna kommunikationen med de 

barnen som ärendet gäller. Nilsson & Waldemarson (2007) menar att en kommunikation 

fyller en informationsfunktion och det kan gälla information om åsikter, känslor eller 

erfarenheter. Då visar resultaten att den informationsfunktionen blir påverkad av barnets ålder 

och mognad men också barnets hälsotillstånd. Detta är på grund av att handläggarna oftast har 

det svårt att få in information om barnets åsikter, känslor eller erfarenheter. En 
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kommunikation har även en handlingsfunktion där vi ser följderna av ett budskap dvs. vilken 

upplevelse som skapas hos mottagaren och vilka handlingar denne utför som följd av 

budskapet (Nilsson & Waldemarson, 2007). En anledning till att socialsekreterare samtalar 

med barnen är för att samla in information om hur barnen har det och hur barnen själva 

beskriver sin situation. Men resultaten visar att handläggarna har det svårt att samla in de 

behövda upplysningar, som vilken kan uppfattas som att samtal med ett barn är svårt och 

energikrävande för socialsekreterarna. Det att barnen är lojala med sina föräldrar kan också 

göra att de inte säger negativa upplevelser om sin situation vilket sedan leder till att 

socialsekreterarna kanske får felaktig förståelse om hur barnet upplever sin situation. 

 

7.2.4. Metod och strategier 
 

Resultat 

 

För att underlätta samtal med ett barn framför allt med de yngre barnen använder 

socialsekreterare olika metoder och strategier. De använder till exempel nallekort, 

nätverkskartor, olika skalfrågor, det lyckligahuset och problemhuset. Ibland får barnet även 

rita glada eller ledsna gubbar.  

 

’’Det finns ju olika material där liksom olika skalfrågor och en sån här det 

lyckligahuset och problemhuset alltså lite såna och man har nallekort och man kan 

använda sig av olika dockar… ‘’ (Anna) 

’’Man kan ju göra lite olika, vi har en nallekort man kan använda sig av, vi kan göra 

nätverkskartor … olika så här man fyller i om hur man har det hemma att man får 

rita glada eller ledsna gubbar… ‘’ (Malin) 

 

Genom att använda dessa olika material frågar socialsekreteraren barnet t.ex. vilket kort är 

pappa, vilket kort är mamma eller hur är du när du är hemma hos mamma och hur är du när 

du är hemma hos din pappa etc.  

 

’’Jag har en kollega som nyligen har gjort ett samtal med en femåring och barnet, 

kan ju beskriva med nallekort om man frågar hur är pappa, vilket kort är pappa, 

vilket kort är mamma, hur är du när du är hos mamma, hur är du när du är hos 

pappa’’ (Jessica) 
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När det gäller äldre barn är det motivationen som oftast gäller. De flesta ungdomar är inte 

intresserade av ett samtal under en utredning och därför motiverar handläggarna för att de ska 

träffas och samtala om det aktuella ärendet. Socialsekreteraren motiverar ungdomarna genom 

t.ex. att de flera gånger ringer eller sms:ar de. Socialsekreteraren berättar även hur viktigt 

samtalet är och hur det kan påverka dem om de inte gör det.  

 

 ’’Vi försöker motivera de att komma, vi kan ta mobil nummer skicka massa sms … 

vi säger t.ex. jag vill att du kommer nästa vecka för samtal, så kommer de inte… a 

då gör vi ny tid skickar sms igen jag behöver verkligen träffa dig för att veta vad du 

tycker… men då kan vi försöka med tonåringar… men vill dem inte så de vill inte… 

‘’ (Monica) 

 

I de situationer där barnen vägrar att prata ger även socialsekreterarna tid för ungdomen att 

öppna sig och prata när de vill. 

 

’’Barnen kan vägra att prata men de kan inte vägra att lyssna (…) vi berättar även 

om de inte vill svara då kan vi berätta vad som händer och framför allt kanske vad 

som kommer att hända, vad vi kommer och göra och sen så får man gå, man lämnar 

de och de få gå. Och då är det jätte viktigt det vi säger, om jag säger att … idag 

kommer du att stanna hos Kalle och Maria och de tar hand om dig men jag kommer 

imorgon och så kan vi prata och så berättar jag för dig mer. Då är det jätte viktigt att 

jag kommer dagen efter och pratar med barnet, nu är jag här, och han eller hon 

fortfarande kanske vägra att prata med mig, men före eller senar börjar de prata, det 

finns inte på kartan att mindre barn inte gör det, det är som sagt värre med 

tonåringar’’ (Eva)  

 

Socialsekreterare använder också observationer som metod för att kunna samla in information 

om hur barnet har det i hemma. Observation som metod används oftast när det gäller små 

barn. Socialsekreteraren observerar genom att de gör hembesök hos den familj som ärendet 

gäller, och där lägger de märke till hur relationen mellan föräldrarna och barn fungerar i t.ex. 

matsituation, leksituation, när barnen ska lägga sig … osv.   

 

’’Jag vet inte om det är fyra veckor eller något sånt och då vistats de ju där och de 

gör hembesök och de gör aktivitet tillsammans så att vi gör de observationerna… så 

det är ju en väldigt stor hjälp’’; Jaa så observerar då hur det fungerar mellan 

föräldrar och barn i matsituation, leksituation, de kan gå hem när de ska gå och 

lägga sig och de kan gå till dagis observera… ‘’ (Helena) 
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Analys 

Enligt Cousins & Milner (2007) är det möjligt att etiska problem uppstår vid en direkt kontakt 

med barn i utsatta situationer. Därmed krävs det olika metoder och tekniker för att kunna 

utreda hur de upplever sin situation. Det krävs också olika metoder och tekniker för att kunna 

höra barnets röst på bästa möjliga sätt. Resultaten visar på att socialsekreterare använder olika 

metoder och tekniker så som observationer, nallekort, nätverkskartor, olika skalfrågor … osv. 

Dessa olika metoder hjälper sedan socialsekreteraren att förstå hur barnet upplever sin 

situation. Att motivera ett barn som vägrar till ett samtal är också en del av socialsekreterarens 

teknik. Genom att motivera barnet påverkar socialsekreteraren barnets motstånd till samtalet. 

Därmed får handläggarna en möjlighet till att samla in information om barnets åsikt och 

upplevelse av sin egen situation.  

Cousins & Milner (2007) hävdar att det är viktigt att använda kommunikationsmetoder som 

barn är mest bekväma med. Att socialsekreterare använder olika metoder visar på att det finns 

olika kommunikationsmöjligheter där barnet kan använda och uttrycka sin situation. Head 

(1998) anser att ord inte är den enda nyckeln som beskriver barnets känslor utan 

socialarbetare måste också uppmärksamma ansiktsuttryck, beteenden och vad barnet kan och 

inte kan prata om. Socialsekreterare använder observationer framför allt när det gäller små 

barn. Det att socialsekreterare observerar barnets situation i relation till sin familj kan 

uppfattas som att handläggarna inte alltid utgår bara från barnets ord, utan att de också gör 

sina egna bedömningar utifrån barnets beteende i relation med sin familj. Genom 

observationer samlar även handläggarna upplysningar som barnet inte kan uttrycka med ord.  

 
7.2.5. Barns förståelse  
 

Resultat 

 

Socialsekreterare använder olika metoder och tekniker för att samla in den behövda 

informationen för en utredning. Men hur mycket barnen vet eller förstår vad hela utredningen 

innebär är något som socialsekreterarna inte vet riktigt. Detta kan vara på grund av att det 

finns mycket lagar och regler som är svårt för barnen att förstå. Vilka ord och meningar 

socialsekreteraren använder har också en avgörande roll för barnets förståelse. 

Socialsekreteraren kanske använder ord som barnet inte är bekanta med och därmed blir det 

svårt för barnen att förstå vad hela utredningen innebär.  
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’’… Jag vet inte hur mycket de förstår eller inte egentligen. För att ibland när man är 

så inne i en sådan värld så det är ju vissa ord som är självklara för mig, kanske är 

jättesvåra för en tretton, fjorton årig. Jag är rädd att man tar ibland för givet att de 

verkligen förstår och dem kanske inte gör det… ’’ (Monika) 

 

’’Det är mycket juridik och mycket lagar och förhållnings sätt och så, det är klart att 

det är svårt för barnet att förstå kanske för helhetsgrepp vad det innebär och vad en 

utredning på en socialtjänst… ’’ (Anna)  

 

Barnets ålder och mognad har oftast betydelse för att förstå vad en utredning innebär. Hur 

mycket ett barn har varit in i socialtjänstens system har också möjlighet att påverka deras 

förståelse av vad t.ex. en socialtjänst är. Barnen eller ungdomar som har haft socialtjänsten 

under hela livet har t.ex. bättre förståelse än de som aldrig har haft det innan.      

 

’’Det beror på hur mogna de är, hur mycket de har varit in i systemet innan. Vissa 

barn vet inte vad socialtjänsten är för någonting, andra ungdomar har haft 

socialtjänsten i sitt liv hela livet. Det beror helt på hur mycket dem vet och vad är 

det som de vet, vissa ungdomar har kompisar som alla har en handläggare på 

socialtjänsten, för andra är det helt annan värld… ‘’ (Monica) 

 

Hur en socialsekreterare väljer att förklara för ett barn vad en utredning innebär har också 

betydelse för barnens uppfattning av en utredning. Därför är det viktigt att socialsekreterare 

som jobbar med barnavårdutredningar uppmärksammar vilka ord eller meningar som kan vara 

svåra att förstå utifrån barnets förståelse nivå. Därför krävs det också en bra 

förklaringsförmåga från handläggarna att de t.ex. använder enkla ord och meningar som 

barnen kan lätt förstå.  

 

’’Det är ju så klart beroende på ålder och reflektionsförmåga och så är det svårt att 

säga… men där handlade väl mycket om hur vi som social arbetare väljer att, hur 

man förklarar barn vad en utredning är, hur man berättar det man har kommit fram 

till och sen kommer ju det mycket tillbaka på oss att vi behöver vara duktiga på att 

lämna information efter deras ålder’’ (Jessica)  

 

Analys 

Resultaten visar på att socialsekreterare inte vet riktigt hur mycket barnen förstår om vad en 

utredning innebär och vad den har för syfte. Detta kan uppfattas som att socialsekreteraren 

måste ha en hög förståelse förmåga på hur mycket ett barn kan förstå och inte förstå. För att 
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barnet ska förstå vad en utredning innebär och vad den har för syfte, är det viktigt att 

socialsekreteraren förklarar för barnet på ett lättare sätt genom att använda enkla ord och 

meningar. Men trots att de använder ord och meningar som de anser är lätta för barnen att 

förstå finns det fortfarande risk att barnen inte riktigt förstår vad hela utredningen innebär. 

Nilsson & Waldemarson (2007) menar att i en kommunikation gör lyssnaren sin egen 

tolkning av det som människor säger. Trots att socialsekreterana använder enkelt språk eller 

lätta ord kan de inte vara säkra på om barnen riktigt förstår hela situationen. Detta är på grund 

av att socialsekreteraren inte kan veta hur barnen tolkar eller förstår det han/hon säger eller 

förklarar.  

 

7.2.6. Barns delaktighet 
 

Resultat 

 

Barnen har alltid möjlighet till att komma till tals under utredningen och därmed får de 

möjlighet till att uttrycka sina åsikter och önskningar. Men trots att de kommer till tals och 

anger sin vilja och önskning fattas beslutet oftast utifrån barnets bästa. Detta kan vara på 

grund av att det barnets vilja kanske inte är det bästa utifrån myndigheternas synpunkt. 

Däremot finns det inga självklara förklaringar om vad barnets bästa egentligen är och därför 

kan det finnas olika syn på det. 

 

’’Jag tycker att barnet alltid kommer till tals sedan det ska vara barnets bästa som 

ska vara avgörande och det att barnet själv tycker att det är bästa, kanske vi tycker 

inte som myndighet’’ (Helena) 

’’I lagstiftningen handlar om att barnet ska komma till tals men det är barnets bästa 

skall vara avgörande och det kan man ha olika syn på vad bästa är… men jag tycker 

ändå att man försöker involvera barnen och man försöker göra dem delaktiga’’ 

(Jessica) 

 

Barnets vilja har mindre betydelse framför allt när det gäller LVU- ärende. Ansökningar som 

oftast leder till LVU insatser är mer känsliga och allvarliga då barnen hamnar i mest utsatta 

positioner. Med denna anledning blir det svårt att fullfölja barnets vilja och åsikter. Men detta 

behöver inte innebära att socialsekreteraren inte lyssnar på barnets röst utan det är barnets 

vilja som inte har någon betydelse när beslutet ska fattas.  

 



 

36 

 

’’Barnens synpunkter den kommer, men vilja går inte då hade inte LVU 

lagstiftningen behövts om man ska följa allas vilja’’ (Monika) 

’’Jag tycker att dem kommer till tals men det är det är viljan som inte går att följa 

alltid, annars vi hade inte haft ett jobb’’ (Anna)   

 

Analys 

Resultaten visar tydligt på att barnen alltid får den möjligheten att uttrycka sina åsikter och 

vilja, men däremot har de inte så mycket möjlighet till att påverka själva beslutet. Head 

(1998) hävdar att man inte kan ge barnens röster högre prioritet och sedan ignorera det barnen 

säger. Socialsekreterarna är bra på att lyssna vad barnen tänker och tycker men däremot har 

de svårigheter till att fullfölja det barnen vill och önskar. Således kan det uppfattas som att 

barnets röst har egentligen ingen betydelse för själva beslutet. Head (1998) anser att barnen 

har rätt att få sina önskningar och känslor lyssnade på och därmed ta hänsyn till i rättegångar 

som påverkar dennes framtid. Därför är det svårt att säga om den socialsekreterare som 

lyssnar på barnens röst egentligen kan räknas som att de ger barnen möjlighet till att delta i 

hela processen dvs. när de ändå inte har möjlighet att påverka själva beslutet.    

 

8. Diskussion 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur barns rätt att komma till tals beaktas i 

barnavårdsutredningar. Intervjun som kvalitativ insamlingsmetod har visat sig relativt passande i 

denna studie. Genom att använda oss av semi- strukturerande intervju med socialsekreterarna som 

jobbar inom barnavårdsutredningar har vi fått ett brett material som har visat sig ganska relevant för 

studiens syfte och frågeställningar. Valet av vetenskapliga ansats, samt teoretiska inriktningar som 

makt, handlingsutrymme och kommunikationsteori har bidragit till en objektiv tolkning och förståelse 

kring studiens forskningsfråga. Frågeställningar som besvarades i uppsatsen är: 

 Hur ser handläggarnas tillvägagångssätt ut i barnavårdsutredningar? 

 På vilket sätt kommer barnen till tals? 

 Vilka omständigheter möjliggör och hindrar barnets rätt att komma till tals i 

barnavårdsutredningar? 

De viktigaste resultat som vi har kommit fram till är:  

 Barnen har alltid ”möjlighet” att komma till tals, men det finns även situationer där 

barnen har begränsad möjlighet.  

 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter och önskemål är ganska begränsad i LVU- 

processen 
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 Hur mycket barnets vilja och åsikt påverkar själva beslutet är oklart.  

 Barnens synlighet och delaktighet i barnavårdsutredningar har förbättrats sedan BBIC 

har involverats i barnavårdutredningar.   

 För att barnens vilja och åsikter ska komma fram på bästa möjliga sätt använder 

socialsekreterarna olika kommunikationsmetoder- och tekniker. Dock hur mycket 

barnen förstår själva situationen är oklar.   

Enligt tidigare forskningen framgår att barnets rätt att komma till tals i barnavårdsutredningar 

och domstolsförfarande har begränsat betydelsen på ett nationell men även internationell nivå.  

Forskningen visar att barnen oftast inte blir hörda och inte tillåtits att delta i beslutet som rör 

dem. Enligt forskningar framgår att barnets rätt att komma till tals har särskild begränsat 

betydelse vid LVU- processen. Barn blir oftast representerade av vuxna istället att själva 

uttrycka sin vilja och åsikt.  Det vanligaste sättet som socialsekreterare använder sig av för att 

skaffa information om barnen är genom andra aktörer i barnets omgivning, oftast 

skolpersonalen, föräldrar, nära familjen, m.m.  

 

Enligt resultat som vi har kommit fram i den här studien framgår att barnen har möjlighet att 

komma till tals ”någonstans” samt ”någon gång” i barnavårdsutredningen under 

utredningstiden. ”Någonstans” och ”någon gång” innebär att barn har möjlighet att uttrycka 

sin åsikt, men frågan om när, samt hur ofta barnen ska få den möjlighet under utredningstiden 

är något som i stort sett beror på socialsekreterarens egen bedömning. Utifrån detta har vi 

kommit fram till att socialsekreterarna utifrån sitt handlingsutrymme har möjlighet att påverka 

barnets rätt att komma till tals under barnavårdsutredningar. Resultat i denna studie visar även 

att socialsekreterare har blivit bättre på att genomföra samtalet med barnen efter BBIC har 

blivit integrerad som utredningsmodellen i barnavårdsutredningar.  

 

På vilket sätt ska samtalet utföras beror på barnets ålder och mognad. För att de ska kunna 

förmedla sina önskemål och åsikter använder socialsekreterare under samtalet olika 

hjälpmedel som anpassas utifrån barnets ålder och mognad. Metoder och tekniker som 

socialsekreterare använder är exempelvis, nallekort, nätverkskartor, observation, m.m. Med 

hjälp av de olika metoder och strategier försöker socialsekreterare komma fram till barnets 

upplevelse om sin egen situation. Utifrån detta har vi också kommit fram till att dessa olika 

metoder och strategier underlättar socialsekreterarnas kommunikation med barnen. Vi har 

också dragit slutsatser att dessa olika metoder och strategier uppfyller kommunikationens 
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informationsfunktion. Detta innebär att socialsekreterarna genom att använda olika metoder 

och strategier får in information från barnen och meddelar information till barnen. 

Socialsekreterarna grundar sedan sitt beslut utifrån de budskapen som barnen förmedlar. 

Frågan om hur pass barn är medveten om budskapets betydelse skiljer sig beroende på barnets 

mognad och ålder. Å andra sidan om barnen verkligen uttrycker sina tankar och åsikter på rätt 

sätt är något som vi ifrågasätter.  

 

Resultaten visar också att socialsekreterare inte vet riktigt hur mycket barnen förstår vad en 

utredning innebär och vad den har för syfte. Utifrån detta anser vi att trots alla dessa olika 

metoder och strategier finns det fortfarande risk att barnen inte förstår i vilket sammanhang de 

befinner sig i. Till följd av detta är det möjligt att känslor av osäkerhet och förvirring uppstår 

hos barnen som befinner sig i utsatta situationer. De flesta socialsekreterare upplever att 

samtalet med barn inte alltid är lätt. De få exemplar som leder till samtalssvårigheter är 

barnets ålder och mognad, barnets funktionsnedsättning samt barnets lojalitetskonflikt med 

sina föräldrar.   

 

Enligt studiens resultat framgår även att det finns situationer där socialsekreterare inte alls 

samtalar med barnen under utredningstiden. De omständigheter som påverkar att 

socialsekreterarna inte genomför en konversation med barn är olika och varierar från fall till 

fall. Enligt studiens resultat att samtalet inte sker kan var till följd av barnets 

funktionsnedsättning, att barnen själv vägrar att samtala eller socialsekreterare själv bedömer 

att samtalet är onödigt. I sådana fall, brukar socialsekreterare använda andra alternativa 

metoder med syfte att samla in nödvändig information om barnets situation. Socialsekreterare 

vänder sig oftast till andra aktörer i barnets omgivning. Hur tillförlitlig är den information 

som socialsekreterare inhämtar från de aktörer är något som man kan ifrågasätta. Det kan 

medföra att socialsekreterare får en felaktig uppfattning om barnets situation, som kan 

återspegla sig negativt på barnets framtid. 

 

Titti Mattsson har kommit fram till liknande resultat i sin vetenskapliga artikel ‘’Barnets 

mening i LVU- processen’’ att barn uttrycker sin åsikt i mycket begränsad omfattning vid 

LVU-processen. Att barnet inte får möjlighet att utrycka sina åsikter och viljan kan även vara 

på grund av att barnets funktionsnedsättning är så pass allvarligt att barnen inte kan föra sin 

talan själv. En annan omständighet som påverkar barnets rätt att komma till tals i 

barnavårdsutredningen är om socialsekreterare själv bedömer att barnen känner obehag under 
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samtalet som kan orsaka allvarliga konsekvenser på barnets liv. I sådan situation väljer 

socialsekreterare att inhämta information om barnen på annat sätt. Att barnens vilja och 

åsikter inte blir synliga kan även vara på grund av att barnen själva vägrar till det. Foucault 

anser att i situationer där det finns makt finns även möjlighet till motstånd (Sköldberg, 2014). 

När barnen vägrar att samtala med socialsekreterarna kan då uppfattas som motstånd mot 

socialsekreterarnas maktställning. Men detta behöver inte innebära att makten skulle vara 

jämlik mellan barnen och socialsekreterarna. Vad är skälen som leder till uppkomsten av 

motstånd hos barn och att de inte vill förmedla sin åsikt och vilja är något som vi inte kan 

påvisa med studiens resultat.  

 

Barnen har rätt att uttrycka sina åsikter och vilja, men hur mycket barnets vilja och åsikt 

påverkar själva beslutet är oklart. Enligt studiens resultat framgår att barnets rätt att komma 

till tals är särskilt begränsad om det ska ske ett omedelbart tvångsomhändertagande, och 

därmed har barnen inte möjlighet att förmedla sin vilja och åsikter. I detta fall är det svårt att 

säga om den möjligheten som ges till barnen att uttrycka sin vilja och åsikt egentligen kan 

räknas som att de får möjlighet till att delta i den hela processen dvs. när de ändå inte har 

möjlighet att påverka själva beslutet.   

 

9. Slutreflektion 
 

Tack vare en spännande intervju med åtta socialsekreterare som jobbar med 

barnavårdutredningar har vi samlat in en ganska bred och varierad mängd material som har 

bidragit till att få svar på studiens syfte och frågeställningar.  Utifrån studiens resultat kan vi 

säga att barnets rätt till tals har förbättrats sedan BBIC har blivit utredningsmodellen i 

barnavårdsutredningar. Enligt BBIC – modellen är socialsekreterare skyldiga att ange skäl i 

fall att samtalet med barn inte genomförts, vilket utgör ett viktigt steg framåt i att respektera 

barns rätt att komma till tals och dess genomförande i praktiken. För att barnen ska förmedla 

sin vilja på bästa möjliga sätt använder sig socialsekreterare av olika metoder och tekniker. 

Studiens resultat visar även att barnets rätt att komma till tals kan bli begränsat till följd av 

olika omständigheter vilket orsaker att barnets rätt att komma till tals inte genomförs i 

praktiken. Studien visar också att även om barnen ges möjlighet att uttrycka sina tankar och 

önskningar betyder det inte att de direkt påverkar själva beslutet. Cousins & Milner (2007)  

nämner att det inte alltid handlar om att höra barnets röst och samla in deras åsikter, utan det 

handlar också om att på bästa sätt främja deras rätt att tala ut och höras.  Därför anser vi att 
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denna studies resultat kan bidra till en förbättring av barnets ställning både i samhället och att 

befrämja deras rätt till tals i praktiken. Vidare anser vi att studiens problematik kan vara 

intressant att utforska utifrån statistiska data, där ska man kunna få en bättre inblick just när 

det handlar i vilken mån barnets rätt till tals genomförs i praktiken.   
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11. Bilaga 1 
 

11.1. Informationsbrev 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser sjätte terminen på socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet. 

Just nu håller vi på att skriva ett examensarbete. I vårt arbete vi vill undersöka de 

omständigheter som påverkar barnets rätt att komma till tals. Därför vill vi genomföra 

intervjuer med personal som jobbar med barnavårdsutredningar. Intervjuerna kommer att ske 

individuellt, vilket innebär att intervjupersonerna kommer att ha möjlighet att själva välja och 

berätta fritt utifrån olika temaområdena. För att kunna underlätta bearbetning av insamlat 

material kommer vi att spela in intervjuerna på band (med tillåtelse från informanterna). I vårt 

arbete är konfidentiellitet aktuell vilket innebär att vi kommer att behandla 

intervjupersonernas personliga uppgifter anonymt. Intervjusvaren som samlas in i denna 

studie kommer att användas endast för denna studies ändamål. Dock vill vi upplysa att det kan 

förekomma, att vår handledare och examinator får tillgång till insamlade material. 

Deltagandet är fritt och intervjun kan avbrytas när som helst. 

 

Vid övriga funderingar eller frågor, kan kontakt tas via email och telefon:  

 

Elsa Asefaw - ea222nn@student.lnu.se Mobilnummer: 

Sanela Bilkic - sb222ka@student.lnu.se Mobilnummer: 

 

 

12. Bilaga 2 
 

12.1. Temaområden för intervjun 

- Barnavårdsutredning  

- Handläggarnas svårigheter och möjligheter under utredningen 

- Barnens delaktighet i utredningen 

- Handläggarnas upplevelse om ett samtal med barn  

- Kommunikations metoder/strategier; i/med barnen  
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