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Sammanfattning 

Samarbetssamtal är en samtalsform med syfte att ge separerade föräldrar hjälp att komma 

överens kring frågor som rör gemensamma barn vad gäller vårdnad, boende, umgänge och 

försörjning. I Socialstyrelsens allmänna råd för samarbetssamtal står att barnet i något skede 

under samarbetssamtalen bör ges möjlighet att komma till tals, ifall det inte kan anses olämpligt. 

Syftet med studien var att undersöka vilka möjligheter barn ges för att bli delaktiga vid 

föräldrars samarbetssamtal samt att studera vilka faktorer som kan påverka delaktigheten. 

Studien bygger på en kvantitativ undersökning och empirin har inhämtats via en webbenkät 

som samtalsledare för samarbetssamtal besvarat. Av studiens resultat framgår att föräldrarna 

ofta tillfrågas om att barnen ska bli delaktiga vid samarbetssamtalen men också att det finns 

många olika påverkande faktorer för om barnen sedan blir delaktiga, till exempel barnets ålder 

och mognad, föräldrarnas konfliktnivå eller samtalsledarens egen bedömning. Resultatet visar 

även att samtalsledarna har önskemål om att barn i större utsträckning ska bli delaktiga vid 

föräldrarnas samarbetssamtal. Vidare rekommenderas att framtida forskning undersöker om 

barns möjligheter till delaktighet vid samarbetssamtal har förändrats utifrån att 

barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020. 

 

Nyckelord: Samarbetssamtal, barns delaktighet, barns rätt, föräldrakonflikt, barnkonventionen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Samarbetssamtal är strukturerade samtal med föräldrar som i samband med eller efter 

separation är oeniga om hur de skall lösa frågor kring vårdnad och umgänge. Syftet med 

samtalet är att hjälpa föräldrarna att göra överenskommelser kring barnet. Denna 

överenskommelse skall ta hänsyn till barnets behov och eventuella önskemål. Barnet skall i 

den form som det är lämplig också ha en möjlighet att själv komma till tals. Föräldrarna skall 

ha möjlighet att själv välja om de vill att samarbetssamtalen skall genomföras med 

familjerådgivningssekretess eller socialtjänstsekretess. Samtalsledarna skall ha en för 

uppgiften adekvat erfarenhet och utbildning samt kontinuerlig handledning”. (SOU 1995:79, 

s. 266) 
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1. Inledning 

 

I Sverige är ungefär 50 000 barn per år med om att deras föräldrar separerar, vilket motsvarar 

ungefär 3 % av alla barn i Sverige. Totalt har cirka en fjärdedel av alla barn mellan 0-17 år 

föräldrar som antingen har separerat eller aldrig har levt tillsammans. Det finns flera faktorer 

som påverkar separationsrisken, till exempel ålder och utbildningsnivå bland föräldrarna. 

Statistik har visat att det är dubbelt så vanligt att föräldrar som lever som sammanboende 

separerar jämfört med föräldrar som är gifta (Berman, 2019).  

Efter en separation eller skilsmässa kan oftast föräldrarna själva komma överens kring 

gemensamma barn utan inblandning av rättsväsendet, detta gäller drygt 75 % av föräldrarna. 

Av resterande 25 % är det ungefär 7 % söker hjälp via socialtjänsten eller familjerätten 

medan cirka 4 % använder sig av ett juridiskt ombud för att lösa konflikter efter separationen. 

Dock är det inte alla föräldrar som klarar att lösa konflikterna utan en domstols inblandning 

och i ungefär 14 % av fallen blir barnen med om att de, i och med föräldrarnas separation, 

blir föremål för en tvist i domstol (Statistiska centralbyrån [SCB], 2014).  

Då talan väckts i domstol är det rättens uppgift att i första hand försöka få föräldrarna att 

uppnå en samförståndslösning genom att till exempel ge socialnämnden i uppdrag att ordna 

samarbetssamtal eller medling i syfte att hjälpa föräldrarna till att komma överens (Brevik, 

2019).  

Samarbetssamtal tillhandahålls av kommunen och föräldrar kan frivilligt vända sig direkt till 

kommunen och ansöka om samarbetssamtal. Information om samarbetssamtal finns även på 

Sveriges domstolars hemsida (www.domstol.se). 

 

1.1 Problemformulering 

Det finns ingen lagstiftning gällande utformningen av samarbetssamtal som förstärker 

barnets rätt till information, att få komma till tals eller vara delaktiga inom ramen för 

samarbetssamtal, trots att hela syftet med samarbetssamtalen handlar om barnets framtid.   

Singer (2012) förtydligar att det i de allmänna råden gällande samarbetssamtal står att 

samtalsledaren bör, om det inte anses olämpligt, ta med barnet i något skede av samtalen 

med utgångspunkt i barnets egna behov och barnets rättigheter. Detta för att ge information 

och låta barnet berätta om sin situation samt få en möjlighet att förmedla sin inställning. 
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Av MFoF:s kartläggning Föräldrars och samtalsledares erfarenheter vid samarbetssamtal 

(2015) framgår att kommunerna många gånger anser att barn i förskoleåldern är för små för 

att delta i samtal. Vid socialtjänstens utredningsarbete och handläggning som initierats 

genom socialtjänstlagen eller föräldrabalken framgår det av lagstiftningen att alla barn har 

rätt att få relevant information och ska ges möjlighet att framför sina åsikter i frågor som 

berör dem.  

Hur barn ser på sin egen situation har i alla situationer betydelse för de beslut som fattas 

kring dem. Samarbetssamtal handlar i allra högsta grad om barnets framtid. Trots det är det 

mycket ovanligt att samtalsledaren har kontakt med barnet inom ramen för samarbetssamtal. 

Tidigare undersökningar har visat att antalet barn som talar med samtalsledaren är begränsat 

(MFoF, 2015). Det är av stor vikt att undersöka vilka faktorer som påverkar barns 

möjligheter till delaktighet då detta inte framkommer eller belyses i tidigare studier kring 

samarbetssamtal.   

 

1.2 Syfte  

Syftet med studien var att undersöka barns möjligheter till delaktighet i samband med 

föräldrarnas samarbetssamtal.  

 

1.3 Frågeställningar  

 I vilken omfattning erbjuds barn delaktighet i samband med föräldrars 

samarbetssamtal? 

 Hur kan barns delaktighet vid samarbetssamtalen vara utformad?  

 Vilka faktorer påverkar barns möjligheter till delaktighet vid samarbetssamtal? 

1.4 Avgränsningar 

I enlighet med studiens syfte har jag valt att rikta mina frågeställningar till de som antas bäst 

kan besvara dem, det vill säga samtalsledare för samarbetssamtal. Därtill har jag valt att 

begränsa min undersökning till att endast undersöka ovanstående inom ett utvalt län. 

 

1.5 Centrala begrepp 

Samarbetssamtal – Strukturerade samtal med föräldrar som i samband med eller efter en 

separation får hjälp av en samtalsledare med hur de ska komma överens kring viktiga 

frågor som rör gemensamma barn (MFoF, 2020). 
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Ramen för samarbetssamtal – Här avses de riktlinjer och allmänna råd som finns 

upprättade kring hur samarbetssamtal kan utformas. 

Barn – Varje människa under 18 år (Barnombudsmannen, [BO], 2020). 

Barns delaktighet – I denna studie avses då barn i någon form fysiskt har varit delaktiga 

vid samarbetssamtalen, antingen genom egna samtal eller tillsammans med föräldrar. 

Barns rätt – I denna åsyftas barns rättighet att få komma till tals, att få uttrycka sina åsikter 

samt att få dem beaktade (BO, 2020). 

Barnkonventionen – FN:s konvention om barnets rättigheter (BO, 2020). 

 

1.6 Disposition 

Denna studie är indelad i sex kapitel. Det inledande kapitlet avser att ge en presentation av 

studien, ge en inledning till det valda ämnet samt redogöra för syfte och frågeställningar.  

I det andra kapitlet behandlas bakgrund och tidigare forskning. Kapitel tre redovisar för de 

teorier som senare kommer att användas för att analysera studiens resultat. Det fjärde kapitlet 

redogör för studiens val av metod och beskriver hur studiens genomförts. I kapitel fem 

redovisas och analyseras studiens resultat. Kapitel sex innehåller studiens avslutande 

diskussion, resultatdiskussion, metoddiskussion, slutsats samt förslag på vidare forskning.  

 

2. Bakgrund och tidigare forskning  

 

Vid genomläsning av såväl svensk som internationell forskning nämns ofta ytterligare 

efterfrågan av mer forskning kring området barns delaktighet. I en svensk kontext är 

begreppet medling numera förknippat med en rättlig process och därmed en pågående tvist 

mellan föräldrar ska lösas via domstol. Samarbetssamtal är den svenska motsvarigheten för 

det som internationellt benämns som medling (Ryrstedt, 2012).  

Vi kan anta att det finns stora åtskillnader av tillvägagångssättet vid medling och 

samarbetssamtal men likväl efterlyses mer forskning kring barns delaktighet och vilka 

faktorer som påverkar delaktigheten kring medlings- och samarbetssamtalssituationer. 

Tidigare forskning har till stor del undersökt effekterna som följt av om barn har varit 

delaktiga eller inte. Dock saknas forskning som undersöker vilka faktorer som påverkar 

huruvida barn blir delaktiga inom ramen för samarbetssamtal.  
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2.1 Bakgrund 

2.1.1 Skillnaden mellan medling och samarbetssamtal 

Medling kan ses som en alternativ konfliktlösningsmetod vid vårdnadstvister. Medling 

tillkom 2006 som en ny paragraf i föräldrabalken, 6 kap. 18 a, och har som syfte att 

ytterligare försöka få föräldrar att uppnå samförståndslösningar istället för att genomgå en 

rättslig tvist (SFS 1949:381). Vid medling ger domstolen en extern medlare i uppgift att 

försöka få föräldrarna att uppnå en samförståndslösning. Medlaren har alltid barnets bästa i 

fokus. Medling kan induceras även om föräldrarna tidigare genomgått samarbetssamtal, med 

eller utan domstols inblandning, utan att komma fram till en överenskommelse. En medlare 

kan ofta gå längre i sina försök till en samförståndslösning än vad domstolen eller en 

samtalsledare kan. Medling förutsätter egentligen inte samtycke från föräldrarna men det 

kan vara svårt att som medlare utföra sitt uppdrag om den ena eller båda föräldrarna 

motsätter sig att en medlare utses. Vid beslut om medling är det domstolen som ger medlaren 

anvisningar om hur uppdraget ska fullgöras och medlaren måste ha förmågan att alltid sätta 

barnets bästa i främsta rummet (Socialstyrelsen, 2012). 

När det gäller barns rätt att komma till tals i upplysningar eller utredningar som rör vårdnad, 

boende och umgänge regleras detta i föräldrabalken. Vad gäller samarbetssamtal framgår 

det av förarbeten till lagstiftning att regeringens utgångspunkt är att barnets vilja ska beaktas, 

inte bara vid domstolars inblandning, utan generellt vid nämndens handläggning av frågor 

som rör vårdnad, boende och umgänge.  2002 års vårdnadskommitté förordade att det skulle 

vara huvudregel att samtal med barnet skulle komma till stånd någon eller några gånger 

under den period som föräldrarna genomgick samarbetssamtal. Denna fråga bedömdes 

kunna efterföljas genom allmänna råd och samtalsledaren skulle bära ansvaret för att göra 

den bedömningen (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, [MFoF], 2015).  

 

I föräldrabalken 6 kap. 18 § andra stycket framgår det övergripande syftet med 

samarbetssamtal: 

” I mål om vårdnad, boende eller umgänge får rätten uppdra åt socialnämnden eller något 

annat organ att i barnets intresse anordna samarbetssamtal i syfte att nå enighet mellan 

föräldrarna”. 
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Syftet med samarbetssamtal är att komma fram till överenskommelser kring barnet utan 

inblandning av en domstol. Enligt 3 § Socialtjänstlagen (Socialtjänstlagen [SoL], SFS 

2001:453) åligger det kommunerna i Sverige att erbjuda stöd i form av samarbetssamtal till 

föräldrar som inte kan komma överens i frågor som gäller vårdnad, boende, umgänge och 

frågor som rör barnets försörjning. Föräldrarna ska genom samarbetssamtal få hjälp att 

upprätta avtal kring dessa frågor enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § tredje 

stycket föräldrabalken. 

Det åligger Sveriges kommuner att erbjuda samarbetssamtal till de föräldrar som efterfrågar 

det. I 5 kap. 3 § SoL står att föräldrar ska erbjudas samtal under sakkunnig ledning och syftet 

är att föräldrarna genom samförstånd ska nå lösningar i frågor om vårdnad, boende och 

umgänge. Sedan 2014 räknas även frågor som rör barnets försörjning in.  Samarbetssamtalen 

ska hjälpa föräldrarna att göra överenskommelser kring barnet utifrån barnets behov och 

eventuella önskemål. Föräldrarna ska både kunna enas i frågor kring barnet men även 

förbättra samarbetsförmågan sinsemellan. Grundläggande vid samarbetssamtal är att barnet 

ska vara i fokus (Socialstyrelsen, 2014). 

 

”Samtalen används för att försöka hjälpa föräldrar att själva ta ansvar för barnen efter 

föräldrarnas separation och inte skjuta över beslutet på myndigheter och domstolar. Målet 

med samtalet är att föräldrar ska enas”. (Sjösten, 2014, s. 183) 

 

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör samtalsledare, om det inte är olämpligt, ta med 

barnet i något skede under samarbetssamtalens gång. Detta för att med utgångspunkt i 

barnets egna behov och rättigheter ge information men även för att barnet ska få möjlighet 

att berätta om sin situation och även förmedla sin inställning (Socialstyrelsen, 2017). 

Vid samarbetssamtal är det föräldrarna som tillsammans ska komma fram till vad som är 

bäst för just deras barn. I Sverige kan det se väldigt olika ut hur samarbetssamtal organiseras 

och genomförs och det skiljer sig också mycket åt huruvida barn ges möjlighet att komma 

till tals och vara delaktiga vid samarbetssamtal (Socialstyrelsen, 2012).  

 

2.1.2 Barnets rätt till information och rätt att komma till tals 

Barnets ålder och mognad är återkommande faktorer när det handlar om att bedöma barns 

möjlighet till att få göra sin röst hörd och vara delaktiga i beslut och frågor som rör dem 
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själva. I regeringens proposition Strategi för att stärka barnets rättigheter (prop. 

2009/10:232) framhävs att barn har rätt att komma till tals i frågor som berör dem. Där 

framgår också att socialtjänsten ska ha kunskap och utarbetade arbetssätt för hur barnets 

åsikter kan inhämtas och hur bedömning ska gå till utifrån barnets ålder och mognad. 

Tillvägagångssättet ska vara välanpassat för barnets förutsättningar. I strategin står tydligt 

att barnets åsikter inte bara ska efterfrågas utan även tillmätas betydelse, vilket betyder att 

när barnet fått framföra sin vilja ska bedömning göras vilken betydelse detta har i förhållande 

till barnets ålder och mognad.  

Vidare skriver regeringen att hänsyn bör tas till barnets situation i övrigt vid bedömning av 

hur barnets åsikter ska användas, ett barn kan till exempel hamna i en lojalitetskonflikt vilket 

skulle kunna skapa en utsatthet för barnet och det skulle inte vara förenligt med det 

grundläggande begreppet barnets bästa. Det är viktigt att barnets inställning klargörs med 

respekt för dess integritet och självbestämmanderätt. Ett barn ska aldrig tvingas att framföra 

sina åsikter men ska alltid ges möjlighet att göra det (prop. 2009/10:232). 

Grundläggande för att barnet ska kunna komma till tals och framföra sin åsikt eller vilja är 

att hon eller han har fått relevant information. Detta framgår av förarbetena till 

bestämmelserna i 11 kap. 10 § första och andra stycket SoL (SFS 2001:453). Där står att 

informationen ska anpassas till det enskilda barnet, så att barnet kan ta till sig den och att 

inte informationen blir till skada för barnet. Det är socialtjänsten som har den viktiga 

uppgiften att anpassa informationen efter barnets förutsättningar och ge barnet den 

information det behöver för att kunna sätta sig in i frågor det berör av. Det är den som ger 

informationen som bär ansvar för att informationen blir anpassad för varje enskilt barn. Även 

mycket små barn bör få information som är anpassad för dem (prop. 2009/10:232). 

Vid samarbetssamtal åligger det samtalsledaren att ha relevant kompetens och kunskap 

gällande barns fortlöpande utveckling, behov sant ha förmåga att kunna bedöma ifall barnets 

åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. Åldern ges dock felaktig 

betydelse i frågor gällande barnets rätt till information och möjlighet att få uttrycka sin åsikt. 

MFoF (2015) menar att både information och samtal behöver anpassas till barnets ålder och 

mognad men varken åldern eller mognaden ska ha någon betydelse för om barnet ska få 

komma till tals eller inte.  

Vidare förklarar MFoF (2015) att med rätt stöd ska alla barn kunna uttrycka sin uppfattning. 

Barnet ska alltid ges möjlighet till samtal men det är barnet själv som bestämmer om det vill 

träffa samtalsledaren eller inte och för att kunna fatta det beslutet måste barnet har fått 

individuellt anpassad information. När samtalet har ägt rum är det sedan samtalsledarens 
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uppgift att bedöma vilken vikt den lämnade informationen ska ha i förhållande till barnets 

ålder och mognad. 

 

 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Barnfokuserad och barninkluderad medling 

I en australiensisk studie följde McIntosh, Long och Moloney (2004) under 12 månader 

separerade föräldrar och deras barn genom två olika former av familjerättsmedling. Den 

första gruppen genomgick barnfokuserad medling, det vill säga barnperspektivet var i fokus 

men barnen var inte direkt inkluderade eller delaktiga. I den andra gruppen genomgick 

barninkluderad medling vilket inkluderade direkt samråd med barnen. Båda 

tillvägagångssätten är väl ansedda former av medling och båda skapar ett aktivt fokus på de 

berörda barnens behov.  Syftet med studien var bland annat att, hos de två grupperna, 

undersöka eventuella skillnader vad gällde förändringar i föräldraalliansen efter 

separationen, konflikthantering, hantering av och tillfredsställelse av kontakt, relationen 

mellan föräldrar och barn och barnets uppfattning av föräldrakonflikt och samarbete.  

 

McIntosh et al. (2004) beskriver kriterier som man har utgått ifrån i sitt val av föräldrar och 

barn som skulle ingå i studien. Dessa kriterier delas in i två grupper – inkluderande och 

exkluderande kriterier. Exempel på inkluderande faktorer gällande föräldrar är när 

föräldrarna kan sätta sina egna behov åt sidan och vara öppen för förhandling i frågor som 

rör barnet, båda föräldrarna visar en viss avsikt att beakta sina barns intressen, föräldrarna 

kan överväga och respektera sina barns behov. De kriterier som nämns kring barnet och som 

gör inkluderat är barnets ålder; barnet ska vara 5 år eller äldre, samt att båda barnets föräldrar 

ska lämna samtycke.  De exkluderande faktorerna som rör föräldrar är när föräldrarna endast 

är närvarande på grund av sina egna intressen som inte rör barnet samt att föräldrarna inte 

visar hänsyn till sina barns intressen. Även föräldrarnas självcentrering eller psykiska ohälsa 

nämns som faktorer som påverkar förmågan att kunna överväga och respektera sina barns 

behov separerade från sina egna. 

Den fråga som McIntosh et al. (2004) fann mest intressant att finna svaret på var ifall en 

barninkluderande metod, i större utsträckning än en barnfokuserande, kunde öka 

föräldrarnas och barnens förmåga till återhämtning från konflikter och att anpassa sig till 
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separationen. Studien belyser starkt vikten av väl utforskade och evidensbaserade metoder 

vid både barnfokuserad och barninkluderad medling.  

 

Sammanfattningsvis drar McIntosh et al. (2004) slutsatsen att barninkluderande medling 

bidrar till att motstridiga föräldrar, som befinner sig i konflikt, i större utsträckning fokuserar 

på barnens behov. De framhäver också vikten av ytterligare forskning för att få 

evidensbaserade och väl undersökta barninkluderade metoder som på ett effektfullt sätt kan 

hjälpa föräldrar i konflikt att fokusera på deras barns behov.  

2.2.2 Barninkluderande samtal 

Även Bell, Cashmore, Parkinson och Single (2013) har i sin studie undersökt effekterna av 

barninkluderande samtal vid medling. Studien genomfördes med en grupp föräldrar där 

barnen inkluderades genom barnsamtal med en separat barnkonsult samt en jämförelsegrupp 

där endast föräldrarna deltog vid medling. Studien har sin grund i att man i Australien gjort 

en samordnad insats med syfte att höja barns röster och göra dem mer involverade vid 

medlingsprocesser. Bell et al. (2013) beskriver syftet med barninkluderande medling som en 

möjlighet för barn att ge sina egna perspektiv på den situation de befinner sig i. De nämner 

kort att föräldrars ovillighet till barns delaktighet kan bero på hur de uppfattar syftet; att 

barnen ska uttrycka åsikter om de val eller beslut som fattas av vuxna. De positiva effekterna 

som föräldrar beskrev efter genomgången av studien var bland annat att det varit terapeutiskt 

för barnen att prata med någon utomstående om hur de känner sig, att de hade hjälpt föräldern 

att bättre förstå hur barnen mår samt att föräldrarna hade fått bekräftelse på att de uppfattat 

och förstått vad deras barn ville ha. 

2.2.3 Samverkan mellan samhället, föräldrar och barns delaktighet i en 

svensk kontext 

Vid 2006 års reformering av föräldrabalken fattades beslut om att införa två nya verktyg i 

domstol med syfte att lösa vårdnadstvister. Det ena är att en domare ska verka för att 

föräldrar uppnår samförståndslösningar och det andra är möjligheten för en domstol att anlita 

en extern medlare. Båda intentionerna har som syfte att gynna kommunikationen mellan 

föräldrar och på så vis kunna nå samförståndslösningar. Studier som gjorts har dock visat på 

att i brist av utformat metodstöd har såväl samtalsledare som domare blivit hänvisade till att 

utforma egna metoder för att genomföra samtal. Detta har i sin tur lett till att metoderna för 
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att genomföra samarbetssamtal och att som domare verka för att uppnå 

samförståndslösningar saknar vetenskapligt stöd och är därmed sällan utvärderade. Detta 

överensstämmer med internationellt etablerade metoder för föräldraskapsstöd och medling. 

Det finns dock vetenskapligt stöd för att medling och samarbetssamtal för att nå 

samförståndslösningar inte är lika effektiva metoder då föräldrarna har en svår och djup 

konflikt (Rejmer, 2013).  

2.2.4 Vårdnadstvist  

Enligt Rejmer (2013) så visar tidigare forskning att en vårdnadstvist ofta är ett symtom på 

en sedan tidigare svår familjesituation med bland annat social utsatthet och behov av stöd 

från samhället. Forskning inom familjerätten har visat att många barn som utreds av 

familjerätten under pågående vårdnadstvist även utreds av socialtjänst som på grund av 

inkomna orosanmälningar. Social utsatthet men även fysiska och psykiska 

funktionsnedsättningar har visat sig ha betydelse för att vårdnadstvister ska utvecklas. Både 

svensk och internationell forskning påtalar att barnen lider av föräldrarnas konflikter och att 

konflikterna har en negativ inverkan på barnens uppväxtvillkor. Flera studier har visat att 

barn påverkas negativt av vårdnadstvister på både kort och lång sikt. Det finns även studier 

som visat att långvariga vårdnadskonflikter kan leda till psykisk ohälsa i vuxen ålder på barn 

som exponerats. 

2.2.5 Olika konflikters betydelse 

Rejmer (2013) har studerat vilket stöd samhället erbjuder till föräldrar och barn vid 

vårdnadstvister. I studien beskrivs skillnaden mellan intressekonflikter och värdekonflikt 

och diskuterar i vilken utsträckning olika interventioner som samhället erbjuder är effektiva 

vid konflikter.  

Det som karaktäriserar en intressekonflikt är att det då finns två välfungerande föräldrar som 

har en konflikt kring ett odelbart barn. Intressekonflikten kan till exempel handla om barnets 

boende, föräldrarnas tid med barnet, semesterplanering, ekonomi, hämtning och lämning av 

barnet eller tillgång till information om barnet (Rejmer, 2013).  

Karaktäristiskt för en värdekonflikt är att föräldrarna ifrågasätter varandras omsorgs- eller 

samarbetsförmåga. Värdekonflikten kan ha sitt ursprung i till exempel kulturella eller 

religiösa skillnader. Värdekonflikten kan också uppstå genom olika synsätt vad gäller 

gränsöverskridande beteende vad gäller bruk av droger, hot och våld. Värdekonflikten kan 
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också bestå i att föräldrarna har olika syn på varandras föräldraförmåga på grund av fysisk 

och psykisk ohälsa (Rejmer, 2013).  

En intressekonflikt kan oftast lösas genom samarbetssamtal eller medling medan 

värdekonflikter vanligen kräver att konflikten hanteras och avgörs av en tredje part (Rejmer, 

2013).  

Rejmer (2013) beskriver samarbetssamtal som en framåtblickande samtalsmetod med fokus 

på barnets framtida vårdnad, boende och umgänge. Som metod har samarbetssamtal goda 

förutsättningar att ge stöd till föräldrar vars vårdnadstvist grundar sig i en intressekonflikt.  

 

 

2.3 Lagstiftning och riktlinjer för socialtjänstens arbete 

Som tidigare nämnts är det kommunernas skyldighet att kunna erbjuda samarbetssamtal 

till föräldrar som efterfrågar det. Dock finns det ingenting i lagstiftningen som reglerar 

om eller hur barn ska ges möjlighet att komma till tals inom ramen för samarbetssamtal. 

Vid annat arbete inom socialtjänsten som berör barn framgår det av lagstiftningen i 

socialtjänstlagen och föräldrabalken hur barn kan få komma till tals.  

2.3.1 Socialtjänstens handläggning i barnskyddsärenden 

Hur handläggningen går till när barn misstänks fara illa regleras genom lagstiftning. 

 I SoL 11 kap. 10 § står: 

”När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information. Ett barn ska ges möjlighet 

att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Om barnet inte framför sina åsikter, ska 

hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter 

och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad” 

(SoL, SFS 2001:453). 

Heimer, Näsman och Palmes (2017) studie visar att barns delaktighet och möjlighet att 

komma till tals i socialtjänstens arbete ser olika ut i olika faser av handläggningen i 

barnskyddsutredningar. Sårbara och utsatta barns röster har visat sig vara relativt starka i 

förhandsbedömningsfasen, medan det ser mer varierat ut i utredningsfasen för att slutligen 

vara mycket svagt i vårdfasen.  

Heimer et al. (2017) menar att barns röster försvagas för varje ny fas alltmedan föräldrarnas 

röster stärks.  I förhandbedömningsfasen framkommer att det är just barnets behov av skydd 

som i sätter barnet i centrum, vilket innebär att det är absolut nödvändigt att prata med barnet. 
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Därefter visar studien av dokumentationen i barnärenden att handläggare oftast träffar 

barnen en eller flera gånger under utredningsfasen och då dokumenterat barnets beskrivning 

av sin situation. Dock har det visat sig att den grundande oron som föranledde utredningen 

sällan tas upp vid dessa samtal. Slutligen under vårdfasen är det föräldrarnas deltagande som 

dominerar totalt.  

Då barnet har fått komma till tals och därigenom givits möjlighet att påverka inramningen 

av problematiken tenderar bristande föräldraomsorg att uppmärksammas i högre 

utsträckning. Detta menar Heimer et al. (2017) är en viktig motivationsfaktor för att barn i 

större omfattning ska få vara delaktiga vid alla faser i barnskyddsärenden.  

Ofta motiveras barns möjlighet till aktivt deltagande vid utrednings- och beslutsprocesser 

utifrån dess ålder och mognad. Det finns det dock inget som tyder på att barnet fått möjlighet 

till ökat deltagande i takt med ökande ålder, förutom att spädbarn alltid utesluts (Heimer et 

al., 2017).   

2.3.2 Utredningar som rör vårdnad, boende och umgänge 

Hur barn blir delaktiga vid utredningar initierade av domstol beror på vilket lagrum 

domstolen åberopar. Till exempel handläggningen kring frågor som rör frågor om vårdnad, 

boende och umgänge regleras i föräldrabalken (1949:381) 6 kap. 19 §: 

”Om det inte är olämpligt, ska den som verkställer utredningen försöka klarlägga barnets 

inställning och redovisa den för rätten samt lämna förslag till beslut”.  

Röbäck (2012) menar att efter reformen år 2006 har lagstiftningen gått mer mot att se barnet 

som en aktör, istället för objekt. En borttagen åldersgräns i lagstiftningen rörande vårdnad, 

boende och umgänge efter reformen har möjliggjort att barn i olika åldrar fått sin vilja 

beaktad och Röbäcks (2012) studie av domar från rättsliga vårdnadstvister, där barn fått 

komma till tals, har visat att detta i vissa fall även har haft en avgörande inverkan på rättens 

beslut.  

2.3.3 Samarbetssamtal  

Nuvarande bestämmelser om samarbetssamtal fördes in i föräldrabalken 1991. Vid 

införande uttalades att samtalen i första hand skulle fungera som ett verktyg för föräldrar att 

gemensamt och i samråd fatta beslut om vårdnad och umgänge. Barnets behov av att 

eventuellt tala med någon utomstående fick primärt tillgodoses på annat sätt än genom 

samarbetssamtal. Det anfördes dock att barnet vid någon tidpunkt skulle ges möjlighet att 
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komma till tals men att detta skulle ske först när föräldrarna börjat samarbeta (Hydén & 

Hydén, 2002).  

Ryrstedt (2012) belyser att det är konflikterna mellan föräldrarna som får vuxenperspektivet 

att dominera vid samarbetssamtalssituationer. Därtill finns det en stark övertygelse att den 

viktigaste omständigheten för barnet är att föräldrarna är överens. Det anses som allmänt att 

det som är bra för föräldrarna även är bra för barnet.  

Ryrstedt (2012) menar att det måste ifrågasättas om motstridiga föräldrar kan samarbeta, de 

måste kunna ignorera sin egen konflikt så att barnet inte riskerar att bli ett verktyg i denna. 

Det kan vara svårt för föräldrar i konflikt att koncentrera sig på barnets bästa och vara 

inkännande för barnets intressen och risken är att föräldrarna istället kommer att fokusera på 

rättvisa i förhållande till sig själva.  

Samarbetssamtal är, som tidigare nämnts, en viktig institution för att hålla tvistande föräldrar 

utanför domstolen. Ryrstedt (2012) undersöker effektiviteten av samarbetssamtal som metod 

för att nå överenskommelser mellan föräldrar. Därtill belyses det faktum att barnets bästa 

och barnets önskemål tydligt gör anspråk i lagstiftningen.  Barnets bästa betraktas vanligtvis 

som uppfyllt när föräldrarna nått en överenskommelse, det vill säga att det faktum att 

föräldrarna har överens är det viktigaste oavsett vad som är överenskommet.  

Ryrstedt (2012) använder begreppet förhandling i sin artikel när hon beskriver samspelet 

mellan föräldrar i medlingssituationen, såsom vid samarbetssamtal, där en eller båda 

föräldrarna förespråkar faktorer som gynnar dem själva och deras egen livssituation. Vidare 

menar hon att en motsats till detta är när föräldrarna i medlingssituationen kan avstå sina 

egna intressen och sätta barnet och dess bästa i fokus.  

 

2.4 Barns delaktighet i socialtjänstens arbete 

Hydén och Hydén (2002) beskriver att barns rätt att uttrycka sin vilja uppfattas mycket olika 

av vuxna. Det finns två olika synsätt som står emot varandra. Det ena sättet att se utgår ifrån 

att barn har en förmåga att bestämma i frågor som rör dem själva. Det andra perspektivet 

utgår ifrån att barn har behov och önskningar som ska skyddas av vuxna, det vill säga att 

barn ska ges möjlighet att uttala sina önskningar och åsikter men att det är vuxna som sedan 

bedömer om det barnet säger är relevant och ska tilldömas vikt.  

Förtydligat kan detta uppfattas som att barn inte ska fatta beslut och att vuxna bedöms som 

mer kompetenta än barn (Hydén & Hydén, 2002).  
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Röbäck (2012) säger att en viktig aspekt för barns delaktighet är att se på barnets rättigheter 

ur demokratiska utgångspunkter. Heimer, Näsman och Palme (2017) betonar i sin studie att 

barn är bärare av rättigheter. Studien behandlar förhållandet mellan barns deltagande och 

tillhandahållandet av det skydd som erbjuds av socialtjänsten. Studien analyserar även det 

barnskydd som är förankrat i barnkonventionen.  

2.4.1 Hur barns delaktighet påverkar 

Heimer et al. (2017) har undersökt hur barns deltagande kan påverka barns skydd genom att 

gå igenom ärendedokumentation från två kommuner. De lyfter som huvudfynd i sin studie 

att i de fall barn inte ges möjlighet till delaktighet och att få komma till tals och därmed 

påverka ”inramningen av vad problemet är” så tenderar utformningen av skydd och vård att 

få en dålig anpassning till de faktiska problemen som dokumenterats i barnutredningarna. 

Studien belyser att när barn får påverka inramningen av problem så är detta förknippat med 

ett väl anpassat skydd och vård.  

Utifrån detta menar Heimer et al. (2017) att den traditionella barnvårdsseden, att i den mån 

skyddet är av en så övervägande oro att barnet behöver skyddas från deltagande, är felaktigt. 

Vidare illustrerar studien de medföljande problem med svenska socialtjänsters 

familjeorientering och beroendet av partnerskap med föräldrarna och belyser att detta gör 

det svårt att leva upp till barnkonventionen. Vidare menar författarna att genom att integrera 

barns deltagande i redan befintliga servicemodeller skulle leda till ett mer barnfokuserat 

system som genom att säkerställa barns deltagande skulle främja skydd och vård.  

 

Tidigare forskning, där barn direkt tillfrågats om deras upplevelser kring föräldrarnas 

separation, visar att när barn har blivit ”skyddade” från deltagande så har detta bidragit till 

ytterligare smärta och förvirring. I de fall barn inte fått tillräcklig information och 

förklaringar kring vad som händer kring dem har det inneburit att de har haft svårare att 

hantera omställningen som separationen innebär och hela livssituationen kan bli 

svårbegriplig för barnet. Forskning visar även att barn som inte fått information om 

separationen har en större benägenhet att anklaga sig själva för denna och uppvisar oftare 

symtom som ångest, depression och uppförandestörningar. Barn mår bättre av att få 

information och av att få vara delaktiga. Det är viktigt att barnen får hjälp att förstå de 

förändringar som händer kring dem samt får en möjlighet att aktivt delta i dem (Röbäck, 

2012). 
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2.4.2 Barn behöver bli mer delaktiga  

Sedan 80-talet har det diskuterats kring vikten av att barn, om det inte är direkt olämpligt, 

ska få vara med och påverka sin situation vid samarbetssamtalen. Denna fråga har diskuterats 

vid varje översyn av lagstiftningen (Singer, 2012).  

Ryrstedt (2012) menar att ett första steg mot att barnen blir delaktiga är att de vuxna tar 

hänsyn till barnen, deras behov och intressen, utan något krav att barnen är medvetna om att 

detta sker. I studien är en av frågorna som behandlas huruvida barnets bästa, barnets intressen 

och barnets önskemål varit i fokus eller om det inte övervägdes alls vid 

samarbetssamtalssituationen.  

Ryrstedt (2012) undersöker i sin studie även ur vilket synvinkel barnet beaktades och har 

delat in detta i tre kategorier – om barnets intressen och önskemål beaktades som primärt i 

fokus, om barnet beaktades utan att vara i fokus eller om barnets intressen och önskemål inte 

övervägdes överhuvudtaget. Med barnet som primärt fokus menasatt det främsta faktorn som 

beaktades var barnets bästa och att barnet var kontaktpunkten. Dock kan barnet beaktas utan 

att vara kontaktpunkten och utan att barnets bästa eller barnets intressen och önskemål är 

avgörande för resultatet och utgången av föräldrarnas överenskommelse. Det är svårt att 

skilja mellan kategorierna ovan utom i det sistnämnda då barnets intressen och åsikter inte 

har fått något utrymme alls.  

2.4.3 Barns bästa 

Ryrstedt (2012) lyfter problemet med att skapa ett utrymme där barnet står i centrum i 

samband med samarbetssamtal. Frågan om vad som är barnets bästa är återkommande i 

studien. Om vi inte vet svaret på den frågan menar Ryrstedt (2012) att vi heller inte kan möta 

behovet och se till barnets bästa. Även om varje enskilt fall ska bedömas individuellt 

efterfrågas en lagstadgad checklista innehållande vad som vanligen anses vara barns bästa. 

Hon säger även att det måste skapas utrymme för att barns önskemål ska kunna uttryckas på 

ett sådant sätt att det får betydelse i processer vid medling och samarbetssamtal. 

 

Begreppet barns bästa är även en central och viktig princip i FN:s konvention 

(barnkonventionen) om barnets rättigheter. Som rättslig målsättning betyder barnets bästa 

att beslut som rör barn på bästa sätt ska tillgodose varje barns olika behov och intressen. 

Lagmässigt finns barnets bästa med som ett kriterium men saknar rättslig definition. 
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Avsaknaden av definition är en förutsättning för att målsättningen ska kunna uppfyllas och 

begreppet får sitt innehåll i relation till varje barns unika situation (Singer, 2012). 

2.4.4 Barnets roll i samarbetssamtal 

Som diskuterats tidigare åligger det kommunen/familjerätten/samtalsledaren att bedöma 

huruvida barnet ska få vara delaktigt vid samarbetssamtal. Detta utifrån de allmänna råden 

för samarbetssamtal och den professionellas bedömning av ålder, mognad och lämplighet 

(MFoF, 2015).  

Vid 1998 års reform framhölls att samarbetssamtal rörde föräldrarnas konflikt och att det i 

första hand var de som skulle vara inblandade i samtalen. Det ansågs inte lämpligt att den 

som anordnade samarbetssamtal även skulle ha en uttrycklig skyldighet att utreda barnets 

inställning. Det konstaterades samtidigt att samarbetssamtal i stor utsträckning handlar om 

frågor som rör barnets framtid och att barnets därför, om det inte ansågs direkt olämpligt, på 

något stadium måste komma med i samtalen. Detta upprepades vid 2006 års reform men 

betonades samtidigt att det måste avgöras i det enskilda fallet i vilken utsträckning barnet 

ska höras. I socialstyrelsens allmänna råd för samarbetssamtal betonas att samtalsledaren 

bör, om det inte är direkt olämpligt, ta med barnets i något skede av samtalen. Detta för att 

med utgångspunkt i barnets behov och rättigheter ge information, låta barnet berätta om sin 

situation samt få en möjlighet att framföra sin inställning (Singer, 2012).  

 

Röbäck (2012) visar att det finns ett dubbelt syfte med att låta barn vara delaktiga och få 

beskriva sin inställning i familjerättsliga mål. Det ena är att barnet får komma till tals och 

göra sin röst hörd i processen. Det andra är att barnets inställning och beskrivning av sin 

situation är viktig information för att bedöma barnets bästa.  

 

Trots dokumenterade goda effekter för barns välbefinnande och utveckling får barn sällan 

komma till tals vid föräldrars separation och detta särskilt när föräldrarna kommer till en 

överenskommelse efter separationen.  Barn har då rätt att ta del av beslutet och i Sverige 

åligger det föräldrarna att genom sitt föräldraansvar förmedla beslutet till sina barn (Röbäck, 

2012).  
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2.4.5 Vad säger barnkonventionen? 

År 1989 antogs FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) där barn erkänns 

som individer med egna rättigheter (Singer, 2012). Sverige ratificerade konventionen år 

1990 vilket innebar en folkrättslig förpliktelse att efterleva konventionen (Leviner, 2018). 

Barnkonventionen träder i kraft som svensk lag den 1 januari år 2020. 

 

”Svensk rätt ska i alla avseenden och kontexter tolkas och reformeras i ljuset av 

barnkonventionen så att de rättigheter som stadgas däri efterlevs” (Leviner, 2018, s. 310)  

 

 Barnkonventionen slår fast att barn har vissa grundläggande rättigheter. Rättigheterna är 

utformade med utgångspunkt i barns speciella livssituation, behov och intressen. 

Rättigheterna i konventionen har ett tydligt skyddssyfte avseende barns sårbarhet men det 

finns flera artiklar som även syftar till att skydda barns specifika behov såsom kontakt med 

föräldrar, omvårdnad och behovet av tillfällen att leka. Barns behov att kunna utvecklas lyfts 

fram genom artiklar rörande utbildning, hälsovård och rätt till tillgång på information. Med 

ökande ålder markeras även barns rätt till deltagande vid beslutsfattande som rör barnet. 

Konventionen uttrycks genom fyra grundläggande principer som är fastslagna i fyra 

sakartiklar, vilka även ska vara vägledande för hur konventionens övriga artiklar ska tolkas 

och tillämpas (Singer, 2012).  

 

Den fjärde av grundprinciperna är artikel 12 som fastslår barnets rätt att uttrycka sina åsikter 

och att bli hörd. Barnet har rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och rätt att få dem beaktade 

i alla frågor som rör honom eller henne. Artikeln säger även att det är vid själva beaktandet 

som hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad (Singer, 2012). 

 

3. Teori  

För att kunna tydliggöra i vilken omfattning barn ges möjlighet till delaktighet och på vilket 

sätt barn varit delaktiga vid samarbetssamtal valde jag att använda mig av Shier´s modell 

som beskriver olika nivåer av barns och ungas delaktighet och vägar dit.  
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Hur samarbetssamtalen utformas och vilket utrymme barnen får inom ramen för 

samarbetssamtal påverkas även av samtalsledarens handlingsutrymme. Med 

handlingsutrymme i detta fall avses samtalsledarens förutsättningar i sitt arbete.  

Shier´s modell och teorin om handlingsutrymme kommer sedan att användas för att 

analysera studiens resultat utifrån den insamlade empirin. 

 

3.1 Shier´s modell om barns delaktighet 

Storbritanniens ratificering av FN:s konvention om barns rättigheter 1992 ledde till ett ökat 

intresse för barns delaktighet. Med utgångspunkt i Roger Hart´s ”delaktighetsstege” 

utvecklade Henry Shier (2001) sin modell om vägar till barns delaktighet. Modellen hade 

som syfte att öka barns delaktighet i beslutsfattande processer i enlighet med artikel 12 i 

barnkonventionen.  

 

Modellen grundar sig på fem nivåer för delaktighet:  

1. Barn blir lyssnade till 

2. Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter 

3. Barns åsikter och synpunkter beaktas 

4. Barn involveras i beslutsfattande processer 

5. Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattandets process 

Den första nivån (1) kräver att när barnet tar initiativ till att uttrycka sin mening ska den 

ansvariga vuxna aktivt och uppmärksamt lyssna. Den andra nivån (2) kräver inte att barnet 

aktivt ska ta initiativ till att bli hörd utan att hon eller han ska få stöd i att framföra sin åsikt. 

Det kan finnas många orsaker till att barn inte uttrycker åsikter till vuxna som arbetar med 

dem, till exempel blyghet, tidigare erfarenheter av att vuxna inte lyssnat, dålig självkänsla 

etc. På denna nivå är det den vuxnas ansvar att stötta barnet i att framföra sina åsikter och 

göra delaktighet möjlig. Den tredje nivån (3) kräver att det som barnet uttryckt på de första 

två nivåerna ska beaktas. Att barnets åsikter eller synpunkter beaktas betyder inte att beslut 

fattas i enlighet med det barnet uttryckt. Den fjärde nivån (4) kan ses som det första steget 

till aktiv delaktighet i beslutsfattande som rör barnet. Det innebär att barnet delger sina 

åsikter och synpunkter som ett rådgörande inslag i de vuxnas beslutsfattande men att det 

fortfarande är de vuxna som har det slutliga makten att fatta beslut. På den femte nivån (5) 

är barnen en del i processen kring beslutsfattande och tillmäts därigenom både makt och 

ansvar. För att uppnå denna nivå krävs att de beslutsfattande vuxna är villiga att dela med 
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sig av makten till barn. Det är framför allt maktaspekten som skiljer nivå 4 och 5 åt (Shier, 

2001).  

I tillägg till ovanstående nivåer har tre steg av åtagande identifierats på varje nivå: 

öppningar, möjligheter och skyldigheter. Shier (2001) menar att åtagandena handlar om de 

hur de professionella arbetar för att göra barn delaktiga. Öppningar innebär att den 

professionella är villig att arbeta på en nivå som bidrar till barns delaktighet, till exempel 

genom att engagera sig personligt eller ta ställning i sitt sätt att arbeta. Möjligheter innebär 

att det finns förutsättningar för att arbeta på denna nivå för att öka barns delaktighet, till 

exempel resurser, kunskap eller utveckling av nya arbetssätt. Skyldighetsnivån uppnås när 

det finns en överenskommelse om en policy som innebär att verksamheten och personalen 

ska arbeta utifrån denna nivå. För personalens del innebär det en skyldighet för dem att utgå 

från nivån i sitt praktiska arbete och det byggs in i systemet att arbeta på ett visst sätt som 

möjliggör en speciell grad av barns delaktighet (Shier, 2001).   

 

Modellen utgår ifrån att en särskild fråga ställs på varje steg i varje nivå och det blir 

därigenom möjligt att definiera graden av barns delaktighet på varje nivå. Det blir då också 

möjligt att se vilket nästa steg som behöver tas för att höja delaktighetsnivån.  

 

Shier´s modell för barns och ungas vägar till delaktighet: 

 Öppningar Möjligheter Skyldigheter 
5. Barn delar 
inflytande och ansvar 
över beslutsfattandets 
process 

Är du som vuxen 
beredd att dela 
inflytande och ansvar 
med barn? 

Finns det ett förfarande 
som möjliggör att barn 
och vuxna delar 
inflytande och ansvar 
över beslut? 

Är det ett policykrav att barn 
och vuxna delar inflytande 
och ansvar över beslut? 

4. Barn involveras i 
beslutsfattande 
processer 
 

Är du beredd att låta 
barn delta i dina 
beslutsfattande 
processer? 

Finns det ett förfarande 
som gör det möjligt för 
barn att delta i 
beslutsfattande 
processer? 

Är det ett policykrav att barn 
ska vara involverade i 
beslutsprocesser? 

3. Barns åsikter och 
synpunkter beaktas 
 

Är du beredd att 
beakta barns åsikter 
och synpunkter? 

Möjliggör beslutsfattande 
processer att barns åsikter 
och synpunkter beaktas? 

Är det ett policykrav att 
beakta barns åsikter och 
synpunkter vid 
beslutsfattandet? 

2. Barn får stöd i att 
uttrycka sina åsikter 
och synpunkter 
 

Är du beredd att 
stötta barn i att 
uttrycka sina åsikter?  

Har du tillgång till olika 
aktiviteter och metoder 
som stödjer barn att 
uttrycka åsikter och 
synpunkter? 

Är det ett policykrav i 
verksamheten att barn ska 
ges stöd i att uttrycka sina 
åsikter och sina synpunkter? 

1. Barn blir lyssnade 
till 

Är du beredd att 
lyssna på barn? 

Arbetar du på ett sätt som 
möjliggör för barn att bli 
lyssnade på? 

Är det ett policykrav att barn 
ska bli lyssnade på? 
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Modellen ska följas nedifrån och upp genom alla de tre stegen. Den tredje nivån är 

minimikrav för vad som ska uppfyllas då ett land har signerat FN:s konvention om barns 

rättigheter (Shier, 2001).  

Shier´s modell skapar sammantaget en ordnad sekvens av femton frågor som är tänkt att 

fungera som ett användbart redskap för individer, grupper och verksamheter som arbetar 

med barn. Shier (2001) menar att modellen blir som mest användbar när svaret på en fråga 

blir ”nej” eftersom det är då den professionella eller verksamheten kan ställa sig frågor som 

”Vad krävs för att kunna svara ja på denna fråga?”, ”Vad behövs förändras för att kunna 

svara ja?” eller ”Är vi förberedda på vad det innebär om svaret är ja på denna fråga?”.  

Shier (2001) rekommenderar att modellen används som ett första steg i att utveckla strategier 

för att öka barns delaktighet inom alla verksamheter som arbetar med barn.  

 

3.2 Handlingsutrymme 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) skriver om vad det innebär att vara 

socialarbetare. Arbetet som socialarbetare är ytterst komplext och innebär att kommunicera, 

att bedöma, att hjälpa och stärka människor, att ge service, att samarbeta och att leda 

förändringsprocesser. Socialarbetare är verksamma på alla nivåer i samhället; på individ-, 

grupp- och organisatorisk nivå. Socialarbetaren syfte med arbetet är att förbättra 

livssituationer för individer och familjer.  Socialarbetaren har ansvar för ett 

handlingsutrymme – det utrymme som uppstår mellan verksamhetens uppdrag och klientens 

intressen. Michael Lipsky myntade begreppet gräsrotsbyråkrat som definierar den position 

som socialarbetaren står i när de möter människor som representant för en myndighet.  

Det är många faktorer som påverkar socialarbetarens handlingsutrymme. Som socialarbetare 

inom individ- och familjeinriktat arbete är man samtidigt representant för en organisation. 

Beroende på vilket uppdrag organisationen eller verksamheten har begränsat 

handlingsutrymmet utefter dess ramar. Dessa ramar kan till exempel vara lagstiftning som 

styr verksamhetens arbete, riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas eller för den enskilda 

verksamheten specifikt uppsatta mål, exempelvis politiska eller ekonomiska mål. Som 

socialarbetare förfogar man över resurser som andra personer vill komma i åtnjutande av. 

Det kan till exempel handla om en individ som i behov av eget stöd eller en person som 

uppmärksammar att någon annan behöver hjälp eller stöd. Begreppet resurs kan innebära 

många olika saker. Det kan handla om verksamhetens ekonomiska och materiella resurser 

eller om socialarbetarens mer personliga resurser i form av tid, kunskap eller befogenheter. 
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Det kan innebära att i sitt arbete ha tid för samtal, utbildning, specialkunskaper eller rätt att 

fatta beslut (Svensson et al., 2008).  

Socialarbetarens handlingsutrymme uppstår i sfären mellan verksamhetens uppdrag och 

klientens intressen. I den sfären ska socialarbetaren verka och överväga vad som är rätt och 

fel att göra i varje aktuell situation. Handlingsutrymmet innebär både en frihet och ett ansvar 

inom verksamhetens ramar. Socialarbetaren får en möjlighet att välja hur han eller hon ska 

agera utifrån det utrymme som verksamhetens uppdrag sätter. Det innebär även att ha 

professionell kunskap. Därtill påverkar den enskilda socialarbetarens erfarenheter. Att 

besitta ett handlingsutrymme kan innebära dels att välja, dels att bedöma utifrån varje enskild 

situation eller inramas av tydliga regler eller lagstiftning gällande till exempel handläggning 

eller förfaranden i arbetet. Handlingsutrymmet lämnar, oavsett regler och lagar, ett utrymme 

för tolkning och tillämpning. Socialarbetarens tolkningsföreträde framför sina klienter ger 

också socialarbetaren en makt för att avgöra hur reglerna ska tolkas eller delegation av vilka 

beslut som ska fattas (Svensson et al., 2008). 

 

4. Metod  

I de kommande rubrikerna presenteras metodval, urval, studiens genomförande, 

analysverktyg, reliabilitet och validitet, etiska överväganden och förförståelse.   

Valet att använda en kvantitativ metod motiveras av målet med studien; att förklara och 

kunna jämföra förekomst och faktorer. Hade syftet istället varit att uppnå en större förståelse 

hade en kvalitativ metod varit bättre lämpad (Larsen, 2009). 

 

4.1 Metodval 

Syftet med studien var att via en webbenkät (bilaga 3) undersöka barns möjligheter till 

delaktighet vid föräldrars samarbetssamtal samt att undersöka vilka faktorer som eventuellt 

kan påverka delaktigheten. 

Då jag ämnade undersöka förekomst och påverkande faktorer ansåg jag det lämpligt att 

använda mig av en kvantitativ metod eftersom målet är att kunna förklara. En kvalitativ 

metod har istället som mål att uppnå förståelse eller att undersöka upplevelser. Med valet av 

en kvantitativ metod kunde jag även begränsa mängden information till det som var 

intressant för syftet och frågeställningarna. Detta blev tydligt genom i förväg fastställda 

frågor som avgränsades med fasta svarsalternativ.  
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Studien genomfördes med tvärsnittsdesign då jag ville fånga upp respondenterna vid samma 

tidpunkt. Detta på grund av att det eventuellt kan komma att bli förändringar kring barns 

delaktighet och barnsamtal vid samarbetssamtal i och med att barnkonventionen blir lag 1 

januari 2020. Metodvalet grundade sig i syftet med min studie, likaså webbenkät som 

datainsamlingsmetod. Utifrån studiens frågeställningar i form av ”i vilken omfattning”, ”hur 

ofta”, ”vilka faktorer” var det lämpligt att göra en kvantitativ undersökning (Trost, 2001). 

Syftet med det var att få ett resultat som kunde beskriva hur det ser ut i de verksamheter som 

arbetar med samarbetssamtal. 

Valet att göra undersökningen via en webbenkät motiverades genom att svarsfrekvensen ofta 

är högre med en enkät online jämfört med en postenkät. Det är även ett snabbare sätt att nå 

ut till respondenterna. Enligt Bryman (2011) leder en webbenkät till snabbare svar och det 

är dessutom kostnadseffektivt.  

 

4.2 Urval  

Då syftet var att göra en övergripande undersökning kring barns delaktighet och faktorer 

som påverkar detta var min ambition att nå ut med min enkät till samtliga samtalsledare i det 

utvalda länet. Förhoppningen var naturligtvis att alla skulle besvara enkäten.  

Jag gjorde alltså ett målinriktat urval som är ett strategiskt val i syfte att välja de respondenter 

som bäst kunde besvara studiens frågeställningar. Urvalet var även ett bekvämlighetsurval 

då jag valde att vända mig till respondenter som var mest lättillgängliga för att kunna besvara 

det jag vill undersöka (Bryman, 2011). 

 

4.3 Studiens genomförande  

Tidigare forskning ledde mig till utformningen av problemområdet, studiens syfte samt 

frågeställningar som kom att handla om barns möjligheter till delaktighet vid 

samarbetssamtal och vilka faktorer som påverkar om barnen blir delaktiga eller inte. Detta 

då det upprepade gånger i tidigare forskning och litteratur belystes avsaknaden av studier 

och brister i forskning gällande detta.  

Jag började med att ta fram e-postadresser till de enheter som ansvarar för samarbetssamtalen 

i varje kommun. Det flesta adresserna hittade jag på respektive kommuns hemsida. Ett par 

kommuner saknade e-postadress på sin hemsida och i de fallen tog jag telefonkontakt. Jag 

utformade ett informationsbrev där jag beskrev syftet med min studie, informerade om hur 

respondenternas uppgifter skulle behandlas samt lämnade kontaktuppgifter till mig och min 
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handledare för eventuella frågor.  Därefter skapade jag en webbenkät online i ett program 

som stöds av Mittuniversitetet (www.webbenkater.com). Enkäten innehöll till största del 

slutna frågor med flera svarsalternativ. Några av frågorna hade följdfrågor för att om möjligt 

kunna fånga in ytterligare information kring den föregående frågan från respondenterna för 

att eventuellt kunna identifiera ytterligare påverkande faktorer. Min ambition var att hålla 

enkäten kort och ”lättsvarad” i förhoppning att få så stor svarsfrekvens som möjligt men 

ändå försöka fånga upp ifall respondenterna ville göra tillägg till frågorna.  

Som första kontakt med kommunerna skickade jag ett kort informationsmail (bilaga 1) till 

varje kommun med information om studiens syfte, upplägg samt bad om kontaktuppgifter 

till de personer som arbetade med samarbetssamtal i kommunen.  

När jag fått kontaktuppgifterna skickade jag löpande ut ett mail med mitt informationsbrev 

(bilaga 2) med en individuell enkätlänk direkt till de personer jag fått mailadresser till. 

Tre kommuner svarade snabbt på mitt mail och gav mig e-postadresser till sina 

samtalsledare. En kommun ville som första steg ta upp min förfrågan och återkomma med 

eventuellt deltagare. Kommunen återkom snart och ville delta i undersökningen. 

Efter en veckas tid skickade jag påminnelsemail till de kommuner som inte återkopplat på 

min förfrågan. Efter det fick jag kontaktuppgifter till samtalsledare i ytterligare två 

kommuner. Efter ytterligare påminnelsemail och ett telefonsamtal fick jag uppgifter till 

ytterligare en kommuns samtalsledare. En kommun återkopplade aldrig på min förfrågan 

och jag lyckades inte heller få kontakt telefonledes.  

Totalt skickades webbenkäten till 23 samtalsledare varav 14 stycken besvarade enkäten, 

detta betyder att jag fick en svarsfrekvens på 61 %. Alla respondenter som valde att delta 

besvarad alla flervalsfrågorna i enkäten. Tilläggsfrågorna besvarades i varierade 

utsträckning. 

 

4.4 Analysverktyg 

Enkätens frågor med fasta svarsalternativ redovisas i form av stapeldiagram. Den främsta 

fördelen med diagram är att de är lätta att tolka och förklara (Bryman, 2011).  

Det insamlade materialet genererade kvalitativa variabler i form av ordinalskalor, det vill 

säga diskreta (heltal) värden möjliga att klassificera och rangordna (Djurfeldt, Larsson, & 

Stjärnhagen, 2010). I denna studie innebar det att diagrammen visade skalor med svar som 

”alltid”, ”oftast”, ”sällan”, ”aldrig” eller ”vet ej”.  
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Materialet från fritextfrågorna har analyserats individuellt. Respondenternas svar har 

bearbetats sammanställt, varför citat som redovisas inte går att härleda till någon enskild 

respondent. 

För att analysera den insamlade datan användes en modell specifikt framtagen för att öka 

barns delaktighet i att fatta beslut i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen – Shier´s 

modell över barns och ungas vägar till delaktighet. För att analysera materialet ur ännu en 

synvinkel användes teorin handlingsutrymme, ur samtalsledarnas och verksamheternas 

perspektiv, som utgångspunkt.   

 

4.5 Validitet och reliabilitet   

För att en undersökning ska bli så trovärdig som möjligt är det viktigt med en så hög grad 

av validitet och reliabilitet som möjligt. En studies validitet handlar om att man verkligen 

har undersökt det man har avsett att undersöka. Det är viktigt att den data som samlas in är 

relevanta för undersökningens frågeställningar, alltså att de frågor som ställs har ytterst 

preciserade till det man avser att få svar på (Larsen, 2009).   

I denna studie användes en webbenkät med fasta svarsalternativ för att undersöka omfattning 

och påverkande faktorer. Frågorna preciserades utifrån studiens frågeställningar för att 

generera en så hög validitet som möjligt, det vill säga att svaren skulle resultera i data som 

skulle besvara det som avsetts att mätas.  De slutna frågorna hade även tillägg av 

kommentarsfält i syfte att täcka upp för det som eventuellt inte skulle framkomma genom 

de fasta svarsalternativen. Med en studiens reliabilitet avses hur tillförlitligt och pålitligt 

resultatet av studien är. Om en studie har hög reliabilitet betyder det att en annan forskare 

ska kunna göra precis samma undersökning och komma fram till exakt samma resultat 

(Larsen, 2009). I denna undersökning garanteras reliabiliteten utifrån att frågorna har ställts 

till respondenter som har den kännedom som är nödvändig för att kunna besvara studiens 

frågeställningar och att en ny undersökning, med samma frågor, skulle generera samma svar.   

 

4.6 Forskningsetiska ställningstaganden 

Etiska dilemman uppstår i all forskning och alla som bedriver ett forskningsprojekt måste ta 

ställning till etiska principer (Larsen, 2009). Vetenskapsrådet (2019) säger att forskningsetik 

handlar om att visa hänsyn till deltagare och försökspersoner i ett forskningsprojekt. 

Forskningsetiska överväganden görs för att hitta en rimlig balans mellan olika legitima 
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intressen. Detta spelar en viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande och resultat 

och hur forskning kan användas på ett ansvarsfullt sätt för vidareutveckling i samhället. 

Forskningsetiska överväganden ska ske genom hela forskningsprocessen; vid val av ämne 

och frågeställningar, vid datainsamlingen och vid användning och förmedling av 

forskningsresultaten. Vetenskapsrådet har tagit fram forskningsetiska principer som anger 

normer för vad som anses vara ett gott forskningsetiskt förhållningssätt. De viktigaste 

principerna är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Larsen, 2009).  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda personer om 

undersökningens syfte. De berörda ska även få information om att deltagande är frivilligt 

och rätten at avbryta medverkan. Samtyckeskravet säger att deltagarna själva bestämmer 

över sin medverkan, det vill säga att denna är frivillig. Konfidentialitetskravet innebär att 

alla personer som ingår i undersökningen ska behandlas konfidentiellt, till exempel att 

konfidentialitet garanteras och att personuppgifter förvaras så att inte obehöriga kan få 

tillgång till dem. Nyttjandekravet betyder att uppgifter om enskilda personer och den 

information som de har lämnat endast får användas för forskningsändamålet (Bryman, 

2001). 

Vid denna studie skickades ett informationsbrev till tilltänkta respondenter. I 

informationsbrevet framgick hur studien förhöll sig till de forskningsetiska principerna. 

Respondenterna informerades om syftet med undersökningen, att deltagande var frivilligt 

och möjligheten till att avbryta sitt deltagande, konfidentialitet och hur uppgifterna skulle 

behandlas och avidentifieras, se bilaga 2.  

 

4.7 Förförståelse 

Jag anser det även vara av vikt att nämna min egen förförståelse kring ämnet som studien 

behandlar. Jag arbetar administrativt inom socialtjänsten och har tidigare under min 

utbildning genomfört en praktikperiod inom individ- och familjeomsorgens enhet för barn 

och familj, där jag senare även vikarierade som socialsekreterare. Genom arbetsplatsen har 

jag tidigare kännedom om hur samarbetssamtal utförs och har en föraning om mitt syfte 

med denna studie. Min tidigare kännedom om samarbetssamtal kan ha påverkat denna 

undersökning till exempel genom mitt val av frågor till respondenterna.  
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5. Resultat och analys 

Syftet med studien var att undersöka barns möjligheter till delaktighet i samband med 

föräldrarnas samarbetssamtal, hur delaktigheten kan utformas samt vilka faktorer som kan 

påverka barns delaktighet inom ramen för samarbetssamtal. 

 

Nedan kommer resultaten från enkäten att redovisas och analyseras. De frågor som i enkäten 

hade fasta svarsalternativ redovisas i diagramform. Dessa frågor hade följdfrågor där 

samtalsledaren själv kunde göra tillägg i form av egna kommentarer till föregående fråga, 

dessa svar redovisas i anslutning till respektive diagram.  

 

Respondenterna utgörs av 14 samtalsledare för samarbetssamtal verksamma vid 6 olika 

kommuner i ett norrlandslän. Samtalsledarnas erfarenhet av arbete med samarbetssamtal är 

varierande; 43 % har 1-2 års erfarenhet, 14 % har 2-3 års erfarenhet, 29 % har 3-5 års 

erfarenhet och 14 % har längre erfarenhet än 5 år. 79 % av respondenterna var kvinnor, 21 

var % män. Respondenterna är verksamma inom socialtjänsten eller familjerätten i 

sammanlagt 6 kommuner.  

 

5.1 I vilken omfattning erbjuds barn delaktighet vid föräldrars 

samarbetssamtal 

Samarbetssamtal är, som tidigare beskrivits, till för att ge föräldrarna en möjlighet att komma 

överens i frågor som rör barn. Inom ramen för samarbetssamtal kan samtalsledarna erbjuda 

föräldrarna att de även kan tala med barnen och därmed ge dem möjlighet att framföra sina 

åsikter och synpunkter.  

 

Majoriteten av samtalsledarna tillfrågar föräldrarna om att låta barnen komma till tals och 

vara delaktiga vid samarbetssamtalen. Enligt Shier´s (2012) modell om vägar till delaktighet 

kan vi se här se att steg 1 (öppningar) och 2 (möjligheter) därmed uppfylls, då samtalsledarna 

uttryckligen är villiga att lyssna på barnen. För att uppnå även steg 3 (skyldigheter) på den 

första nivå av delaktighet skulle det krävas att verksamheten hade ett policykrav att barnen 

skulle komma till tals och bli lyssnade på. Detta skulle kunna ha varit fallet till exempel om 

verksamhetens rutiner kring samarbetssamtal hade varit utformade på ett sådant sätt att det 

vore ett självklart förfarande vid samarbetssamtal alternativt att detta tydliggjordes som en 

viktig del i de allmänna råden för samarbetssamtal. 
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Diagram 1. Hur ofta tillfrågas föräldrarna om att låta barnen bli delaktiga? 
 

 

 

En majoritet av samtalsledarna tillfrågar alltid eller oftast föräldrarna om de vill att barnen 

ska få möjlighet att vara delaktiga vid samarbetssamtalen. Endast en samtalsledare uppger 

att frågan sällan ställs. Ingen har svarat att frågan aldrig ställs.  

 

Kommentarer till förgående fråga: 

10 respondenter har lämnat egna kommentarer till föregående fråga. I svaren framkommer 

att samtalsledarna oftast tar upp frågan om att göra barnen delaktiga vid föräldrarnas 

samarbetssamtal i informativt syfte vid uppstart av samarbetssamtalen.  

 

”Pratar alltid med föräldrarna om att vi även kan träffa barnen för egna samtal. Det är 

barnen och vad som blir bäst för barnen som är i fokus under samarbetssamtalen. För det 

mesta är det bra att erbjuda barnen en egen tid för samtal”.  

 

En samtalsledare har svarat att hen inte alltid kommer ihåg att vara tydlig med att ta upp 

frågan.  

 

Barnets ålder och mognad samt föräldrarnas samtycke är återkommande faktorer som 

respondenterna nämner. Situationen mellan föräldrarna och konfliktnivå dem emellan är 

också återkommande i svaren.  

 

”Det blir ett ställningstagande när man träffar föräldrarna och man börjat få klarhet i hur 

konflikten ser ut mellan dem. Det måste finnas ett syfte att man ska träffa barnen. Det måste 

också göras en säkerhetsbedömning ifall barnen kan bli ”straffad” efteråt av någon av 

föräldrarna. Vi intervjuar alltid föräldrarna separat första gången för att screena för våld”. 
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En respondent har svarat att hen inte har bjudit in barnen om föräldrarna har lätt för att hitta 

bra lösningar och ser till barnets bästa.  

 

En respondent säger att rutinen att bjuda in barnen till samtal inte funnits tidigare men att 

det nu kommer att bli en självklar del av deras arbetssätt. Detta kan sannolikt bero på 

införandet av barnkonventionen som svensk lag den 1 januari 2020.  Svaret visar på att den 

svarande kommunen har påbörjat förberedelse för att ändra rutiner utifrån kommande ny 

lagstiftning. Barnkonventionens artikel 12 fastslår barnets rätt att uttrycka sina åsikter och 

att bli hörd. 

 

5.2 Barnets möjlighet till delaktighet i samarbetssamtal  

Som tidigare nämnts står det i Socialstyrelsens allmänna råd för samarbetssamtal att 

samtalsledaren bör ta med barnet i något skede under samarbetssamtalens gång, utom i de 

fall det kan anses olämpligt (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Diagram 2. Hur ofta önskar föräldrarna att barnen är delaktiga vid samarbetssamtal? 
 

 

 

14 respondenter har besvarat frågan. Majoriteten (64 %) säger att föräldrarna sällan eller 

aldrig önskar att barnen ska vara delaktiga vid samarbetssamtalen. 5 respondenter har svarat 

att föräldrarna alltid eller oftast är positivt inställda till barnens delaktighet. 

 

Kommentarer till förgående fråga: 

6 respondenter har lämnat egna reflektioner kring förgående fråga. Här nämns faktorn att 

föräldrarna inte är överens om att låta barnen vara delaktiga. 
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”Har också funnits föräldrar som önskar att barnen ska vara delaktiga, men de har inte 

varit överens om detta som vårdnadshavare”.  

 

Att det glöms bort att göra barnen delaktiga nämns som en annan orsak till att barnen inte 

blivit delaktiga. 

 

”Ibland informerar man föräldrarna vid enskilt samtal och de är positiva. Sedan så glömmer 

man att boka in det ändå så även om de oftast vill att barnen ska vara delaktiga så blir de 

inte alls det alltid”. 

 

I belysning av Shier´s delaktighetsmodell uppfylls inte steg 2 (möjligheter) av den första 

nivån. För uppfyllnad borde samtalsledarna arbeta på ett sätt som möjliggör att barnen 

kommer till tals och det rimmar illa med att glömma bort.  

 

5.3 Faktorer som påverkar barns möjlighet till delaktighet 

Denna fråga i enkäten innehöll fasta kategorier med en fritextrad för respondenterna att fylla 

i själva. De olika kategorierna var: ”Barnet”, ”föräldrarna”, ”din bedömning”, 

”verksamheten” och ”annat”.  

Här redovisas svaren på varje kategori. Det tre förstnämnda kategorierna redovisas nedan i 

diagram med tilläggstext. De två sista kategorierna har sammanställts under samma rubrik 

sist i kapitlet.  

Fråga: Vilken eller vilka faktorer anser du påverkar barnets/barnens möjlighet att komma till 

tals och vara delaktiga vid samarbetssamtal? (t ex barnets ålder, mognad, föräldrarnas 

önskemål, verksamhetens förutsättningar etc). 

5.3.1 Barnet 

13 respondenter har besvarat denna fråga. En majoritet av respondenterna (85 %) nämner 

barnets ålder som avgörande faktor för om barnet ges möjlighet att komma till tals vid 

samarbetssamtal. 46 % av respondenterna hänvisar till barnets mognad som oftast nämns i 

kombination med barnets ålder. I samband med svar om barnets ålder hänvisar två 

respondenter även till barnets möjlighet att kunna kommunicera, det vill säga att barnet är 

för litet är avgörande.  
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”Ålder och mognad spelar roll. Bara barnet kan prata så brukar vi försöka bjuda in barnen 

i samtal, ifall vi bedömer att det är lämpligt”. 

 

Som Heimer, Näsman och Palme (2017) tidigare diskuterade motiveras ofta barns möjlighet 

till aktivt deltagande vid utrednings- och beslutsprocesser utifrån dess ålder och mognad. 

Deras studie visade även på att det inte finns något som tyder på att barnet få möjlighet till 

ökat deltagande i takt med ökande ålder, förutom att spädbarn alltid utesluts. 

 

Diagram 3. Barnet 
 

 

 

Två respondenter tar upp föräldrarna och deras konflikt som bidragande faktor.  

Tre respondenter hänvisar till barnets övriga eventuella samtalskontakter och att det då inte 

är lämpligt att barnet ska träffa ytterligare en person. Barnets övriga livssituation nämns 

också som en påverkande faktor. 

 

”…om barnet är aktuell t ex på BUP, elevhälsan, barnhabiliteringen osv”. 

”…andra saker som sker runt barnet kan göra att det inte känns lämpligt att träffa 

ytterligare person”. 

 

Här framträder samtalsledarens profession och handlingsutrymme tydligt med ett stort inslag 

av bedömningsfaktorer som påverkar om barnet görs delaktigt. Bedömning görs utifrån 

barnets ålder och mognad, men även utifrån samtalsledarens bedömning kring barnets 

situation i övrigt.  

 

Nivå 3 av Shier´s (2012) modell över vägar till barns och ungas delaktighet handlar om hur 

barns åsikter och synpunkter beaktas. Steg 1 (öppningar) handlar om huruvida den 

professionella är beredd att beakta barns synpunkter och åsikter.  
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Av resultatet framkommer att det kan vara till nytta för föräldrar som fastnat i en konflikt att 

få höra barnets synvinkel på sin situation. Detta kan tolkas som att samtalsledaren har 

inställningen att beakta barnets åsikter och synpunkter och visa det genom att förmedla 

informationen vidare till föräldrarna. Processen kring samarbetssamtal möjliggör att barns 

åsikter och synpunkter beaktas, därmed kan även steg 2 (möjligheter) på nivå 3 anses 

uppfyllda.  

5.3.2 Föräldrarna 

Som Rejmer (2013) diskuterade tidigare kan föräldrarnas konflikt ha olika grundorsaker. 

Intressekonflikten uppstår när två välfungerande föräldrar inte kan komma överens om 

praktiska frågor kring ett gemensamt barn, till exempel barnets boende. Värdekonflikten 

innebär att föräldrarna ifrågasätter varandras omsorgs- eller samarbetsförmåga till exempel 

på grund av kulturella eller religiösa skillnader. 

 

Rejmer (2013) menar att samarbetssamtal är en effektiv metod för att hantera 

intressekonflikter medan värdekonflikter oftast endast kan avgöras av en tredje part. 

10 respondenter har besvarat denna fråga. Här framträder föräldrarnas konflikt som en 

påverkande faktor. Konfliktens innehåll och nivå nämns upprepade gånger. 

 

”Hur allvarliga konflikterna är har betydelse, t ex om det förekommit våld, latent våld osv”. 

 

Diagram 4. Föräldrarna 
 

 

 

Likt det Ryrstedt (2012) tidigare kommit fram till visar mitt resultat att samarbetssamtalen i 

stor utsträckning belyser konflikten mellan föräldrarna och att det är de vuxnas perspektiv 

som dominerar vid situationer kring samarbetssamtal. Ryrstedt (2012) lyfter även att det kan 
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vara svårt för föräldrar som befinner sig i konflikt att se till barnets bästa och barnets 

intressen och risken blir då att föräldrarna istället kommer att fokusera på rättvisa i 

förhållande till sig själva. 

 

Två respondenter nämner föräldrarnas syfte med att låta barnen ska komma till tals. 

”Påverkan från en av föräldrarna”. 

”…hur kan föräldrar hantera det som barnen har sagt…” 

 

Föräldrarnas samtycke betonas av tre respondenter. 

”Om de vill anser jag är största möjligheten eller hindret”. 

”Oftast vill föräldrarna eller går att övertyga om att det är bra men naturligtvis inte alltid”. 

 

Föräldrarnas samarbetssvårigheter och förmåga att samarbeta och är ytterligare faktorer som 

samtalsledarna bedömer påverkar barnens delaktighet. 

 

”Om det är ringa samarbetssvårigheter som kan lösas enkelt så kanske inte syftet att träffa 

barnen uppfylls”. 

5.3.3 Samtalsledarens bedömning 

Kopplat till nivå 2 Shier´s modell över barns och ungas vägar till delaktighet kan tydas att, 

genom att samtalsledarna är beredda att stödja barnen i att uttrycka sina åsikter och 

synpunkter vilket uppfyller steg 1 (öppningar) på den andra nivån (2) i Shier´s (2012) 

delaktighetsmodell.  

 

Diagram 5. Samtalsledarens bedömning 
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10 respondenter har svarat på frågan. Återigen framträder barnets ålder som en tydlig orsak 

till om barnet ges möjlighet att bli delaktigt. 

 

”Erbjuds alltid från 5 år”.  

 

Fyra respondenter hänvisar till syftet och nyttan med att ha samtal med barnen.  

 

”Syftet med att barnet kommer till tals, är det t ex informativt eller avslastande”. 

”Jag måste vara klar över syftet med att samtala med barnen. Jag måste också säkerställa 

vad jag får återberätta till föräldrarna av vad barnen uttryckt”. 

 

Flera av respondenterna i min undersökning tar upp syftet med att ha samtal med barnen. 

Till exempel kan vara ett informativt eller avlastande samtal för barnet. Även det motsatta 

nämns; att det inte finns något syfte med att barnen ska komma till tals då det är upp till 

föräldrarna att komma överens kring frågor som rör barnet. Detta visar att samtalsledarna 

har olika sätt att se på barns delaktighet vis samarbetssamtal.  

Detta skulle kunna ha ett samband med det Rejmer (2013) säger om avsaknad av metodstöd 

för samarbetssamtal. Rejmer (2013) menar att det inte finns genomarbetade metoder som 

ligger till grund för hur samarbetssamtal ska utformas och genomföras utan att detta åligger 

samtalsledarna själva att avgöra. Detta kan vara orsaker som bidrar till att samtalsledarna 

har skilda inställningar kring syftet med att barnen ska få vara delaktiga inom ramen för 

samarbetssamtal.  

 

”Nyttan för barnet att vara delaktig. Ibland har barn redan så många ”samtal” med t ex 

skolkurator, BUP, socialsekreterare m m”. 

 

Ett par respondenter nämner skydd av barnet som påverkande faktorer. 

 

”Om konflikten är hög och det känns som att barnet är väldigt påverkad av den kan det 

kännas som att det inte blir bra för barnet som antagligen kan känna sig tvungen att ta parti 

osv”. 

”Barn är lojala, vi får inte utsätta dem för att hamna i kläm mellan föräldrarna”. 
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Samtalsledarna har inte någon beslutsfattande roll inom ramen för samarbetssamtal utan 

deras uppgift är att hjälpa föräldrar att nå samförståndslösningar med barnets bästa i fokus 

(MFoF, 2015). 

Från steg 3 på nivå 3 till steg 3 på nivå 5, av Shier´s delaktighetsmodell berör huruvida barn 

ska vara delaktiga och/eller ha inflytande över beslutsfattande och beslut som rör dem. 

Samarbetssamtal har som syfte att föräldrarna ska komma fram till samförståndslösningar 

kring gemensamma barn. Det åligger alltså inte samtalsledarna att ha någon beslutsfattande 

funktion, varför dessa steg och nivåer med beslutsfattande inslag inte är möjliga att applicera 

kring förfarandet vid samarbetssamtal. 

5.3.4 Verksamhetens förutsättningar och annat 

En viktig faktor som gäller en socialarbetares handlingsutrymme är den egna bedömningen 

som socialarbetaren gör utifrån kunskap och erfarenhet i förhållande till de lagar och 

riktlinjer som ramar in verksamhetens arbete (Svensson, Johnsson och Laanemets, 2008).  

Ett tema som framträder är samtalsledarens bedömning som en påverkande faktor huruvida 

barn blir delaktiga vid föräldrars samarbetssamtal. Det kan handla om bedömning utifrån 

barnets ålder och mognad, syfte med att barnets kommer till tals eller att man vill skydda 

barnet från att ytterligare utsättas för föräldrarnas konflikt.   

 

Angående verksamheten så svarade fyra respondenter att deras verksamhet var tillåtande till 

barns delaktighet vid samarbetssamtal samt att utrymme finns för detta tidsmässigt.  

 

”Jag ser inga faktorer som skulle kunna hindra att vi låter barn komma till tals i vår 

verksamhet, bara vi tar hänsyn till ovanstående faktorer”. 

 

Tre respondenter har valt att lämna svar på kategorin ”annat”. 

 

”Det glöms bort på grund av att fokus tyvärr läggs för mycket på föräldrarna”. 

”Barn far inte illa av att föräldrar separerar, barn far illa av konflikterna mellan 

föräldrarna”. 

”Viktigt att utgå från att barn ska få komma till tals (det berör ju högsta grad barn), men 

det handlar inte bara om att komma till tals, utan kan det vara ett avlastande samtal för 

barnet, kan det vara ett informationssamtal för barnet”. 



 
 

34 
 

Resultaten i min undersökning visar att det finns en tillåtande inställning både hos 

verksamheten och samtalsledarna till barns delaktighet vid samarbetssamtal. Samtalsledarna 

uttrycker att det finns möjligheter inom verksamheten, att tid finns, att verksamheten har en 

tillåtande inställning och att det inte finns några hinder för barnen att komma till tals. Dock 

har de riktlinjer och allmänna råd som ska utforma förfarandet vid samarbetssamtal inget 

som är ”tvingande” gällande barns delaktighet vilket skulle kunna vara en faktor som 

påverkar barnets möjlighet till delaktighet.  

 

5.4 Hur har barnen varit delaktiga? 

Genomgående i respondenternas svar är att det är stor variation i hur barnens delaktighet ser 

ut. Två respondenter uppger att de pratat med barnen för att barnen ska få möjlighet att lämna 

information som samtalsledaren sedan kan vidarebefordra till föräldrarna.  

”Föräldrar har ibland fått vänta utanför en stund, då barnet har önskat att få prata själv. 

Sedan har vi överlämnat barnets tankar/önskemål till föräldrarna muntligt, med alla 

samlade”. 

Ovanstående citat påvisar tydligt samtalsledarens lyhördhet för barnet. Enligt Shier´s 

delaktighetsmodell motsvarar detta uppfyllnad av hela nivå 2 då samtalsledaren både 

uttrycker stöd för barnets åsikter och synpunkter, har möjlighet att anpassa 

samtalssituationen efter barnets önskemål samt att verksamheten ger sitt stöd för att barnet 

ska få uttrycka sina åsikter och synpunkter.  

 

Vidare så nämner respondenten hur den information barnet lämnat har hanterats. Detta visar 

att barnet även har fått en möjlighet att få sina åsikter och synpunkter beaktade, varvid vi 

kan se att två av de tre stegen på nivå 3 av Shier´s delaktighetsmodell uppnås.   

 

 Diagram 6. Hur har barnen varit delaktiga? 
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13 respondenter (93 %) har besvarat frågan. De respondenter som har svarat med ”annat” 

har samstämmigt svarat att samtalen kan ske som en kombination av att barnet närvarar vid 

föräldrars samarbetssamtal samt att man har enskilt samtal med barnet.  

”Både och enligt ovan beroende på ålder och mognad”. 

”Både enskilda barnsamtal och gemensamma med föräldrar”. 

 

9 respondenter har lämnat följdkommentarer till frågan som handlar om på vilket sätt barnet 

varit delaktigt vid samarbetssamtal. Majoriteten av respondenterna har här valt att beskriva 

olika scenarier för hur upplägget kring samarbetssamtalen kan se ut och på vilket sätt barnen 

blir delaktiga.  

 

”Barnet kommer oftast på ett eget samtal men kan sedan välja att vara med vid ett 

gemensamt samtal med föräldrarna detta beror ofta på ålder på barnet, samtalets syfte blir 

då att ta del av vad barnet sagt och skrivit, efter detta fortsätter föräldrarna”.   

 

5.5 Respondenternas övriga tankar och åsikter 

I enkätens avslutande fråga tillfrågas respondenterna om de har några övriga tankar eller 

åsikter som de vill dela med sig av gällnade barns delaktighet vid samarbetssamtal. 

8 respondenter (57 %) valde att svara på frågan.  Återkommande i respondenternas svar 

handlar om föräldrarnas konflikter. Flera av respondenterna belyser barns medvetenhet om 

föräldrarnas konflikter. En av de svarande säger att det är viktigt att påminnas om att barnet 

befinner sig i föräldrarnas konflikt i vardagen och att det av den anledningen ibland kan vara 

viktigt att möta upp barnet. Två svaranden betonar nyttan med att föräldrarna påverkas av 

att barnen får komma till tals.  

 

”Dom är en del i konflikten och påverkas i allra högsta grad av att föräldrarna bråkar, det 

har visat sig vara en bra sak för dom föräldrarna att höra från barnen själva”. 

 

Flera svar handlar om att barnen inte ska vara delaktiga med motiveringen att de ska skyddas 

från föräldrarnas konflikter. 

”Vi har hittills både från föräldrahåll och socialtjänst haft en ide om att ”skydda” barnen 

från konflikten, det har dock visat sig i dom fall vi haft med barnen att dom inte alls känt sig 

”skyddade”, utan uteslutna”. 
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Röbäck (2012) menar att ”skydda” barnen genom att inte låta dem bli delaktiga och få 

information vid föräldrarnas separation snarare utgör en risk för att göra dem ytterligare 

utsatta. Barn som inte får information eller möjlighet till att bli delaktighet utsätts för 

förvirring och ytterligare smärta. Detta kan även få konsekvenser i form av dåligt mående, 

till exempel ångest och depression, och självanklagelse för föräldrarnas separation. Om 

barnen istället ges möjlighet till aktivt deltagande bidrar detta till att de mår bättre och kan 

förstå den omställning som separationen innebär.  

 

Bell, Cashmore, Parkinson och Single (2013) kommer fram till samma slutsats i sin studie 

om barninkluderande medling. I Bell´s et al. (2013) studie fick barnen individuella 

barnsamtal parallellt med föräldrarnas medlingssamtal. De föräldrar som deltog i studien 

kunde i efterhand berätta om det positiva effekter dessa samtal haft för barnen. Bland annat 

hade det varit terapeutiskt att få prata med någon utomstående och föräldrarna upplevde 

också att de kunde förstå sina barns behov bättre.  

Flera av respondenterna menar att de tycker att det är viktigt att föräldrarna i större 

utsträckning skulle se till möjligheten att barn får göra sig röst hörd. En respondent beskriver 

att de flesta föräldrarna har svårt att se till barnets bästa, att de sitter fast i de som varit och 

har svårt att blicka framåt.  

 

”Man försöker istället underminera och leta fel hos den andre föräldern. Vi brukar använda 

meningen ”att man som förälder får tugga taggtråd ibland, bara det blir för barnets bästa”. 

 

I enlighet med det Ryrstedt (2012) säger visar den studie som McIntosh, Long och Moloney 

(2004) gjorde att föräldrar i större utsträckning klarar att fokusera på barnens behov när 

barnen är inkluderade vid medlingssituationer. 

Ryrstedt (2012) säger att det måste skapas utrymme för att barns önskemål ska kunna 

uttryckas på ett sådant sätt att det får betydelse i processer vid medling och samarbetssamtal. 

Samtalsledarens handlingsutrymme innebär ett visst tolkningsföreträde gentemot 

föräldrarna. Detta tydliggörs genom svaren ovan. Om nu inte barnen är fysiskt närvarande 

vid samarbetssamtal så har samtalsledaren en företrädande roll att belysa barnets bästa och 

framhålla barnets behov i fokus för föräldrarna.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat samt användandet av den valda metoden. Därtill 

diskuteras studiens begränsningar, framträdande slutsatser och kapitlet avslutas slutligen 

med förslag på framtida forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Som tidigare nämnts är samarbetssamtal ett forum där föräldrar ska komma fram till 

överenskommelser kring gemensamma barns frågor gällande vårdnad, boende och umgänge 

efter en separation. Att barn, i det fall det anses lämpligt, ska få komma till tals vid 

föräldrarnas samarbetssamtal uttrycks i de allmänna råden för samarbetssamtal. Jag ansåg 

det motiverat att följa upp hur det ser ut kring barns delaktighet i dagens läge inför att 

barnkonventionen träder i kraft som lag den 1 januari 2020. Därtill ville jag undersöka vilka 

faktorer som för närvarande påverkar barns möjligheter till delaktighet vid föräldrars 

samarbetssamtal. 

Studiens resultat visar att samtalsledarna i stor omfattning erbjuder föräldrarna att även 

barnen ska bli delaktiga och få komma till tals vid samarbetssamtalen. Utifrån de 

tilläggskommentar som respondenterna ger kan man sedan utläsa att flera svar visar på att 

barnen inte blir delaktiga och att samtalsledarna tycker att fler föräldrar borde ta möjligheten 

att låta barnen komma till tals. En tolkning av detta kan vara att frågan om barns delaktighet 

”fastnar” hos föräldrarna. De allmänna råden för samarbetssamtal ger heller inte 

samtalsledaren utrymme till större möjligheter för barnet att bli delaktigt mer än att lämna 

erbjudandet till föräldrarna och därefter möjligtvis uppmuntra till detta.   

I förhållande till samtalsledarnas handlingsutrymme kan barnet ges ett stort utrymme för 

delaktighet. Tid och möjlighet finns. Min studie visar att verksamheterna har en tillåtande 

syn på att barn ska få komma till tals och vara delaktiga. Dock finns det i dagsläget ingen 

”tvingande” lagstiftning kring hur detta ska ske och det är upp till föräldrarna att avgöra 

huruvida barnen ska få komma till tals.  

 

En reflektion kring de variationer som finns kring respondenternas svar kring delaktigheten 

kan antyda att olika kommuner har olika rutiner, metoder eller tillvägagångssätt kring hur 

samarbetssamtal utformas och genomförs. Rejmer (2013) påpekade tidigare riskerna och 

effekterna av avsaknaden av utarbetade metoder för samarbetssamtal och detta skulle kunna 

vara en bidragande orsak kring att förfarandet verkar skilja sig åt. I förlängningen skulle 
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detta även kunna innebära att barn erbjuds delaktighet i varierande omfattning eller inte alls 

får möjlighet till delaktighet.  

 

Enligt Shier (2001) ska barns åsikter och synpunkter beaktas i beslutsfattande processer och 

det ska finnas ett policykrav kring detta inom verksamheten. De allmänna råden kring 

samarbetssamtal är utformade så att barnen ska få möjlighet att komma till tals i de fall det 

anses lämpligt, utifrån ålder och mognad, men då med föräldrarnas samtycke.  

Ryrstedt (2012) konstaterade tidigare att det är föräldrarnas konflikter som får 

vuxenperspektivet att dominera vid samarbetssamtal. Likaså visar resultatet i denna studie 

att föräldrar som står i konflikt har svårt att fokusera på sina barns bästa och dessutom kan 

fatta beslut som sätter deras egna intressen i främsta rummet. I relation till detta 

konstaterande kan vi beakta McIntosh et al. (2004) slutsats som visade att barninkluderande 

medling starkt bidrog till att föräldrarna i större utsträckning fokuserade på barnens behov. 

 

För att uppnå till FN:s minimigräns för barns delaktighet enligt Shier´s delaktighetsmodell 

skulle de allmänna råden behöva utökas med rutinen att alltid ha kontakt med barnet oavsett 

vad samtalsledaren eller föräldrarna bedömer att syftet är. Till exempel skulle detta kunna 

garanteras genom krav på att barn ska ges möjlighet att involveras och delta i beslutsfattande 

processer och att det finns ett förfarande som möjliggör detta. Att barn ges möjlighet till 

delaktighet kan inte garanteras genom att föräldrarna får erbjudandet.  

Då barnet blir delaktigt och får komma till tals sker det antingen genom att barnet får ett eget 

barnsamtal eller att barnet är med vid föräldrars samarbetssamtal, ibland sker det genom en 

kombination av dessa förfaranden.  

 

I de fall samtalsledaren inte lyfter frågan till föräldrarna är det utifrån den egna bedömningen 

av barnets ålder och mognad. Barnets ålder och mognad nämns som upprepade faktorer som 

påverkar huruvida barn blir delaktiga. Oftast hänvisas till att barnen är för små, till exempel 

i för låg ålder för att kommunicera. Dock borde både samtalsform och information i större 

utsträckning kunna anpassas utifrån både barnets ålder och mognad. Om detta gjordes skulle 

det innebära att fler barn skulle ges möjligheter till delaktighet och inflytande. 

 

En annan faktor som nämns ett flertal gånger är syftet och nyttan med att barnet ska få 

komma till tals. Även här är det samtalsledarens bedömning som avgör. Bland 

respondenternas svar lyfts här att olika former av samtal kan ha olika funktioner, till exempel 
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vara informativt eller avlastande. En respondent har svarat att äldre barn kan vara med i en 

viss del av planering, till exempel barn i tonåren som vill vara med och planera umgängen 

med föräldrar. Likt det Röbäck (2012) diskuterade tidigare går lagstiftningen alltmer mot att 

se barn som aktörer, istället för objekt. Det har visat sig att då barn har givits möjlighet att 

komma till tals så har detta haft betydelse vid domslut som rört vårdnad, boende och 

umgänge. Samarbetssamtal behandlar ofta dessa frågor, ofta på ett tidigare stadium innan en 

vårdnadstvist, så varför inte rutinmässigt låta barnen komma till tals redan då? 

Även föräldrarnas konfliktnivå är en faktor som är återkommande i studiens resultat, då med 

hänvisning till att syftet är att skydda barnen från föräldrarnas konflikt. Resultaten i min 

studie visar dock att tanken att skydda barnen genom att ”hålla dem utanför” istället medför 

risk att barnen tvärtom känt sig ytterligare utsatta och utestängda.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar gjordes valet att använda en kvantitativ metod i 

form av en webbenkät. Att använda sig av en kvantitativ metod har sina styrkor och 

svagheter. En svårighet med att använda mig av en webbenkät genom kvantitativ metod var 

att den information jag fick tillbaka från respondenterna till viss del var begränsad. Risken 

var även att jag borde ha frågat fler saker för att få ett bredare underlag. En annan nackdel 

var att det kan vara svårt att uppnå god validitet med en kvantitativ metod eftersom det är så 

viktigt att frågorna som ställs verkligen genererar svar på det som är avsett att undersökas. 

Risken för att dra felaktiga slutsatser är större vid användandet av en kvantitativ metod än 

när man använder en kvalitativ metod eftersom man kanske inte kunnat ställa alla frågor som 

man borde ha ställt. Larsen (2009) belyser även risken att man drar felaktiga slutsatser på 

grund av tunt underlag. Dessa nackdelar kan undvikas genom noggrann förberedelse av 

undersökningen samt att försöka vara någorlunda säker på att man ställer det rätta frågorna 

(Larsen, 2009).   

 

Problemet med bortfall måste också beaktas. Om bortfallet är stort ökar risken för skevheter 

och fel i resultatet. De flesta surveyundersökningar ”drabbas” av bortfallsproblematiken i 

mindre eller större omfattning. Det kan röra sig om individer som inte alls vill svara på 

frågorna eller endast besvarar en del av frågorna. Enkätstudier har en tendens att ofta drabbas 

av ett stort bortfall (Bryman, 2011).  
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För att försöka undvika bortfall och öka möjligheterna till en hög svarsfrekvens lämnade jag 

tydlig information om studiens syfte och vikten av deltagande i det informationsbrev som 

medföljde enkäten. Jag informerade även om att enkäten var kort, då en kortare enkät oftare 

uppvisar en högre svarsfrekvens än en längre. Jag skickade även påminnelser direkt till de 

individer som mottagit med förhoppning om att fler skulle svara. Bryman (2011) menar 

vidare att det viktigaste är att man inser och tar hänsyn till konsekvenserna och 

begränsningarna av vad en lägre svarsfrekvens innebär.  

 

Jag skickade webbenkäten till 23 tilltänkta respondenter och 14 av dessa besvarade den. 

Svarsfrekvens i min studie var relativt låg, 61 %. Detta resultat ligger på den nedre delen av 

skalan över vad som Bryman (2011) menar är ett acceptabelt värde för att uppnå en möjlighet 

att generalisera resultatet till andra än just de som har besvarat frågorna. Utifrån detta kan 

denna studies resultat bidra med att se tendenser och fenomen inom de verksamheter som 

undersökts men resultatet överlag är inte möjligt att generalisera i någon större omfattning.  

Genom att göra en kvantitativ undersökning är forskaren vanligtvis ute efter att uppnå ett 

resultat som är möjligt att generalisera till andra grupper eller situationer utöver dem som 

medverkat i den specifika undersökningen. Det är viktigt att ha generaliseringens 

begränsningar i åtanke och att inte dra för långtgående slutsatser utöver den population som 

låg till grund för urvalet (Bryman, 2011).  

 

Att använda sig av en enkät, i denna studie en webbenkät, hade sina risker. Webbenkät har i 

förhållande till postenkät en högre svarsfrekvens. Dessutom är webbenkäter mindre 

tidsödande och går snabbare att administrera (Bryman, 2011). Dock så är svarsfrekvensen 

alltid osäker. Att skicka påminnelser är ett sätt att få fler att besvara en enkät men är det 

egentligen etiskt försvarbart att skicka påminnelser eller att påminna per telefon då man i 

samband med enkätutskicket tydligt informerat om det frivilliga deltagandet (Trost, 2001)? 

Att utforma frågor som verkligen bidrar till att besvara studiens frågeställningar är en konst. 

Det krävs noggrann förberedelse och helst ska frågorna testas för att undersöka om de 

verkligen uppfyller sitt syfte. I denna studie hade någon form av föregående pilotstudie varit 

en bra grund till utformningen av ”rätt” frågor. I och med studiens tidsbegränsning var detta 

inte möjligt vilket kan ha varit en bidragande orsak till att studiens frågeställningar inte 

besvarade fullt ut. Alternativt kan man se hela denna undersökning som en form av 

pilotstudie. 
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I efterhand kan jag konstatera att mitt val av metod med kvantitativ ansats kan ifrågasättas 

då jag utförde undersökningen på en så pass liten urvalsgrupp. Dock visste jag inte på 

förhand hur många respondenter jag skulle nå i och med valet att begränsa mig geografiskt 

till ett enda län. Sammanfattningsvis kan jag ändå tycka att metodvalet ändå var relevant 

utifrån det studien avsåg att undersöka.  

 

6.3 Slutsats 

Utifrån denna studie kan konstateras att nuvarande riktlinjer och allmänna råd för 

samarbetssamtal, enligt Shier´s modell för barns och ungas vägar till delaktighet, inte är 

tillräckliga för att uppnå FN:s minimigräns vad gäller barns delaktighet i beslutsfattande 

processer. En reflektion inför framtiden är att barnkonventionens tillträde som svensk lag 

mycket troligt, för att inte säga måste, kommer att förändra utformningen kring 

samarbetssamtal och att barn därmed kommer att få större möjligheter till delaktighet, bli 

involverade och få inflytande över de beslut som fattas kring dem.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Barnkonventionens artikel 12 framhäver starkt barns rätt att komma till tals i frågor och 

beslut som rör dem själva. Utifrån att barnkonventionen träder i kraft som svensk lag den 1 

januari 2020 vore det intressant att i framtiden se en uppföljande studie som undersöker om 

inträdandet av barnkonventionen som lag förändrat eller påverkat barns delaktighet och 

möjligheter att komma till tals inom ramen för samarbetssamtal. Ett annat intressant 

perspektiv vore att jämföra samtalsledares olika metoder vid samarbetssamtal och då se om 

skillnader mellan metoder påverkar barns möjligheter till delaktighet. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Jag heter Zara Korman och läser min 6.e termin på socionomprogrammet vid Mittuniversitetet i 
Östersund. 
Jag skriver just nu min c-uppsats och ämnet jag valt är "Barns delaktighet vid samarbetssamtal". 
Nu önskar jag samla in data till min studie genom en kort webbenkät. 
Varje deltagare får enkäten via en individuell länk (alla uppgifter kommer att avidentifieras och 
behandlas konfidentiellt) därför ber jag nu om hjälp med att få tillgång till e-postadresser till alla de 
som arbetar med samarbetssamtal (samtalsledare) i Er kommun för att kunna skicka den 
individuella länken med enkäten. Deltagandet är såklart frivilligt men jag skulle vara väldigt 
tacksam om så många som möjligt vill delta! 
 
Tack för hjälpen! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Zara Korman 
zako0800@student.miun.se 



 
 

46 
 

Bilaga 2 
 
2019-12-02 
 
Tacksam om detta mail vidarebefordras till samtliga samtalsledare för samarbetssamtal inom 
socialtjänsten eller familjerätten i er kommun. 
 
Informationsbrev 
 
Hej!  
 
Jag är student vid Mittuniversitet i Östersund och läser nu termin 6 på socionomprogrammet. Den 
här terminen skriver jag min c-uppsats och ämnet är barns delaktighet vid samarbetssamtal.  
 
Jag skulle vara väldigt tacksam om du som arbetar med samarbetssamtal vill ta dig tid att svara på en 
kort webbenkät om dina erfarenheter av barns närvaro vid samarbetssamtal.  Enkäten hittar du i 
bifogad länk och du får gärna svara så snart som möjligt, det tar bara ett par minuter. 
 
All medverkan är anonym, medverkande kommuner och informanternas namn kommer inte att 
namnges i uppsatsen. Detaljer i uppsatsen kommer inte att kunna knytas till kommunerna eller till 
informanterna. Du kan närsomhelst avbryta din medverkan.   
Har du frågor får du gärna kontakta mig per mail eller telefon, så kan jag ge mer information om 
studien.  
 
 
Enkätlänk: [ENKATLINK] 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Zara Korman (student) 
zako0800@student.miun.se 
 
Gunilla Egonsdotter (handledare) 
gunilla.egonsdotter@miun.se 
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Bilaga 3 
 
Barns delaktighet och möjlighet att komma till tals 
vid föräldrars samarbetssamtal 

1. Vilken kommun arbetar du i? 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

Hur många arbetar med samarbetssamtal (samtalsledare) i din kommun? 

 

Hur länge har du arbetat med samarbetssamtal? 

Mindre än 1 år 
1-2 år 
2-3 år 
3-5 år  
Mer än 5 år 

 

Ev kommentar till föregående fråga: 

 

Hur ofta tillfrågar du föräldrarna om att låta barnen komma till tals och vara delaktiga vid 
samarbetssamtal? 

Alltid 
Oftast 
Sällan 
Aldrig 
Vet ej 

 

Ev kommentar till föregående fråga: 

 

Hur ofta önskar föräldrarna att barnen är delaktiga vid samarbetssamtalen? 
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Alltid 
Oftast 
Sällan 
Aldrig 
Vet ej 

 

Ev kommentar till föregående fråga: 

 

Vilken eller vilka faktorer anser du påverkar barnets/barnens möjlighet att komma till tals och 
att vara delaktiga vid samarbetssamtal? (t ex barnets ålder, mognad, föräldrarnas önskemål, 
din egen bedömning, verksamhetens förutsättningar etc) 

 

Ev kommentar till föregående fråga: 

 
I det fall barnet/barnen är delaktiga vid samarbetssamtal sker det genom: 

 

 
Ev kommentar till föregående fråga: 

 

Har du några övriga tankar eller åsikter som du vill dela med av gällande barns delaktighet 
vid samarbetssamtal? 
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Stort tack för att du tagit dig tid och besvarat min enkät och bidragit till min studie!  
Jag har en avslutande fråga till dig; om jag i mitt fortsatta arbete med studien behöver 
fördjupa mig kring svaren i enkäten; kan jag då få kontakta dig? 

ja 

nej 

Om du svarat ja på föregående fråga ber jag dig uppge hur jag bäst kommer i kontakt med 
dig, via mail eller telefon. Uppgifterna kommer självklart att behandlas konfidentiellt. Tack! 

 

 
 


