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Sammanfattning 
Syftet med arbetet var att undersöka samt förstå vilka svårigheter och möjligheter 

socialsekreterare inom socialtjänstens barn- och familjeenhet upplever med att alltid ha 

barnperspektivet i fokus vid utredning. För att uppnå syftet valde vi att genomföra kvalitativa 

intervjuer med fyra socialsekreterare. Empirin analyserades med hjälp av nyinstitutionell 

organisationsteori, som kompletterades med begreppen organisationskultur och maktrelation, 

samt ett professionsperspektiv. Vad som menas med barnperspektivet och barnets bästa är inte 

lätt att konkret definiera. Att alla barn ska betraktas som egna individer med individuella 

behov är däremot något alla fyra intervjupersonerna som deltog i vår studie var eniga om och 

hade som grundläggande tanke i sitt arbete. De möjligheter som intervjupersonerna hade med 

att se till barnets bästa och att låta barnet komma till tals övervägde svårigheterna och 

begränsningarna. Att arbeta i en organisation med bra sammanhållning i arbetsgruppen, en 

stöttande chef och bra samverkan med andra instanser visade sig vara viktiga komponenter i 

detta komplexa arbete med att alltid beakta och tillgodose barnperspektivet i det praktiska 

sociala arbetet.     

 
Nyckelord 
Barnperspektiv, barnets perspektiv, barnets bästa, barnets rätt att komma till tals, 

socialsekreterare, nyinstitutionell organisationsteori, professionsperspektiv. 
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1. Inledning 
 

”Varför ingrep ingen, och varför lät de mig bo kvar hos henne så länge när det var uppenbart 

att hon inte kunde ta hand om mig? Det känns inte bra att tänka på att de kanske inte brydde 

sig tillräckligt mycket. Att jag inte var värd mer?” (Jukas, 2013, s. 52). 
 

Forskning och media har under en längre tid uppmärksammat barn som upplever orättvisor 

och lever i missförhållanden. Trots att vi idag lever i det välfärdssamhälle som Sverige anses 

vara, ökar antalet barn som far illa och forskning visar att barn som mår dåligt stiger i antal 

skriver Brodin (2009). Under 2014 miste en 8-årig flicka som blivit placerad av socialtjänsten 

i ett fosterhem sitt liv. I en artikel i Dagens Nyheter skriver Löfgren (2014, 2 maj) om den 

tragiska händelsen. I tidningsartikeln framkommer det att ett fax skickades från Polisen till 

socialtjänsten om oro för flickans hemförhållanden. Faxet kom bort i hanteringen och hittades 

inte förrän två veckor efter flickans död. Löfgren (2014, 2 maj) skriver också att den berörda 

socialtjänsten tidigare larmat om överbelastning. Denna tragiska händelse visar på den värsta 

tänkbara konsekvensen som socialnämnden delvis står ansvarig för och som överbelastning 

och tidsbrist kan medföra. I de flesta fall går det lyckligvis inte så här illa, dock är det sociala 

arbetet med barn som far illa eller riskerar att fara illa ett komplicerat arbete där många 

faktorer spelar in i hur utfallet blir.  

 

Utifrån ovanstående är det lätt att ha förståelse för att socialtjänstens arbete och de beslut som 

socialnämnden tar, ofta blir kritiserade samt att media har en betydande roll i hur 

socialtjänsten framställs. Att arbeta med barn som far illa är ett komplext område och vi 

ställer oss i denna uppsats frågor om hur det praktiska arbetet egentligen går till i en utredning 

där barn är inblandade. 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Enligt Hessle, Stenström, Sundell och Wåhlander (1996) påbörjas mer än fem tusen sociala 

utredningar i Sverige varje år där fokus ligger på barn i fara.  Detta gäller både de som själva 

ansöker om hjälp och stöd eller de som blir anmälda genom oro. Det sistnämnda kan handla 

om föräldrar som misstänks svikta i sin omsorgsförmåga och barnet därigenom riskerar att 

fara illa eller om en ungdom utsätter sig själv eller andra för fara genom kriminalitet eller 

missbruk. Vidare skriver författarna att alla ansökningar eller anmälningar som inkommer till 

socialnämnden inte leder till någon påbörjad utredning. Detta kan bero på att antingen 

ansökan återtas eller att informationen är så pass vag att det för socialsekreteraren är svårt att 

uppfatta som en biståndsansökan.  
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År 1990 ratificerade Sverige FN:s konvention om barnets rättigheter, (Barnkonventionen 

2009). I och med ratificeringen är Sverige på ett folkrättsligt plan förpliktigad att följa 

barnkonventionen. Detta är ett viktigt dokument som hela den offentliga sektorn med dess 

anställda ska respektera, skydda och uppfylla, skriver Socialstyrelsen [SoS] (2012). Staten har 

ansvar över att förpliktelserna fullföljs men hur detta ska gå till är upp till varje enskild stat att 

bestämma så länge det är inom ramen för konventionens principer. Två av de grundläggande 

artiklarna i barnkonventionen är artikel 3 och artikel 12. SoS (2012) skriver att artikel 3 

handlar om att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. 

Artikel 12 handlar om barnets rätt att fritt uttrycka sina åsikter och att bli hörd. Principen om 

barnets bästa finns även reglerat i socialtjänstlagens 1 kap. 2§: ”Vid åtgärder som rör barn 

ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller 

behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande”. SoS (2012) 

förklarar att med åtgärder i detta fall avses insatser på individnivå vilka kan handla om 

utredning- stöd- och behandlingsinsatser. Barnets rätt att komma till tals återfinns i 

socialtjänstlagens 3 kap. 5§ 2st: ”När en åtgärd rör ett barn skall barnet få relevant 

information och hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn ska 

tas till barnets vilja med beaktande av dess mognad och ålder”. Barnets bästa och barnets rätt 

att komma till tals finns transformerad i svensk lagstiftning i bland annat socialtjänstlagens 

portalparagraf för att säkerställa principerna. 

 

Trots att barnets rättigheter finns väl beskrivet i svensk lagstiftning menar 

Barnombudsmannen (2012) att det finns svårigheter med att principerna får genomslag i det 

praktiska arbetet i handläggning och beslut. I barnkonventionen speglas en syn på barnet som 

en individ med egna rättigheter, att få information samt att komma till tals. 

Barnombudsmannen (2012) fortsätter med att beskriva en misstro som finns i svensk 

lagstiftning med att barnet har egen förmåga att förmedla sina åsikter och att barnet därmed 

inte får komma till tals fullt ut i bland annat utredningar inom socialtjänsten. Artikel 12 i 

barnkonventionen försvagas i svensk lagstiftning i och med ett olämplighetsrekvisit som går 

att utläsa, vilken det inte finns någon motsvarighet i barnkonventionen. Barnet har rätt att ta 

del av information så långt det är möjligt om inte informationen anses olämplig i förhållande 

till barnets mognad och ålder skriver Norström och Thunved (2011). Barnombudsmannen 

(2012) menar att det finns kryphål för myndigheter i de nuvarande skrivningarna med att låta 

barnet komma till tals och anser att barnet ska skyddas i sitt deltagande i utredningar, inte 

skyddas ifrån att delta med sina åsikter.  
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka samt förstå vilka svårigheter och möjligheter 

socialsekreterare inom socialtjänstens barn- och familjeenhet upplever med att alltid ha 

barnperspektivet i fokus vid utredning. Den övergripande frågeställningen i uppsatsen 

fokuserar på: Vad innebär ett barnperspektiv i det praktiska arbetet för socialsekreterare? 

Vidare har vi använt oss av följande två delfrågeställningar i arbetet med uppsatsen: 

 Hur upplever socialsekreterare de svårigheter och möjligheter som finns med att alltid 

ha barnets bästa i fokus samt att låta barnet komma till tals i frågor som rör barnet? 

 Har socialsekreterare enligt hur dem själva uppfattar sin kompetens på området, den 

kunskap som krävs för att arbeta med barn som far illa? 

1.3 Definitioner av begrepp 

1.3.1 Barnet 

Enligt artikel 1 i barnkonventionen och i socialtjänstlagen avses barn vara varje människa 

under 18 år.  

1.3.2 Barnets bästa 

Principen om barnets bästa som regleras i barnkonventionens artikel 3 är den princip vi 

kommer att utgå ifrån. SoS (2012) diskuterar dock definitionen om barnets bästa djupare, som 

ett icke statiskt begrepp utan ett begrepp som varierar beroende på tid, från ett samhälles 

kulturella och sociala värderingar till ett annat samt beroende på varje enskilt barns 

individuella situation. Barnets bästa är ett relativt begrepp som kan betyda olika saker för 

olika människor beroende på hur de uppfattar vad som är barnets behov. Enbart beprövad 

erfarenhet och forskning räcker inte för att avgöra barnets bästa utan för att bedöma detta 

måste det enskilda barnet sättas i centrum och dess inställning synliggöras menar SoS (2012). 

Vidare skriver SoS (2009) att principen om barnets bästa kan definieras utifrån två 

infallsvinklar. Den första infallsvinkeln utgår från ett betänkande av Statens Offentliga 

Utredningar. Detta betänkande, Barnets bästa i främsta rummet, beskriver två perspektiv. Det 

ena är ett objektivt perspektiv och det andra ett subjektivt perspektiv. Utifrån det förstnämnda 

bedömer en beslutsfattare vad som är barnets bästa baserat på beprövad erfarenhet och 

forskning. I det subjektiva perspektivet får det berörda barnet själv uttrycka vad som är det 

bästa för honom eller henne. Att kombinera dessa två perspektiv vore det ultimata. Den andra 

infallsvinkeln beskriver barnets bästa utifrån en rättslig respektive utomrättslig standard 

förklarar SoS (2009). Med rättslig standard relateras barnets bästa i inskränkt bemärkelse, 

vilket har att göra med beslut och domar gällande Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser 
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om vård av unga (LVU) och mål om vårdnad, boende och umgänge i vårdnadstvister. Den 

utomrättsliga standarden relaterar till barnets bästa i utvidgad bemärkelse. Detta har ingen 

koppling till rättsförhållanden utan det handlar om att göra det bästa för att ge barnet det bästa 

möjliga liv, det kan betraktas som en etisk princip för socialt arbete.   

1.3.3 Barnets rätt att komma till tals 

SoS (2012) förklarar i likhet med barnkonventionen att barnets rätt att komma till tals inom 

socialtjänsten betyder att i saker som rör barnet personligen har barnet rätt att uttrycka sin 

åsikt. Socialtjänsten har till uppgift att skaffa sig en bild av barnet och dess behov. Barnet ska 

dock inte behöva sättas i svåra valsituationer eller bli pressad på synpunkter. Målet med 

artikel 12 i barnkonventionen är dels att barnet har rätt att komma till tals, dels komplettera 

socialtjänstens beslutsunderlag i frågor som rör barn. Barnets ålder och mognad har en central 

roll i bedömningen om barnet ska höras och ta ställning i förslag till socialtjänstens beslut i 

utredningen skriver SoS (2012). Att bedöma barnets mognad är betydligt mer problematiskt 

än dess ålder. 

2. Tidigare forskning 

2.1 Barnavårdens framväxt 

Enligt Lundström (1996) har den sociala barnavården genomgått en stor förändring sedan 

början av 1900-talet. I den första egentliga barnavårdslagstiftningen som kom 1902 fanns 

uttryck för idéer och principer för hur barnavården skulle styras. Lagen genomsyrades i hög 

grad av social kontroll där synen på industriarbetarklassens barn skulle kontrolleras och de 

som var felaktigt uppfostrade kunde omhändertas med tvång för att förebygga att de utgjorde 

en samhällsfara med risk att hamna i kriminalitet. Denna lagstiftning fick sedan kritik för att 

det inte fanns utrymme att omhänderta barnet för dess egen skull, alltså skydda de som 

utsattes för varnvård och/eller blev misshandlande. Under hela seklet skedde förändringar i 

och med 1924 års Barnavårdslag (SFS 1924:361) samt 1960 års Barnavårdslag (SFS 

1960:97). Vidare beskriver Lundström (1996) att den senaste och nuvarande Socialtjänstlagen 

(SFS 2001:453) som trädde i kraft 1982 var till stor del påverkad av ett ifrågasättande av 1960 

års Barnavårdslag. Genom en förändrad syn till att se hela familjen och inte enbart barnet som 

en enskild individ skedde dessa förändringar som sedan stadfästes i 1982 års socialtjänstlag. 

Viktiga element som framträder starkast i dagens lagstiftning utgår från familjen och 

familjevårdsprincipen med dess synsätt, förklaringsmodeller och 

behandlingsrekommendationer skriver Lundström (1996). 
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Vidare beskriver Lundström (1996), för att komma ifrån de äldre barnavårdslagarnas 

kontrollerande och undertryckande socialvård präglas dagens socialtjänstlag av integritet, 

frivillighet, service, samt klienternas självbestämmande där det sociala arbetet ska bestå av 

samverkan mellan familjen och socialarbetaren. I den tidigare Barnavårdslagen fanns 

möjlighet att utöva tvång i form av bl. a. övervakning samt att omhänderta barnet. Dessa 

tvångsåtgärder togs bort, dock flyttades möjligheten att tvångsomhänderta barnet över till en 

annan lag som reglerar hur detta får ske. Med andra ord, trots att familjen söker stöd eller 

erbjuds hjälp finns möjligheten kvar för socialtjänsten att tvångsomhänderta barnet samt en 

viss skyldighet att utöva kontroll förklarar Lundström (1996). Den tidigare detaljstyrda lagen 

gick till att bli en ramlag med ökade möjligheter för socialnämnderna att forma sitt arbete. 

Detta betyder att de mål som socialtjänstlagen beskriver för barnavården inte är tydliga utan 

innehållet i texten är mer allmänt, där klientens individuella behov ska stå i fokus vad gäller 

insatser eller åtgärder. Vad nämnden ska göra mer specifikt eller vilka åtgärder som ska tas i 

vissa situationer benämns inte. Ett exempel är att: ”Nämnden ska verka för att barn växer upp 

under trygga och goda förhållanden och tillsammans med hemmen ska nämnden understödja 

allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling. De barn som 

utvecklas ogynnsamt ska få det skydd och stöd de behöver och om hänsyn till den unges bästa 

motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet” (Lundström, 1996, s.16).  

2.1.1 FN:s konvention om barnets rättigheter 

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen (2009), antogs den 20 november år 

1989 av FN:s generalförsamling. Konventionen är ett rättsligt, nationellt bindande avtal för de 

länder som har anslutit sig till konventionen och den innehåller bestämmelser om mänskliga 

rättigheter för barn. Har ett land ratificerat konventionen är de skyldiga att se till att den följs. 

Yttersta ansvar har varje lands regering och de har en skyldighet att lämna regelbundna 

rapporter till FN:s kommitté för barnets rättigheter. Denna kommitté består av en grupp 

experter från olika länder och deras uppgift är att övervaka och följa upp hur konventionen 

efterlevs. Barnkonventionen (2009) är uppdelad i 3 delar och innehåller 54 artiklar vilka utgör 

en helhet och är inte möjliga att separera. Konventionen har 4 huvudprinciper och dessa är 

artikel 2: att alla barn har samma rättigheter och lika värde, artikel 3: att barnets bästa ska 

beaktas vid alla beslut, artikel 6: att alla barn har rätt till liv och utveckling och artikel 12: att 

alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad. Behöver situationen förbättras 

för barnen i ett land kan kommittén för barnets rättigheter ge kritik och förslag på 

förändringar.   
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Lundström (1996) menar att genom den fokusering på barnet som FN:s barnkonvention 

framhäver samt att Sverige ratificerade konventionen har 1980-talets familjeperspektiv gått 

till ett mer påtagligt barnperspektiv. Kommittén föreslog då att socialtjänstens arbete med 

familjer och barn ska utgå från barnets bästa och för att förtydliga detta skrevs det in 

socialtjänstlagens portalparagraf.  

2.2 Barnperspektivet och barns perspektiv 

Flera forskare har undersökt begreppet barnperspektiv och försöker förklara innebörden, 

Halldén (2003) problematiserar begreppet barnperspektiv och påtalar dess mångtydighet. Hon 

beskriver begreppet utifrån två olika perspektiv, barnperspektiv och barns perspektiv samt 

visar på skillnaden mellan dessa två begrepp. Barnperspektiv menar Halldén (2003) är format 

utifrån samhällets struktur och vuxnas erfarenheter och uppfattning om vad som är bäst för 

barnet. Barns perspektiv är barnets egna erfarenheter och uppfattning om vad som är bäst för 

denne. Qvarsell (2003) förklarar också begreppet som mångtydigt och menar att det ibland 

handlar om de vuxnas syn på barn men också om barnets egen syn på sig själv. Halldén 

(2003) talar om vikten att dessa två perspektiv, barnperspektivet och barns perspektiv, bör 

beaktas tillsammans, samtidigt som de också bör uppmärkammas var för sig. I 

barnperspektivet ingår även barnets rättigheter menar Qvarsell (2003). Det finns en viss 

kunskapsbrist inom detta område fortsätter författaren. Forskning om barn har ofta pekat på 

vad barn generellt behöver. Kunskaper och erfarenheter om vad barnet behöver utgår ifrån 

denna forskning och därmed vidtas åtgärder utifrån generella behov. Detta kan vara rent av 

respektlöst mot barnet. Vad som är tänkt utifrån generella aspekter kan alltså komma i 

konflikt med barnets egna tankar och åsikter om vad som är rätt. Författaren lyfter fram kritik 

mot att se barnet som ett generellt objekt där barnets egen kultur förbises. Det är viktigt att se 

till flera olika perspektiv i forskningen för att få bättre kunskap om fenomenet samt en 

tydligare helhetsbild.  

 

Petersson (2003) visar på de förändringar som skedde år 1997 i socialtjänstlagens 

portalparagraf med syfte att stärka barnperspektivet. Följande formulering blev: ”När 

åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad hänsyn till barnets bästa kräver”. Vidare kom 

tillägget: ”När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt det är möjligt 

klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad”. Vad 

ett barnperspektiv innebär finns inte direkt preciserat i lagtexten menar Petersson (2003), utan 

man får gå till de förarbeten som ledde fram till förändringen samt till det betänkande som 

skrevs i samband med barnkonventionens förverkligande i Sverige för att få innebörden med 
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barnperspektivet klarlagt. Där beskrivs barnperspektivet dels med att se med barns ögon, dels 

hur den vuxne ser barnet. Vidare beskrivs att barnperspektivet ibland står i motsats till 

vuxenperspektivet. Något som däremot är tydligt i lagstiftningen är att barnets rätt ska gå före 

föräldrarnas eller andra vuxnas och i de fall där barnet har en annan vilja än föräldrarna är det 

socialtjänstens uppgift att utröna dess intressen fortsätter Petersson (2003). 

2.2.1 Barnets delaktighet och barnets bästa i fokus 

Lundström (1996) påtalar att trots att barnkonventionen transformerades i svensk lagstiftning 

fick socialtjänsten år 1994 kritik från Socialtjänstkommittén där bl. a. socialsekreterarna 

ansågs ha för lite kunskap om barns behov och utveckling samt att barnen alltför sällan lyfts 

fram och fick göra sina åsikter hörda. Även Aronsson (1996) menar att trots 

barnkonventionens transformering visar praxis att barns vilja, uppfattningar och önskningar 

sällan kartläggs. Detta betyder att barnen inte synliggörs i sociala utredningar och det är sällan 

socialsekreteraren träffar barnet för att lyssna till dess vilja, uppfattningar och önskningar.  

Det är inte på det viset att svensk lagstiftning går emot barnkonventionen, dock finns det 

utrymme för att förbättra och tydliggöra barnets bästa och barnets rätt att komma till tals. 

Nordenfors (2010) anser att man gör mycket för att förbättra barns förutsättningar och att det 

flitigt diskuteras men att det samtidigt finns mycket mer kvar att göra. Barn har fått rättigheter 

och deras delaktighet ökar i och med barnkonventionen, dock förklarar hon svårigheterna med 

att omvandla konventionen i praktiken. Det handlar bl. a. om de olika perspektiv som inryms i 

konventionen, barnet som objekt i behov av skydd i relation till barnet som subjekt med 

rättigheter. Studier visar på att det i slutändan blir upp till varje enskild handläggare att 

bedöma hur mycket man ska lyssna på barnet i förhållande till dess mognad och ålder. Detta 

betyder att barnen blir utelämnade till enskilda socialsekreterares kompetens om barns behov 

och rättigheter menar Nordenfors (2010).  

 

Vidare skriver Nordenfors (2010) att det ligger mycket makt hos vuxna i samhället som också 

har det yttersta slutordet i bestämmelser och beslut medan barns åsikter, om de ens lyssnas 

till, kommer i efterhand. Att göra barn mer delaktiga i frågor som rör denne tycks vara 

självklart i många fall men vad som menas med delaktighet är dock inte tydligt specificerat. I 

barnkonventionen finns det inget utrymme för myndigheter att avgöra om barnet ska höras 

eller inte, det är barnets absoluta rättighet att komma till tals, däremot ställs inga krav av 

konventionen hur barnet ska komma till tals. Nordenfors (2010) refererar till en studie om 

delaktighet i rättsprocess och myndighetsbeslut där hon kunde utläsa att samhällets 

föreställningar av vad barnets bästa är, påverkar barnets delaktighet. Om utgångspunkten är 
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att barn generellt inte har kompetens eller tar skada av att uttala sig om vad som är bäst för sig 

själv så skapar vi heller inte möjligheter för barn att bli mer delaktiga menar författaren. I en 

annan studie om delaktighet inom socialtjänsten som Nordenfors (2010) undersökt visade 

resultatet att barn som deltar i större utsträckning på möten har en ökad delaktighet även i 

besluten. Resultatet visade också att barn ville vara med mer och få fler möjligheter att uttala 

sig. Om socialsekreteraren underlättade för barnet på mötet med att t.ex. förbereda barnet på 

vilka som skulle närvara, ökade det tillfredställelsen hos individen.  

 

Petersson (2003) har i sin studie analyserat socialtjänstlagens barnperspektiv genom att 

studera 27 ärenden hos socialtjänsten där 17 har beslutats enligt socialtjänstlagen och 10 

enligt LVU. Författaren hade som syfte i sin studie att undersöka de fall där barnet har haft 

möjlighet att framträda som ett subjekt med egna intressen, oavsett om de är detsamma som 

föräldrarnas eller går emot. En av de viktigaste frågorna i studien var att undersöka hur 

barnets vilja får plats i utredningen. Studiens år var 1998 och åldern på de barn som var 

inblandade i ärendena var mellan 7-14 år. Data samlades in genom protokoll från 

socialnämndens behandlingsutskott. Protokollen beskriver olika delar i utredningarbetet där 

en del handlar om de uppgifter som har samlats in och i de flesta av dessa fall är det modern 

och fadern som i första hand har tillfrågats. Petersson (2003) kunde utläsa att i majoriteten av 

ärendena framgår det även att barnet eller barnen har blivit tillfrågade och lämnat uppgifter. I 

andra fall har socialtjänsten valt att inte kontakta barnet p.g.a. att det inte har bedömts 

passande. I fyra ärenden finns indikationer som tyder på att barnen själva har uttryckt sina 

önskningar. I sju ärenden går det att utläsa att barnet eller barnen ville bli placerade eller 

godkände placering i ett familjehem. 

 

Petersson (2003) diskuterar ett barnperspektiv i socialtjänstlagen och LVU och kommer in på 

hur barns vilja och intressen hanteras. Ses barnet som ett subjekt eller är det barnets 

subjektiva intressen som ska beaktas? Barnets vilja och subjektiva intressen kan gå emot det 

som socialtjänsten bedömer vara barnets behov och vad som är bäst för barnet. För att skilja 

på barnets vilja och barnets intressen har Petersson (2003) förklarat detta med att vad som 

ligger i barnets intressen har inget att göra med vad det vill, snarare vilka behov det har, både 

generellt utifrån barns behov men även individuella. Vidare beskriver författaren att även om 

vad barnet säger sig vilja inte tar stor plats i utredningarna så synliggörs det på annat vis. I 12 

av ärendena får barnen själva beskriva sin situation och hur de upplever det. Vilka 

omständigheter barnen lever under finns även noggrant beskrivna. Tillslut jämför Petersson 

(2003) tidigare forskning då barnperspektivet inte fanns implementerat i socialtjänstlagen och 
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nuvarande forskning där barnperspektivet har ett allt större fokus. Som en slutsats går det att 

säga att det fanns en stor frånvaro av barnens inställning i utredningarna i den tidigare 

forskningen då barnperspektivet inte fanns menar författaren. Hon fortsätter med att 

konstatera att idag får barnen möjlighet att uttrycka sin vilja, dock är det en objektiv 

bedömning från tillämpare och lagstiftare där barnets intressen är kopplat till de behov som 

bedöms nödvändiga att tillfredsställa, inte till vad barnet egentligen vill.  

2.3 Barns Behov I Centrum 

SoS (2013) skriver om BBIC - Barns Behov I Centrum, dess ursprung och framväxt. BBIC är 

ett system för utredning, planering och uppföljning av barn och unga i den sociala 

barnavården. Systemet kommer från Englands ICS - The Integrated Childrens System, och 

dess ursprung kommer från kritik riktad mot familjehems- och institutionsvård i England i 

slutet på 1980-talet. Myndigheter och socialtjänst sökte efter bättre metoder att följa upp barns 

situation efter placering då det många gånger visade sig att barnen fått det sämre än innan 

placeringen. Efter ett antal år av framställande stod ICS klart som system år 2003 där man 

arbetat fram ett system för utredning, planering och uppföljning. Man hade skapat en triangel 

att utgå ifrån i arbetet. ICS har utvecklats och används idag i mer än 15 olika länder. I Sverige 

började man under 1990-talet att utveckla och stärka familjehemsvården och 2006 var BBIC 

ett färdigt system även i Sverige. Nästan alla kommuner använder sig av BBIC idag. Dahlberg 

och Forssell (2006) beskriver BBIC’s uppbyggnad och funktion. Systemet består av en 

triangel där barnets behov är i centrum såsom hälsa, utveckling, känslo- och beteendemässig 

utveckling, familj och miljö med familjens bakgrund och situation, ekonomi samt föräldrarnas 

förmåga att tillgodose barnets behov med grundläggande omsorg och känslomässig 

tillgänglighet. Vidare beskriver Dalhberg och Forssell (2006) BBIC’s nio grundprinciper som 

ligger till grund för hur utrednings- och uppföljningsarbetet ska bedrivas. I BBIC har man 

även principen om barnets bästa i främsta rummet och vikten av att ge barnet möjlighet att 

komma till tals och göra sina åsikter hörda skriver SoS (2013).  

2.4 Komplexiteten med att samtala med barnet 

Att fånga ett barns röst är inte helt oproblematiskt utan det finns vissa grundläggande 

svårigheter med att intervjua barn menar Aronsson (1996). För att försöka förklara detta utgår 

författaren från utvecklingspsykologins portalgestalt Jean Piaget´s syn på barnet som en 

annorlunda varelse. I Piaget´s första fenomenologiska, problemorienterande forskning 

beskrivs barnsliga tankeformer som enligt Piaget baseras på barnets underordnande ställning 

till de vuxna i samhället, både i familjen och utanför. Vuxna presenterar ofta färdiga 

förklaringar för barnet, ibland är dessa obegripliga, men barnet måste underkasta sig de krav 
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som ställs oavsett om barnet förstår dem eller inte. De olika tankeformerna är; kognitiv 

egocentrism vilket betyder att det finns en oförmåga att se till andra perspektiv, animism, 

participation och magi förklarar idén om att allt hänger samman, idén om vuxen insyn vilket 

menas att vuxna vet och förstår barnets tankar, finalism som betyder att allt har ett syfte och 

till sist svar till varje pris som alltså betyder att alla frågor måste besvaras. Dessa tankegångar 

kan ibland vara bra att ha i åtanke i arbetet med barnutredningar där barn ska intervjuas menar 

Aronsson (1996). Ofta kan barnet själv ta på sig skulden för en förälders övergrepp, en 

skilsmässa eller förälderns missbruk. Vilken betydelse har den kognitiva egocentrismen i 

detta, då barnet ofta bara ser till sitt eget perspektiv? Exempel om familjehemplaceringar tas 

upp där barnet ofta bildar sina egna uppfattningar om varför det blev ett uppbrott i placeringen 

och hur barnets tankegångar kan förklaras av de tankeformerna Piaget beskriver. Hur kan t.ex. 

barnet påverkas av idén om finalism där allt har en betydelse. Genom att inte tala med dessa 

barn får de ingen möjlighet att förstå varför det sker en förflyttning, får barnet ingen 

förklaring kan det leda till att barnet känner sig mindre värd och att ingen vill ha honom eller 

henne fortsätter författaren. De olika magiska tankeformerna och föreställningarna som små 

barn kan använda sig av är viktiga att förstå. De kan vara en förklaring till varför barnet inte 

pratar om vad som har hänt eller hur det mår för att på ett psykologiskt plan stöta bort och på 

så sätt har det aldrig hänt.  

 

Qvarsell (2003) menar däremot att barnet inte alltid har denna begränsning av att sätta sig in i 

andra perspektiv som Piaget beskriver. En del barn kan sätta sig in i de vuxnas perspektiv och 

därmed acceptera att de blir illa behandlade. I motsats till de magiska tankeformerna som 

Piaget beskriver, hävdas då att barn på ett perceptuellt och mentalt intressant sätt är väldigt 

sak inriktade i sina uppfattningar. Med andra ord, de berättar vad de ser samt hur de uppfattar 

detta förklarar Qvarsell (2003). Detta gäller även de små barnen som inte har utvecklat 

talförmågan, vilka tydligt kan visa på hur de uppfattar människor, både vuxna och barn, samt 

omvärlden. Ibland kan det vara de vuxna som har tydliga föreställningar om hur något bör 

vara eller hur de själva bör förhålla sig i olika situationer. Detta kan då leda till att de missar 

en stor del av omvärlden fortsätter Qvarsell (2003). 

 

Aronsson (1996) påtalar en annan svårighet i intervjuer, inte bara med barn utan även med 

vuxna. Denna svårighet är den narrativa sanningen. Våra minnen baseras inte bara på sådant 

som vi själv har upplevt utan även på vad andra människor berättar för oss eller vad vi sett i 

ett annat sammanhang. Detta visar modern minnesforskning och vittnespsykologi och i så 

kallad utsageanalys studeras hur utsagor förändras efter varje ny dialog. Även detta är viktigt 
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att ha i åtanke vid samtal eller intervju med barn som misstänks fara illa, då någon kan ha 

pratat med barnet innan menar Aronsson (1996). 

3. Vetenskapsteori och teoretiska perspektiv 

3.1 Positivismen vs. Hermeneutiken  

Inom vetenskapsteorin finns två huvudsakliga inriktningar skriver Thurén (2007). Dessa två 

är positivismen och hermeneutiken där positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen 

medan hermeneutiken är i grunden humanistisk till sin inriktning fortsätter. Författaren 

beskriver ordet positivism som fick sin prägel under 1800-talet men den positivistiska 

traditionen har dock funnits i västerländskt tänkande under flera århundranden. Inom 

positivismen ska alla påstående och iakttagelser kritiskt granskas och traditioner och 

auktoriteter ska inte litas på, känslorna ska inte styra människan, tiden ska inte ägnas åt att 

lösa spekulationer utan de fakta som kan säkerställas med all rimlig sannorlikhet, det är de 

fakta som människan ska stödja sig på skriver Thurén (2007). Enligt positivismen kan man 

lösa sanningsproblemet med att rensa bort det man egentligen inte vet utan bara trott sig veta. 

Kvar finns då en kärna av säker kunskap, så kallad ”hårda fakta”, och härifrån går det sedan 

att bygga upp vetenskapen förklarar Thurén (2007). 

 

Hermeneutiken, även kallad tolkningsläran, som har sin grund i det humanistiska synsättet går 

ut på att förstå, inte bara begripa intellektuellt skriver Thurén (2007). Hermeneutiken skiljer 

sig radikalt från positivismen genom att den utgår från en annan viktig kunskapskälla utöver 

empiri och logik vilket är igenkännandet, eller empatin. För att försöka visa på skillnaden 

mellan hermeneutiken och positivismen förklarar Thurén (2007) skillnaden mellan människor 

och djur. Att förklara varför bin och myror lämnar sina boenden och bygger nya på grund av 

att försörjningsmöjligheterna har försämrats då de blivit för många till antalet går utmärkt. Att 

försöka förstå hur dessa djur upplever sin situation går dock inte. Hur människor reagerar i 

vissa situationer går däremot att förstå menar författaren. När flyktingar träder fram i media är 

det möjligt att förstå dem på ett annat sätt än bara det intellektuella, det är möjligt att sätta sig 

in i deras tankar och känslor eftersom vi själva är människor. Det är här igenkännandet, 

empatin, visar sig fortsätter Thurén (2007). Inom hermeneutiken betonas tolkningens roll för 

förståelse och kunskap skriver Allwood och Eriksson (2010). Filosofin har en mer eller 

mindre kritisk hållning gentemot den naturvetenskapligt präglade vetenskapen fortsätter 

författarna. Hermeneutiken har sin starkaste position inom humaniora men även inom 

beteendevetenskap, samhällsvetenskap pedagogik och sociologi skriver Allwood och Eriksson 
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(2010).  Att använda en hermeneutisk tolkning innebär att man försöker förstå människor, 

deras handlingar och resultatet av människors handlingar skriver Thurén (2007).  

 

Med detta som grund har denna undersökning och analysen av empirin en hermeneutisk 

tolkning då det är socialsekreterarnas upplevelser, tankar och åsikter som står i fokus. Syftet 

är inte att undersökningen ska resultera i ”hårda fakta” utan att undersöka och förstå de 

enskilda socialsekreterarnas upplevda svårigheter och möjligheter med att alltid ha 

barnperspektivet i fokus vid utredning.      

3.2 Nyinstitutionell organisationsteori 

Institutionella organisationer är enligt Lilja och Larsson (2005) exempelvis kommunala 

socialförvaltningar så som socialtjänst. Institutionella organisationer är till skillnad från 

marknadsorganisationer inte fokuserade på produktion. Nyinstitutionalismen kommer enligt 

Johansson (2006) från USA och utvecklades i mitten av 1970-talet. Teorin uppstod efter kritik 

mot organisationsteorins syn på organisationer som rationellt målinriktade. 

Nyinstitutionalismens syn på organisationer blev snarare att omgivningens (sociala och 

kulturella) komplexitet påverkar organisationen att hålla rationella mål, alltså organisationens 

handlingsfrihet är begränsad av sin omgivning. Johansson (2006) beskriver att den nya teorin 

genomgick tre faser innan den blev ”klar”. I grunden såg man organisationers sätt att anpassa 

sig till omgivningen som en social process, man institutionaliserade sig. Genom denna 

process skapade de individer som ingår i organisationen en gemensam bild av verkligheten. 

Utifrån denna gemensamma verklighetsuppfattning skapades formella och informella regler, 

eller institutionella krav, för vad som är accepterat. Dessa institutionella krav formas utifrån 

organisationers omgivningar genom att det tas för givet att vissa organisationer utför vissa 

uppgifter bättre än andra. Därefter strävar organisationen efter att utföra sina uppgifter på 

bästa sätt då det är det som förväntas av dem, denna process kallas institutionell isomorfism 

och är viktig för organisationens legitimitet fortsätter Johansson (2006).  

3.3 Organisationskultur och maktrelation 

Med organisationskultur menas enligt Lilja och Larsson (2005) att den grupp av människor 

som ingår i en och samma organisation skapar en viss kultur utifrån sociala processer. Hur 

kulturen skapas kan alltså bero på vilka tankar och åsikter som finns inom organisationen, om 

de anställda är mer positiva till att arbeta individuellt eller i grupp samt vilka kunskaper och 

erfarenheter de anställda har. Något som kan styra vilken kultur en organisation har kan till 

stor del även bero på den som leder organisationen menar Lilja och Larsson (2005). Även 

Jacobsen och Thorsvik (2002) skriver om organisationskulturer. Författarna förklarar 
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begreppet som mönster av grundläggande antaganden i en organisation. Dessa grundläggande 

antaganden utvecklas och blir till slut accepterade av gruppen. De blir betraktade som giltiga 

och därmed förs de över till nya medlemmar eller anställda. Författarna ger exempel på dessa 

grundläggande antaganden och det kan handla om normer och värderingar som visar hur de 

anställda ska tycka, tänka och bete sig men även hur man i organisationen ser på konfliker och 

betraktar tiden. Vidare beskriver förtattarna att i en organisation kan det även finnas fler än en 

kultur, så kallade subkulturer. Där upplever medlemmarna i subkulturerna en gemenskap och 

kan känna en viss distans till andra grupper inom samma organisation. Dessa olika 

subkulturer kan grundas på vilken utbildning de anställda har, i det fall det skiljer sig i 

organisationen. De kan även skapas utifrån åldersskillnad och arbetslivserfarenhet där grupper 

kan delas in i nya och unga eller äldre och mer erfarna. Joacobsen och Thorsvik (2002) menar 

att det sistnämnda kan bero på att de äldre och mer erfarna kan ha ett visst tankesätt och 

arbetssätt som alltid har funnits och det kan då krocka om organisationen anställer nya och 

yngre personer med andra sätt att tänka och göra. Även hur saker prioriteras i en organisation 

kan medföra att det bildas subkulturer. Till slut menar Jacobsen och Thorsvik (2002) att 

beroende på vilka subkulturer som finns i en organisation kan hela organisationens struktur 

och de mål som är angivna påverkas, antingen kan grupperna strida emot dem eller 

sammanfalla med dem.   

 

Ett annat begrepp vi har tagit med är maktrelationer. Lilja och Larsson (2005) beskriver 

maktrelationer som något föränderligt som påverkas av faktorer som lagstiftning och resurser. 

Olika led i maktrelationerna kan vara politiska ledare, chefer, personal och klienter och 

mellan dessa kan maktkonflikter uppstå. Maktkonflikterna kan påverkas av de grupper som 

skapas i organisationskulturen. 

3.4 Professionsperspektiv  

Att vara professionell i vardagligt språk kan enligt Selander (1989) betyda att man tar ansvar 

för de arbetsuppgifter som har blivit tilldelade, man har en yrkesstolthet, utför sitt arbete på ett 

effektivt sätt med precision och accepterar de regler som finns. Vidare förklarar författaren 

ytterligare betydelser som ordet profession har. Latinets ”professio” betyder erkännande, yrke 

eller uppgift och ”professionell” betyder yrkesmässig. Profession definieras även ur ett 

modernt engelskt lexikon. ”Profession” är ett yrke, i synnerhet ett yrke med hög utbildning, 

men bytyder [sic] även yrkeskår; högtidlig förklaring, klosterlöfte; bekännelse. 

”Professional” betyder yrkesmässig; fackutbildad; akademiskt utbildad; yrkesman, proffs 

inom vissa sportgrenar, även tränare; utövare av ett av de fria yrkena” (Selander, 1989, 
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s.13). Selander (1989) fortsätter att förklara innebörden i det franska och tyska språket och 

menar att alla dessa olika innebörder gör det svårt att säkra vad termen egentligen betyder. 

Därför kan ordet ”profession” istället tilldelas en specifik betydelse inom en teoretisk 

tankeram. Med detta menas att profession blir ett begrepp med en speciell innebörd. 

Tillvägagångssättet i professions- och professionaliseringsforskningen ser lika ut. Forskare 

har definierat begreppen inom en tankeram men trots detta är resultaten mycket olika och 

skilda synsätt har framkommit. Selander (1989) beskriver en viktig fråga inom forskningen 

som gäller gränsdragning mellan yrke och profession och visar på kriterier för vad en 

profession innebär. Dessa är bland annat att professionen kännetecknas av auktoritet, den har 

en systematisk teori, samhällelig sanktion, en egen kultur och etiska regler. För att erkännas 

som en profession ska alltså alla dessa kriterier vara uppfyllda. Detta är en stark tolkning och 

den medför dock problem för vissa yrkesgrupper menar Selander (1989).  

 

Brante (1989) använder sig av en teori om professionstyper och menar att det inte fungerar att 

endast utgå från professionella yrken. Författaren delar därför in olika professionstyper i fyra 

grupper baserat på att de kategoriserats och analyserats utifrån de objektiva materiella villkor 

de har att tillgå; ”fria” professioner, klassiska akademiska professioner, (välfärds)statens 

professioner och kapitalets professioner. Statens professioner utgör serviceorgan till kommun 

och landsting och har uppgifter som är reproducerande, sammanhållande och fördelande. De 

ska även vara underställda de värden som uttrycks i socialtjänstlagen. Socionomer hör enligt 

Brante (1989) till denna typ. Vidare skriver författaren om högskoleutbildningar och 

akademiska examina som något som ej bör övertonas utan de kunskaper som en profession 

har ska dels vara eftertraktade på marknaden samt relativt svårtillgängliga för gemene man. 

Dels ska kunskaperna och färdigheterna vara förbundna med hög status och höga belöningar. 

Har en profession höga värden av båda dessa variabler kallas de topp-professioner skriver 

Brante (1989). Är ett värde lågt kallas professionen för semi-profession och hit skulle 

socionomyrket kunna räknas enligt Brante (1989). Michaeli (2004) skriver också om semi-

professioner som en ny yrkesgrupp som växer fram där biståndshandläggare och 

arbetsterapeuter ges som exempel. Vidare beskriver författaren en professionsteori som en 

sociologisk teori med grund i hur olika professioner utvecklas, om status, makt och 

rangordning professioner emellan. En profession kännetecknas av att den sanktioneras av 

omvärlden och främst av staten skriver Michaeli (2004). Utbildning och legitimation ger ett 

kunskaps- och yrkesmonopol där kunskapen ska vara abstrakt och kunna föras vidare genom 

utbildning. Självständig forskning där professionens kunskap kan hänvisas till vetenskap och 

beprövad erfarenhet är ytterligare kriterier för att karaktäriseras som en profession skriver 
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författaren. Svensson (1989) har i en undersökning gjort ett försök att klarlägga 

professionellas möjligheter och begränsningar i att dels utöva sin kunskap och sina färdigheter 

i konkreta arbetssituationer. Professionella ska ha specifika kunskaper som de förväntas 

använda i sitt arbete, de ska veta vad de ska göra och hur. Klienter förväntar sig i de flesta fall 

att de professionella ska ha förmåga att hantera användningen av verktyg och instrument, 

metoder, utföra behandlingar och att genomföra tolkningar.  

 

Dellgran och Höijer (2000) skriver om en socialarbetarkonferens i Baltimore år 1915 där en 

diskussion pågick om i vilket fall socialt arbete kunde betraktas som en äkta profession eller 

inte. Kritiken som framfördes till varför det inte kunde betraktas som en äkta profession var 

att socialarbetare inte hade någon specifik kunskap och var därför beroende av andra 

professionella samt att det fanns en uppgiftsosäkerhet. Socialt arbete blev även kritiserat för 

att ännu inte ha några vetenskapliga tidsskrifter och ansågs därför vara alltför politiskt. Dock 

fanns möjligheter till utveckling inom socialt arbete vilket även ansågs vara intellektuellt till 

sin karaktär och det var därför möjligt att få full professionell status skriver författarna. Än 

idag är socialt arbete inte en fullt erkänd profession men Dellgran och Höijer (2000) skriver 

om en positiv inställning till en professionalisering. Den skulle dels erbjuda motstånd för 

yrkeskåren mot statsmakternas prioriteringar på sociala problem, dels skulle det kunna leda 

till att den enskilda arbetar mer professionellt vilket skulle gynna klienter. Vidare visar 

författarna på ytterligare kritiska åsikter som finns angående professionaliseringen. Det skulle 

kunna leda till att yrkets värdebas och samhällsuppgift förändras och även en förändring i 

relationen till klienter, utbildningar, organisationer och andra professioner. En förändring i 

yrkets ursprungliga värden kan då komma att ändras skriver författarna.    

4. Metodval och material 
Vi valde att utföra en kvalitativ undersökning för att på bästa sätt få svar på syftet och 

frågeställningarna genom att undersöka och belysa socialsekreterares upplevelser av hur det 

praktiska arbetet med barnperspektivet ter sig för dem. För att få tyngd och betydelse i 

uppsatsen och då vi utgick från socialsekreterarnas perspektiv, valde vi att göra intervjuer. 

Genom att använda en kvalitativ metod har vi fått en djupare förståelse inom området. Den 

kvalitativa forskningsintervjun använder forskare för att få förståelse för världen utifrån 

intervjupersonernas perspektiv skriver Kvale och Brinkmann (2009). Mellan forskare och 

intervjuperson skapas kunskap där intervjupersonernas erfarenheter görs meningsfulla. 
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För att samla in tidigare forskning gjordes artikelsökningar i Mittuniversitetets databaser och 

sökord som användes var barnavård, barnets bästa, barnets rätt att komma till tals, 

barnkonventionen, the child´s best interest AND social services, BBIC – Barns Behov I 

Centrum och Integrated Children´s System. Artiklarna skulle ha varit skrivna mellan år 2000-

2014 för att försöka få relativt ny forskning. Ett urval gjordes sedan utifrån artiklarnas 

rubriker och därefter lästes sammanfattningarna för att till sist välja de mest relevanta 

artiklarna. Förutom databaserna använde vi även referenshänvisningar i referenser till dels 

artiklar och böcker, samt offentliga dokument och rapporter från myndigheter såsom 

Socialstyrelsen och Barnombudsmannen. Ett problem som vi stötte på var att hitta 

internationella artiklar och artiklar som var vetenskapligt granskade som var relevanta för vår 

undersökning. Då vår undersökning är baserad på svenska förhållanden och ingen intention 

fanns att jämföra med internationell forskning gjorde vi bedömningen att utelämna denna del. 

4.1 Urval och avgränsning 

För att få svar på frågeställningarna valde vi att intervjua personer som ingår i socialtjänstens 

barn- och familjeenhet. Vi har gjort ett vad Bryman (2011) kallar målinriktat urval vilket 

betyder att vi valde ut personer som vi anser mest relevanta i förhållande till forskningsfrågan. 

Den empiri som presenteras är dock inte representativt för alla socialsekreterare som arbetar 

inom socialtjänstens barn- och familjeenhet och vårt mål var inte att försöka få en 

generaliserande bild av hur alla socialsekreterare upplever sitt praktiska arbete med 

barnperspektivet. Vi var ute efter unika berättelser med kvalitét som möjligtvis kunde leda till 

fortsatta forskningsfrågor och kopplas till tidigare, redan befintlig forskning. 

Socialsekreterarna arbetade på barn- och familjeenheten med utredning som rör barn 0-18 år. 

Intervjupersonerna var 4 socialsekreterare och i tabell 1 nedan beskrivs intervjupersonernas 

kön, ålder, utbildning, tidigare arbetslivserfarenheter samt antal år intervjupersonerna har 

jobbat inom socialtjänstens barn- och familjeenhet. Vi vill med hjälp av tabellen göra det 

lättare för läsaren och sätta intervjupersonerna i ett sammanhang. 

Tabell 1 

 

Intervjuperson 

 

Kön 

 

Ålder 

 

Utbildning 

 

Tidigare 

arbetslivserfarenhet 

 

Antal år inom 

barn och familj 

IP1 Kvinna 30 år Socionomutbildning Äldrevården 8 år 

IP2 Kvinna 36 år Socionomutbildning Förskola 12 år 

IP3 Kvinna 33 år Socionomutbildning Hemtjänst, särskilt 

boenden, gruppboende 

7,5 år 

          IP4 Kvinna 33 år Socionomutbildning Migrationsverket, 

skolkurator, 

försörjningsstöd 

4 år 
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4.2 Arbetsfördelning 

Under arbetets gång har vi delat upp arbetet mellan oss för att arbeta mer effektivt. Vid 

insamlandet av material till bakgrunden och tidigare forskning gjorde vi båda sökningar i 

databaser för att få fram ett material, efter det delade vi upp materialet och läste samt 

sammanställde ungefär hälften var. Metodavsnittet har vi arbetat med tillsammans med 

uppdelning på vissa delar. Intervjuerna delade vi upp och ansvarade för två var då vi hade fyra 

intervjupersoner. Vi deltog båda vid varje intervju, där den ena intervjuade och den andra 

observerade. Vid transkribering av intervjumaterialet började vi med att dela upp de två första 

intervjuerna och transkriberade den intervjun där ansvaret av genomförandet låg hos den 

andre. De två sista intervjuerna delade vi av ungefär på mitten och tog en del var, antingen 

början eller slutet. Under empiri och analysdelen ansvarade vi för olika teman och 

sammanställde materialet till dessa. Diskussionen skrev vi tillsammans. Vi har mestadels 

arbetat på distans till varandra med Skype som hjälp att kommunicera, vi har vid vissa 

tillfällen träffats, ofta i samband med handledarträffarna, och då arbetat gemensamt. 

Samarbetet genom hela arbetet har fungerat bra och detsamma gäller upplägget för arbetet. 

4.3 Insamling av empiri 

Intervjuformen var halvstrukturerad och vi har använt vad Bryman (2011) kallar för 

intervjuguide som hjälp med att hålla oss till temat. Se bilaga 1 för intervjuguide. I och med 

att använda en halvstrukturerad intervjuform lämnade vi utrymme för intervjupersonerna att 

vara mer öppna i sina svar vilket ledde till en mer trovärdig och genuin bild av deras 

upplevelser, tankar och åsikter. Kvale och Brinkmann (2009) menar att en halvstrukturerad 

intervju varken är ett vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Denna intervjuform ansåg vi 

vara bäst lämpad då vi hade som mål att undersöka socialsekreterarnas upplevelser, tankar 

och åsikter och inte bara ”rena fakta”. 

4.3.1 Tillvägagångssätt och etiska överväganden 

För att komma i kontakt med möjliga personer att intervjua sökte på olika kommuners 

hemsidor efter en person att kontakta på socialtjänstens barn- och familjeenhet. Dessa 

personer var antingen enhetschefer eller verksamhetschefer över barn- och familjeenheten. På 

en av kommunernas hemsida hittade vi ingen kontakt utan fick ringa till kommunens 

reception för att be om en mailadress. Vi skickade sedan ett mail till chefen på arbetsplatsen 

där vi presenterade vilka vi var och förklarade varför vi hade tagit kontakt. Därefter beskrev 

vi undersökningens syfte, vilka arbetsuppgifter intervjupersonen vi önskade kontakt med 

skulle ha, hur många intervjupersoner vi sökte och hur lång tid intervjun kunde tänkas ta samt 

när i tiden vi behövde göra intervjun. Första kontakten togs ungefär 6 veckor innan 
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intervjuerna var planerade att genomföras. Vi kontaktade 6 närliggande kommuner varav en 

gav svaret att de kunde ställa upp med 2 intervjupersoner. En annan kommun svarade att de 

inte hade möjlighet att ställa upp och en tredje kommun svarade att på grund av mycket hög 

arbetsbelastning och underbemanning var det osäkert om någon skulle ha tid. Resterande 3 

kommuner gav inget svar. Då målet var att intervjua 4 personer skickade vi ut ännu ett mail 

till de som inte hade svarat samt till den kommun som var osäker. Vi fick då svar från en av 

kommunerna som kunde ställa upp med en intervjuperson. De resterande 2 fick vi återigen 

inget svar av. För att göra ett sista försök till att få en intervjuperson till kontaktade vi ännu en 

kommun, då bara 14 dagar innan planerad intervjutid. Denna kommun kunde ställa upp med 

en intervjuperson. Sammanlagt tog vi kontakt med 7 kommuner varav intervjuerna utfördes i 

3 av dessa.  

  

Till de personer som kunde ställa upp skickade vi ytterligare ett mail för att bestämma datum 

och tid samt ge information om de fyra etiska principer som vi tagit hänsyn till. Bryman 

(2011) beskriver den första som är informationskravet som betyder att alla berörda personer 

har informerats om undersökningens syfte samt vilka moment som ingick i undersökningen. 

Vi har gjort personerna medvetna om att deltagandet är frivilligt och de när som helst har 

kunnat avbryta sitt deltagande. Den andra principen är samtyckeskravet, de berörda 

personerna har själva haft rätten att bestämma över sin medverkan i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet är den tredje principen vilket betyder att alla uppgifter om de 

medverkande personerna har behandlats med konfidentialitet och materialet har förvarats på 

ett sådant sätt att endast berörda har haft tillgång till det. Informationen har kodats och alla 

personuppgifter har raderats. Den fjärde och sista principen är nyttjandekravet som går ut på 

att de uppgifter som samlats in enbart har använts i vårt forskningssyfte. De berörda 

socialtjänsterna kommer inte att nämnas av etiska skäl.  Vi ställde även frågan om vi hade 

möjlighet att spela in intervjun, vilket alla fyra gav sitt godkännande till. 

4.3.2 Intervjuguide 

Vid utformandet av intervjuguiden utgick vi från tidigare forskning och formade teman. En 

intervjuguide är enligt Kvale och Brinkmann (2009) ett manus med mer eller mindre strängt 

strukturerade teman och frågor som kan styra intervjun. Vi valde att utforma teman vilka 

kunde ses som en översikt över de områden som skulle täckas in under intervjun. De olika 

temana vi använde oss av var intervjupersonernas bakgrund, barnperspektivet, svårigheter och 

möjligheter med att se till barnets bästa, svårigheter och möjligheter med att låta barnet 

komma till tals samt övriga frågor som innefattade utbildning och kunskap. Vi skapade öppna 
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frågor för att få så utförliga svar som möjligt och vi använde även exempelfrågor för att 

komma åt berättelser hos intervjupersonerna. Tanken med att ha frågor om 

intervjupersonernas bakgrund var för att kunna sätta deras svar i ett sammanhang. De övriga 

frågorna i intervjuguiden fanns med för att ställas i mån av tid samt en fråga att om de fanns 

något som vi hade glömt eller som de skulle vilja berätta om. Förutom de frågor som fanns i 

intervjuguiden ställde vi följdfrågor för att få samtalet att flyta på i fördjupande och 

förtydligande mening. Vi genomförde även två pilotintervjuer, innan de ordinarie 

intervjuerna, på oberoende personer för att testa intervjuguiden vilket inte medförde någon 

förändring i frågorna. Däremot fick vi bekräftat att frågorna var rimliga i sammanhanget. För- 

och nackdelar diskuterades med att delge intervjupersonerna intervjuguiden i förväg. 

Fördelarna var att förbereda dem på vad som skulle komma i intervjun, nackdelarna var att 

intervjupersonerna då hade tid att fundera ut svaren i förväg vilket kunde medföra alltför 

faktabaserade svar och att vi då kunde tappa en bra reflekterande dialog under själva 

intervjun. Vi valde därför att inte skicka ut intervjuguiden i förväg.  

4.3.3 Intervjuer 

Innan intervjuerna påbörjades presenterade vi oss och berättade om vår erfarenhet med att 

jobba med barn som far illa. Därefter beskrev vi syftet med undersökningen än en gång. Hur 

intervjuguiden var uppbyggd förklarades också för samtliga intervjupersoner. Under 

intervjuerna användes en diktafon för att spela in samtalet. Intervjuerna avslutades med att 

fråga om vi hade möjlighet att kontakta dem i efterhand om frågor skulle uppstå. Vi 

förklarade att det material som vi transkriberat kommer att skickas tillbaka i mån av tid till 

intervjupersonerna för ett godkännande, vilket vi också gjorde. Samtliga intervjuer tog mellan 

30-50 minuter. Vid den tredje intervjun kände vi båda att frågorna besvarades med liknande 

svar och vi kunde se kopplingar till tidigare forskning. 

4.3.4 Transkribering 

Intervjuerna överfördes från diktafonen till dator. Under transkriberingen låg vårt fokus på 

vad intervjupersonerna berättade, inte hur de berättade. I transkriberingen har vi alltså inte 

tagit med kroppsspråk, pauser, skratt och upprepningar då vår analys inte är en samtalsanalys 

utan en innehållsanalys och enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det inte nödvändigt att ha 

med detta i transkriberingen. Vi valde även att sammanfatta vissa begränsade delar av 

intervjuerna som inte hade någon uppenbar relevans för undersökningens syfte och 

frågeställningar, dessa delar har heller inte redovisats. Transkriberingen resulterade i 7-10 A4 

sidor utskrivet material per intervju med enkelt radavstånd. 
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4.4 Kvalitativ innehållsanalys 

Vi har valt att använda vad Bryman (2011) kallar kvalitativ innehållsanalys, vilken är den 

vanligaste analysmetoden inom kvalitativa undersökningar. Analysen innefattar att 

bakomliggande teman lyfts fram och analyseras. Resultatet av transkriberingen lästes igenom 

flertalet gånger, dels för att vi skulle lära känna vårt material och dels för att få fram de 

underliggande teman som användes i analysen av empirin. Vi har både använt oss av 

intervjupersonernas citat och vad Kvale och Brinkmann (2009) kallar meningskoncentrering 

där vi sammanfattat intervjupersonernas citat till kortare meningar. Detta tecken (...) användes 

när någon eller några meningar är överhoppade innan fokus kring temat åter blir tydligt. Vi 

har vävt samman analysen av materialet med intervjupersonernas sagda information för att få 

en läsvänligare text. I analysen har vi dels använt vår tidigare forskning för att strukturera och 

analysera texten men också lagstiftning och två teoretiska perspektiv, professionsperspektivet 

och organisationsteori och begreppen maktrelation respektive organisationskultur. Med hjälp 

av de underliggande teman som genomsyrades i intervjuerna ansågs dessa två 

perspektiv/teorier vara relevanta att använda som en grund till analysen.  

4.5 Validitet och reliabilitet 

Vi skickade den enskildes transkriberade intervju till respektive intervjuperson som deltog i 

undersökningen. Intervjupersonerna fick i och med detta en möjlighet att bekräfta att det 

resultat av intervjun vi fått, överensstämde med deras upplevelser och uppfattningar kring vad 

de ville förmedla under samtalen. Byman (2011) beskiver detta som respondent-validering 

och det kan ge undersökningen en högre trovärdighet och äkthet. Vi diskuterade för- och 

nackdelar med att återlämna de transkriberade texterna till var och en. Fördelarna med att det 

skulle ge undersökningen en högre trovärdighet och tyngd samt att vi upplevde att tid fanns 

för att göra förändringar tog vi beslutet att delge intervjupersonerna texterna. Ingen av 

intervjupersonerna hade några motsättningar till sin transkriberade intervju.  

 

I en kvalitativ undersökning som det här är spelar många faktorer in i hur vi går till väga i 

processen för att få resultatet. Det är därför viktigt att alla delar av forskningsprocessen är väl 

beskrivna och fullständiga i metodavsnittet för att öka pålitligheten och möjligheten att göra 

en likadan studie. Därför har vi på ett så detaljerat sätt som möjligt beskrivit hur vi gått till 

väga i arbetet. Trots detta finns en stor problematik i att upprepa kvalitativa undersökningar 

och få samma resultat menar Bryman (2011). Den miljön vi har utfört intervjuerna i kommer 

troligtvis vara liknande under en tid men utifrån att varje socialsekreterare är enskilda 

individer där erfarenheten och kunskapen skiljer sig tillsammans med arbetssätt och personligt 
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engagemang för frågan, blir upprepningen problematisk. En annan aspekt som gör det 

problematiskt är att vi som utför undersökningen uppfattar och lägger tyngd på viss 

information vilket betyder att nästkommande forskare behöver gå in i liknande roll med 

samma fokus och tankesätt för att få samma resultat.   

5. Empiri och analys 
I denna del av uppsatsen presenteras den empiri vi har samlat in via intervjuerna, analysen 

kommer löpande med empirin. Vi har skapat teman utifrån intervjuerna och det första temat är 

barnperspektivet där vi börjar med att presentera intervjupersonernas syn på barnperspektivet 

respektive barnets perspektiv och hur de arbetar med dessa begrepp i praktiken. Sedan berör 

vi barnets bästa och barnets rätt att komma till tals och vad det innebär i praktiken för 

intervjupersonerna. Svårigheter och möjligheter med att låta barnet komma till tals var en av 

frågeställningar till uppsatsen vilket också blev tema två i detta kapitel. Svårigheterna och 

möjligheterna är uppdelade utifrån organisatoriska svårigheter och möjligheter samt 

svårigheter mer riktat mot barnets situation, då det visade sig att vissa svårigheter som 

intervjupersonerna upplevde inte kunde kopplas till organisationen eller upplevd 

kompetensbrist. Det tredje temat är organisatoriska förutsättningar och innefattar vikten av 

bra ledning samt kollegor och lagstiftningens begränsningar och möjligheter i arbetet med 

barnutredningar. Det sista temat är professionen och upplevd kompetensbrist där vi tar upp 

vad som enligt intervjupersonerna saknas kunskapsmässigt med att arbeta med 

barnutredningar. 

5.1 Barnperspektivet respektive barnets perspektiv i praktiken 

Utifrån den tidigare forskning kring begreppen barnperspektiv och barns perspektiv och dess 

mångtydiga innebörd ville vi ta reda på vad begreppen innebär för intervjupersonerna. IP2 

beskriver relationen mellan barnperspektiv och barnets perspektiv på detta sätt:  

Barnperspektiv är att se till barns bästa och barnets perspektiv är kanske det barnet upplever 

är bäst. (...) Att se till barnets bästa och barnperspektivet kanske inte alltid överensstämmer 

med det barnet skulle önska, men det som vuxenvärlden kanske tycker är viktigare. 
 

Denna beskrivning överensstämmer med hur Halldén (2003) också förklarar begreppen. IP1 

benämner barnets perspektiv med att göra dem delaktiga i utredningen, att prata med dem 

men respektera om de inte vill. IP1 menar att barnperspektivet är att alltid se till barnets bästa 

och IP3 pratar om begreppet på detta sätt: 

Man pratar om barns bästa men man kan egentligen aldrig säga exakt vad det är utan det är 

ju individuellt och det måste få vara det. Vad som är bra för ett barn behöver ju inte alls vara 

bra för ett annat barn. Så det är ju hela tiden att utgå från det här barnet. 
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Det visar på en skillnad i att se barnet från ett vuxenperspektiv eller från barnets perspektiv. 

Den tidigare forskning Qvarsell (2003) redovisar, att det finns en kunskapsbrist hos 

socialsekreterare och att de utgår från en generell forskning om vad ett barn behöver motsägs 

delvis av hur IP3 resonerar, vilket mer visar på ett individualiserat tänk och förhållningssätt 

kring vad som är bäst för ett barn. 

5.1.1 Barnets bästa och barnets rätt att komma till tals – innebörden i det aktiva arbetet 

Vad som preciseras som barnets bästa har inte framkommit av den tidigare forskningen utan 

är enligt Nordenfors (2010) upp till varje enskild handläggare att bedöma. Vi ställde frågan 

till våra intervjupersoner vad de utgår ifrån när de ska bedöma barnets bästa och mycket är 

grundat i forskning men också lagstiftning och barnkonventionen om vad som är bäst för ett 

barn. IP3 beskriver det som olika ben att stå på, dels forskning om t.ex. frisk- och riskfaktorer 

hos ett barn, dels att samtal med barnet och familjen om vad som är bäst. Hon beskriver en 

sammanvägning av dessa två som en bra grund i att bedöma vad som är bäst för ett barn. IP4 

påtalar ett verktyg hon ibland skulle ha behövt för att underlätta arbetet med att se till barns 

bästa:  

Det finns ju ingen färdig mall där, tyvärr. Jag har slitit mitt hår många gånger i början här 

på barn och familj, varför det inte finns någon ABC, eller något mätinstrument. 
 

Varför det inte finns framarbetat någon mall kan förstås bero på att generella föreställningar 

om vad barn behöver som Qvarsell (2003) skriver om att det inte blir bra för barnen alla 

gånger. Tidigare forskning har visat på att barn mer och mer lyfts fram i utredningar och får 

chansen att utrycka sina åsikter. Petersson (2003) menar dock att det är en objektiv 

bedömning från tillämpare och lagstiftare där barnets intressen är kopplat till de behov som 

bedöms nödvändiga att tillfredsställa, inte till vad barnet egentligen vill. Vad innebär då att 

barn har rätt att komma till tals i utredningar? Vi frågade intervjupersonerna vad de anser att 

komma till tals innebär. IP4 anser att innebörden med att barnet ska komma till tals är att 

barnet ska ha möjlighet att vara huvudperson i sin egen utredning. IP1 beskriver det så här:  

Det kan ju egentligen ske på många olika sätt. (…) Om man tänker en utredning, i de bästa av 

världar, så är det bäst att de får vara med och veta att vi gör en utredning, vad det innebär 

och vad den ska leda till. Sedan att man har samtal eller observationer under utredningstiden 

och att man också träffar dem för ett avslutande samtal (…) Sedan finns det barn som inte vill 

prata med oss och då ska det vara okej men de har fått möjligheten att uttrycka sin åsikt (…) 

Det kan vara via observationer lika gärna, när de är hemma med sina föräldrar eller på 

skolan (…) Det behöver inte uttryckligen vara att de måste prata och berätta vad de vill eller 

vad de tycker och tänker.  
 

Alla intervjupersoner beskriver att barnet inte behöver prata om det inte vill men att det har 

fått möjligheten att göra det och att deltagandet kan ske via observationer. Alla är också 
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överens om att det ligger på socialtjänstens ansvar att även ge barnet förutsättningarna att 

känna sig trygg för att kunna öppna sig och kunna göra det på den nivå barnet är på. Detta 

överensstämmer med vad Nordenfors (2010) kunde utläsa i sin studie, att om 

socialsekreteraren underlättade för barnet på mötet med att t.ex. förbereda barnet på vilka som 

skulle närvara, ökade det tillfredställelsen hos individen. IP3 berättade om hur barn ibland inte 

håller med om vad som är bäst för dem: 

Barnet kan ju uppleva, framförallt mindre barn, att vi inte ser till barnets bästa när vi 

placerar dem, de tycker ju ofta att det är jättehemskt och är inte alls med på det. Det är ju 

klart de blir påverkade av våra bedömningar och framförallt när det handlar om 

tvångsåtgärder då kan vi ju bestämma mer och vara ett större kugghjul än i de frivilliga. 
 

Petersson (2003) förklarar att barnets vilja och subjektiva intressen kan gå emot det som 

socialtjänsten bedömer vara barnets behov och vad som är bäst för barnet precis som IP3 

beskrivit ovan. Hur ofta man pratar med barnet i en utredning verkar vara en 

bedömningsfråga, dels vad ärendet gäller och dels barnets mognad och kapacitet. IP3 

beskriver att när man träffar ett barn så ska de finnas ett syfte med det, man ska inte träffa 

barnet bara för att det står att man ska det, man ska inte heller pressa barnet att komma till tals 

till vilket pris som helst, det strider mot barnperspektivet. IP4 svarade så här:  

Jag tror att det ideala ska vara 4 gånger under en utredningstid. Med handen på hjärtat så 

blir det nog inte alltid så. (…) Ibland blir det bara en gång. (…) Det beror på vad det gäller 

för någonting och vad det är. (…) Det som jag vet att vi är dåliga på generellt, jag vet inte om 

det är speciellt för …kommun men det tror jag inte, den kritik man får är det sista samtalet 

med barnet när utredningen är avslutad, att knyta ihop säcken för barnet. Där är vi dålig att 

träffa barnet en sista gång och förklara att så här blev det. Det tror jag är lättast att tappa, 

det är återigen det här med att tappa barnperspektivet, att någonstans påminna sig själv om 

att det inte är lätt för det här barnet att förstå vad den där tanten gjorde här 3 gånger och vad 

det blev av det och vart hon tog vägen. (…) 
 

Även Aronsson (1996) påtalar vikten av att barn behöver få förklarat för sig för att förstå vad 

allt ledde till och varför det blev som det blev, om inte så finns risken att barnet känner sig 

mindre värt eller att ingen tänker på honom eller henne. Vi funderade med intervjupersonerna 

om barnets bästa innebär att barnet alltid ska komma till tals och det svar vi fick från samtliga 

var att det inte behöver vara bäst för barnet att komma till tals. Intervjupersonerna menade att 

det strider mot barnets bästa att tvinga dem att prata om de inte vill och att det går att göra en 

bra bedömning i alla fall. IP1 beskriver det så här:  

Nej, det behöver det inte. (…) alla barn vill inte prata och det är inte säkert att det är det 

bästa alla gånger, vi ska ju inte gå in och pressa barnen.  
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Men om barnet har fått kommit till tals så beskriver alla intervjupersoner att det blir en bättre 

utredning med ett bättre resultat där barnet har fått varit med och tyckt och tänkt kring t.ex. 

insatser. IP4 säger så här:  

Nu kan ju jag bara prata för mig men jag tycker att det blir en helt annan substans i 

utredningen där barnet har fört sin egen talan, det blir en helt annan tyngd i en sådan 

utredning. (…) Framförallt ett barn som är så pass verbal att de verkligen kan prata för sig 

och att de kan sätta ord på tankar och känslor, det blir en otrolig skillnad tycker jag. 
 

Halldén (2003) beskriver vikten av att se till barnperspektivet och barnets perspektiv 

samtidigt, men också var för sig och det visar sig tydligt i praktiken hur det går till. 

5.2 Svårigheter och möjligheter med att prata med barn 

5.2.1 Barnets situation i utredningen 

Att prata med barn om svåra saker är inte alltid lätt och det visar även forskningen på. 

Aronsson (1996) beskriver att det finns grundläggande svårigheter med att intervjua barn. Att 

ett barn inte vill eller kan utrycka sig kan bero på många olika saker och det är tydligt hur 

denna komplexitet spelar in i socialsekreterarnas arbete med barnutredningar. Barnet har rätt 

att komma till tals i utredningar men har ibland svårigheter med att göra det, det kan vara små 

barn som inte har språket eller har äldre syskon som pratar åt dem beskriver IP2. Det kan 

också vara andra orsaker som man inte riktigt kommer åt. IP3 beskriver svårigheter hon har 

stött på:  

Det kan ju ofta vara med barn som inte säger så mycket eller att de är väldigt blyga. (…) De 

liksom nickar, skakar på huvudet och rycker på axlarna ungefär. (…) Det är ju en svårighet 

såklart när barn själv inte kan, vill eller har förmåga att beskriva och det gäller ju ofta små 

barn. (…) Barn har ju mindre de är svårare att uttrycka sig, även vuxna kan ju ha svårt att 

uttrycka sig, många kan ju säga att han har så svårt att säga vad han vill eller vad han 

känner, eller att man inte riktigt har tillgång till ett fullt språk. Och det kan ju också vara 

invandrade barn som inte riktigt kan svenska riktigt bra och då blir det ju ytterligare en 

svårighet. Tillgång till språket är väl en ganska stor nyckel. 
 

Hon beskriver språket som en nyckel till att kunna prata med barn och att det egentligen inte 

spelar så stor roll om det är ett mindre eller äldre barn. Aronsson (1996) beskriver Jean 

Piaget´s begrepp om barnsliga tankeformer som kan vara en förklaring till varför vissa barn 

inte vill eller kan prata och berätta om sina tankar och åsikter. T.ex. tankeformen: idén om 

vuxen insyn, vilket menas att barnet tror att de vuxna vet och förstår barnets tankar, att barnet 

kan tro att den vuxne kan sätta sig in i barnets tankar och därför väljer barnet att inte prata. En 

annan svårighet som IP2 beskriver är när man inte vet om barnet upplever ett bra bemötande 

och känner sig hörd även om man som socialsekreterare gjort allt i sin makt för att lyssna till 

barnet och göra honom eller henne delaktig i utredningen.  
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För jag har också hört ibland när man har gjort undersökningar och intervjuer med barn som 

har varit placerade och att de har tyckt att socialsekreterarna har hört av sig för lite och att 

de inte lyssnar, och vi tycker att vi någonstans gör det. (…) Vi har ju ett ganska tydligt 

uppdrag vad det är vi ska göra. Vi är ju ingen samtalskontakt, vi ska ju göra det vi ska göra 

och så fort som möjligt ska vi avsluta. Vi ska ju inte hålla på och involvera oss i folks liv i 

onödan, utan när det är färdigt är det färdigt fast egentligen kanske barnets önskan är att 

man ska höra av sig, att man ska ringa, men så fungerar det ju inte riktigt. Det är ju ganska 

fyrkantigt, nu gör vi en utredning och då utreder vi det här och så har vi ett bistånd och då 

följer vi upp just det här enligt den genomförandeplan som vi har gjort. Så jag kan 

någonstans förstå tanken att de tycker att man hör av sig för lite och vi kan inte sitta nere i 

hamnen och småprata och äta en glass för det är inte en del i mitt uppdrag, egentligen, det är 

inte i min tjänst, men det kanske man skulle önska. Och då kan det bli lite fyrkantigt kanske. 
 

Att barnet inte upplever det som socialsekreteraren vill förmedla är inte alltid så lätt att 

upptäcka och kan förklaras med det Aronsson (1996) beskriver med Piaget´s tankeform, 

kognitiv egocentrism, där barnet bara har förmågan att se från sitt eget perspektiv och inte från 

något annat perspektiv, barnet har inte förmågan att förstå även om man skulle förklara för 

honom eller henne att det inte ingår i jobbet som socialsekreterare att göra dessa saker även 

om man skulle vilja det. 

5.2.2 Organisatoriska svårigheter och möjligheter 

Utifrån den organisation som socialtjänsten är, handlade delvis vår förförståelse om att 

intervjupersonerna skulle uppleva vissa svårigheter i sitt arbete. Vi ville även ta reda på vilka 

möjligheter som finns för intervjupersonerna och vi ställde därför frågan om vilka svårigheter 

respektive möjligheter de har för att prata med barn i utredningar. Intervjupersonerna tyckte 

att de hade bra med möjligheter för att prata med barnen men de upplevde även vissa 

svårigheter. IP2 tyckte att BBIC är ett bra verktyg för att få med barnets uppfattning samt att 

det går att vara flexibel i vart man träffar barnet någonstans, att man alla gånger inte behöver 

träffa barnet på kontoret. IP1 svarade så här:  

Jag ser inga hinder i att prata med barnen, det gör jag absolut inte. De flesta föräldrar som vi 

möter har inget bekymmer med det bara man förklarar varför man ska prata med dem. (…) 

Socialtjänsten kanske skulle behöva mer pengar för att kunna hjälpa dem ännu mer. Men sen 

är det ju det att vi skulle ju behöva ha tiden att träffa alla barn och kunna gå på djupet i det 

mer. För i de bästa av världar ska vi träffa dem mer än en gång under utredningen och ibland 

träffar vi dem inte alls. 
 

IP3 anser också att man skulle behöva träffa barnen mer än vad det finns utrymme till. De alla 

metoder som finns att använda har ingen betydelse om de inte kan träffa människor öga mot 

öga. Det har mycket att göra med resurser menar IP3. Tiden var en återkommande resurs som 

skulle behövas mer av och det visar på det hårda tryck socialtjänsten är under och inte har alla 

resurser som kanske skulle behövas för att hantera det. Det kan handla om ekonomiska 

förutsättningar inom kommunen, att det behövs fler socialsekreterare eller så handlar det om 
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omprioriteringar inom organisationen. Då institutionella organisationer är väldigt påverkade 

av sin omgivning vilket Johansson (2006) pekade på påverkas även socialtjänsten av sin 

omgivning. Det tryck som socialtjänsten utsätts för kommer från att samhällets medborgare är 

i behov av hjälp och stöd och det har idag blivit mer accepterat att söka hjälp i alla 

samhällsklasser vilket kan öka trycket hos socialtjänsten. Det visade sig vara väldigt viktigt 

för IP1 som ibland kunde prioritera bort andra saker för att hinna träffa barnet:  

Ibland kan jag prioritera bort andra saker för att hellre faktiskt hinna träffa barnen. (…) Jag 

kanske inte skriver de där aktanteckningarna i tid. Utredningen får dra över någon extra dag. 

Det mer administrativa jobbet kan få ta lite stryk. 
 

En tydlig målbild hos intervjupersonerna är att hjälpa barnet snarare än att hålla alla riktlinjer 

som finns. Johansson (2006) beskriver den sociala process som sker inom en organisation, när 

en gemensam verklighetsuppfattning skapas och de formella och informella reglerna styr 

arbetet. På de sätt IP1 beskriver sin prioritering av barnet i första hand kan det vara en så 

kallad informell regel som är accepterad av organisationen. IP2 pratade också om vikten av att 

få bygga upp en relation med barnet innan man ska gå in och prata om svåra saker, hon 

beskriver att tiden till det sällan finns. IP4 anser dock inte att resurserna är otillräckliga inom 

den kommun hon jobbar i: 

Ja, det finns väl alla möjligheter i världen tänkte jag säga, så länge jag rör mig inom befintlig 

lagstiftning. (...) Att jobba med det som kan bli barnets bästa, men man behöver få komma in 

på något vis. Resurserna runtomkring, där är det ju inget att tala om, det är ju en 

behovsprövad verksamhet. Jag sitter inte med något budgetansvar så som handläggare, och 

jag upplever inte att det sätter stopp i de resurserna, personal, ekonomi och sådana saker. Ett 

exempel, om det skulle vara i linje med barnets bästa att vara placerad ett tag eller för 

förälder och barn att åka iväg på en placering tillsammans, där upplever jag aldrig några 

svårigheter, liksom hos beslutsfattande chef. 
 

Då de anställda inom organisationerna gör det arbete som förväntas av dem så som Johansson 

(2006) beskriver är det också viktigt att känna att man har resurser att jobba med för att kunna 

göra ett bra jobb och inte känna en stress över att inte kunna hjälpa barnen och familjerna. 

Institutionell isomorfism, begreppet som Johansson (2006) har förklarat, visar sig också 

tydligt hos IP3 som aktivt vill öka legitimiteten för sitt arbete. IP3 tycker att det skulle 

behövas mer konkret handledning i svåra fall som t.ex. vårdnadstvister där fokus mer hamnar 

på föräldrarna än på barnen:  

Det jag personligen kan tycka är ju att ha mer konkret riktad handledning i de här frågorna. 

Man kan ju ta som ett exempel på ärenden där det ligger en vårdnadstvist, det vet vi av 

forskning att det skadar barn jätte mycket att föräldrar är oense. I sådana ärenden har det en 

förmåga att bli helt uppslukat av föräldrarnas konflikt och så när man sitter sen och ska 

sammanställa materialet så ser man att man har träffat föräldrarna 14 gånger och barnen 2 

gånger. Då blir man ju lite, det här var ju inte meningen, det var ju inte det här vi skulle göra. 
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I fallet IP3 pratar om blir det tydligt hur omgivningens komplexitet påverkar målet för 

socialsekreteraren och organisationen, fokus ligger på föräldrarna och barnperspektivet 

försvinner.  

5.3 Organisatoriska förutsättningar 

5.3.1 Vikten av bra ledning och kollegor 

Under intervjuerna kom det fram hur viktigt det är med en bra arbetsgrupp och ett bra 

samarbete med chef och ledning. IP3 lyfter här fram en organisatorisk svårighet med att jobba 

som socialsekreterare:  

Så där är ju pyramiden åt fel håll och det är ju strikt en organisations och lönefråga, det är 

för hög arbetsbelastning, det är för dåligt betalt, det är för stort ansvar utifrån mandatet så 

många lessnar ju, och många blir faktiskt livrädd för socialtjänsten och känner ju att aldrig 

mer. Eller att det är så tungt att man känner att ´nä men jag orkar inte med det här, att jag 

inte kan sova eller att jag sitter och maler vad jag ska göra’.  
 

Som ny på ett jobb behöver man bli väl omhändertagen och det kan vara extra viktigt i ett 

yrke som är så tufft som detta. Lilja och Larsson (2005) skriver att utbrändhet kan bero på 

avsaknaden av stöd från kollegor eller att man har svårt att sätta gränser för sina egna krav på 

arbetsplatsen. IP1 berättar om sina erfarenheter som ny på socialtjänsten:  

Som nyutexaminerad så har du inte kunskapen att börja, du behöver ett otroligt stöd från dina 

kollegor och ärendehandledare. (…) Hade jag inte haft det stöd jag hade i början så hade jag 

aldrig varit kvar, det var otroligt mycket värt. Och personalgruppen var ganska stabil. (…) 

De flesta hade jobbat ganska länge och det tror jag också är en förutsättning för att de skulle 

kunna orka hjälpa till. 
 

Lilja och Larsson (2005) skriver om organisationskultur och hur det kan skapa trygghet i 

organisationen, känner man att man tillhör en grupp och får stöd därifrån så blir man också 

trygg i sitt arbete. IP4 berättar om en bra chef och hur det påverkar arbetet i organisationen:  

Det märks att vi har en chef som är gammal barnhandläggare för att det ligger mycket fokus 

där, det är en prioriteringsfråga och det märks ända ner i verksamheten. (…) Vi har jobbat 

ganska hårt under ett par år i alla fall dels så har vi väldigt mycket värdegrundsarbeten, vi 

har en generös arbetsgivare som har avsatt tid varje vecka där vi ska älta grundprinciperna i 

BBIC, inte bara läsa dem upp och ner utan diskutera dem, vad de innebär i vår vardag, vilka 

svårigheter man möter på som handläggare, vilka möjligheter man kan se. Nästan lite 

handledningsstuk i dialog med varandra där man kan lyfta hinder, utmaningar, fördomar, 

vad man har med sig i sin egen ryggsäck, vad som påverkar mig i mina utredarglasögon eller 

verkställighetsglasögon. Vi är också med i barns brukarmedverkan. (…) Vi har den här 

möjligheten att titta på dessa frågor och lyfta det här och vara självkritiska och följa upp det 

vi gjort, om vi har gjort rätt saker, om inte gör om gör rätt. Mycket självutveckling i det här, 

det är nog viktigt. 
 

IP4 visar på många resurser som organisationen erbjuder och vikten av en bra chef som har 

kunskap om vad som behöver göras. Lilja och Larsson (2005) skriver också om 
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maktrelationer och så som IP4 har beskrivit ovan verkar makten mellan chef och 

socialsekreterare inte vara ett hot för organisationen utan snarare att de tillhör samma grupp. 

Nästa viktiga del i organisationspyramiden är politikerna som har väldigt stor makt över 

organisationen. IP4 säger så här om det:  

Och att det är framträtt hela vägen, vi har ju politiker också som är med på banan som är 

väldigt engagerade och vill vara med, det är också viktigt.  

5.3.2 Lagstiftningens begräsningar och möjligheter 

Arbetet på socialtjänsten med myndighetsutövning är till stor del styrt av lagstiftning där 

socialtjänstlagen är den lag som är grundläggande. Lundström (1996) har beskrivit 

lagstiftningens utveckling och förändring. En av de största förändringarna som utvecklingen 

har bidragit till är den frivillighet socialtjänstlagen idag bygger på. Denna frivillighet 

tillsammans med klientens självbestämmande och integritet gentemot socialsekreterarens 

uppgift att ha barnperspektivet i fokus där barnets bästa är en grundläggande princip kan 

medföra vissa begränsningar för socialsekreterens arbete. Intervjupersonerna berättar om 

situationer där en utredning har genomförts och i bedömningen finns förslag på åtgärder eller 

insatser som ska leda till att barnets och familjens situation förbättras, men föräldrarna ger 

inte sitt samtycke, IP1 beskriver det så här:  

Ibland kan vi komma fram till saker i utredningen som kan vara barnets bästa men 

föräldrarna är inte med på tåget och då måste vi ju avsluta om vi inte kan ansöka om vård. 

(...) Det är ju när man inte kan samarbeta med föräldrarna och de inte vill se sin egen 

problematik i det. Där man någonstans ser att här kan vi åstadkomma en förändring med rätt 

stödinsatser men föräldrarna är inte intresserade. 
 

Föreligger inte en sådan situation att socialsekreteraren kan ansöka om vård enligt LVU står 

de ibland utan möjligheter att sätta in insatser. Flera forskare har visat på att barnperspektivet 

stärktes i och med barnkonventionens förverkligande i svensk lagstiftning. Petersson (2003) 

visade på hur barnperspektivet stärktes i socialtjänstlagens portalparagraf och Nordenfors 

(2010) pekar på att barns rättigheter och delaktighet ökar i och med barnkonventionen, dock 

är det svårt att omvandla konventionen i praktiken. Barnperspektivet är något alla 

socialsekreterare är skyldiga att beakta i sitt arbete, men det är inte alltid det är tillräckligt, IP2 

problematiserar situationen: 

Sen kan vi ju beakta barnperspektivet och barnets bästa hur mycket vi vill, i slutändan är det 

fortfarande frivilliga insatser och det är fortfarande föräldrarna som är vårdnadshavare som 

någonstans ska godkänna och vara med på det här och det är ju inte alla. Då får vi göra hur 

gigantiska och fina utredningar som helst, vi kommer ju fortfarande inte till någon förbättrad 

situation om de inte vill ställa upp på det här. 
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Även IP4 diskuterar de begräsningar med att alltid kunna se till barnets bästa som 

socialtjänstlagen medför och att spannet till tvånglagstiftningen är stor. Men möjligheterna 

finns där, så länge man rör sig inom befintlig lagstiftning menar IP4. 

Jag tänker att utifrån den lagstiftning vi har, socialtjänstlagen är ganska stor och vid och det 

är en tolkningslag, det är en ramlag, därifrån är avståndet ganska stort till tvångslagstiftning 

så att oftast rör vi oss inom den frivilliga lagstiftningen. Man kan hamna i situationer som 

utredare där man ser att det inte är barnets bästa, att man kliver ur, men vi behöver göra det 

för familjen samverkar inte, föräldrarna samverkar inte och det är inte illa nog att gå utanför 

den frivilliga lagstiftningen. Och det är surt att backa undan, att inte kunna, att vara 

bakbunden. Det är surt, när det finns en övertygelse om att det skulle behövas mer, det här är 

inte barnets bästa, vi vill jobba med familjen, men föräldrarna säger nej eller så. 
 

IP4 visar inte bara på de begränsningar som lagstiftningen har och att den hela tiden stärks 

och förbättras, utan menar även på att lagstiftningen ska vara ett skydd för klienterna och att 

det stora spannet till tvånglagstiftningen även är bra: 

(...) Vi ska ju inte klampa in där vi inte ska klampa in, så det är väl tur många gånger att vi 

inte får göra mer än vi får, absolut det ska vara rättsäkert. Vi ska inte kunna kliva in i 

tvångslagstiftning hur lättvindigt som helst utan det ska vara illa för att utsätta ett barn för 

det traumat. 
 

Alla intervjupersoner har pekat på begränsningar då det föreligger svårigheter i samarbetet 

mellan socialsekreterare och klient. Aronsson (1996) pekar på det utrymme som finns i 

svensk lagstiftning för att stärka barnet bästa och barnets rätt att komma till tals, vilket även 

intervjupersonerna vittnar om genom en förstärkt lagstiftning. Den lagändring som skedde år 

2012 i socialtjänstlagens 11 kap 10 § (Lag 2012:776) innebär att socialsekreteren kan höra 

barnet utan vårdnadshavarens samtycke och närvaro om omständigheterna kräver det. Denna 

förändring är något som ger socialsekreteraren större möjligheter i den förövrigt frivilliga 

lagstiftningen, dock är det något som inte ska göra lättvindigt. IP1 förklarar att det är en lag 

som ska användas restriktivt, men som ibland måste användas. IP3 beskriver också 

användandet av lagändringen och ger exempel på hur diskussioner kring användandet kan 

låta: 

Vi har ju enligt lag rätt att prata med barn även om föräldrarna inte skulle godkänna det, 

bara vi meddelar innan att vi gör det. Och det där är ju också en kluven fråga som man alltid 

måste ta ställning till, vad finns det för fördelar och nackdelar med att göra det. Handlar det 

om någon form av brottslighet som föräldrarna har begått då måste man ju någonstans prata 

med barnet för att de ska få en möjlighet att berätta om det som hänt. Men är det mindre 

allvarliga saker och föräldrarna inte vill att vi pratar med barnet då måste man göra en 

avvägning om vad som är bäst för barnet. Vi kan ju liksom strunta i det och prata med barnet 

i vilket fall men då måste man tänka ’hur blir det för barnet sen?’. (...) Generellt så är det ju 

det att barn ska få komma till tals men inte till vilket pris som helst. För då är det åter 

barnperspektivet som vi måste titta på. 
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År 2012 skedde ännu en ändring i lagstiftningen, denna gång i Föräldrabalken (1949:381) 6 

kap 10a §. Tidigare var det inte möjligt att besluta om ett bistånd eller en insats för barnet om 

inte båda vårdnadshavarna gav sitt samtycke. I och med ändringen i lagen finns nu den 

möjligheten vilket kan stärka socialsekreterares möjligheter att ha barnet bästa i fokus. IP2 

kommenterar ändringen: 

Nu kan man göra det mot den enas vilja, med den enas samtycke. Så det är ju också ett sätt att 

beakta barnperspektivet. (...) Det har ju stupat på det många gånger också, att barnet har 

separerade eller skilda föräldrar och en ska bara jävlas med den andra och säga nej till 

allting. 
 

Lundström (1996) visar i tidigare forskning hur den detaljsstyrda barnavårdslagen förändrades 

och blev en ramlag med ett stort tolkningsutrymme och möjligheter för varje kommun att 

forma sin socialtjänst. I praktiken betyder detta att varje kommun kan bestämma hur 

resurserna ska placeras och detta är inte alltid positivt för invånarna. IP3 menar att den 

likvärdighet som diskuteras i mycket inte finns i slutändan då socialtjänstens arbete och 

prioriteringar kan se olika ut i landet: 

Man pratar ju om det här med likvärdigheten i egentligen allt. (...) Vi inför BBIC och vi har 

normer på ekonomistöd och allt det vad det nu är, men det spelar ju som ingen roll, för du 

kan välja om du vill ha förebyggande eller inte. Du kan ju välja hur det här ska se ut. Så jag 

tror att man skulle komma jätte långt om man skulle skriva om socialtjänstlagen och i bästa 

av världar hade saklighet för att få den här likvärdigheten. 

5.4 Professionen och en upplevd kompetensbrist 

En återkommande diskussion i alla fyra intervjuer handlade om professionen och 

socionomutbildningen. En profession är enligt Michaeli (2004) karakteristiskt av ensamrätt på 

ett specifikt yrkes- och kunskapsområde och personen måste ha genomgått rätt utbildning och 

fått ut legitimation för att ha rätt att utöva yrket. Diskussionen om att socionomer ska eller 

inte ska ha legitimation har pågått länge. Vi ställde frågan om socialsekreterare skulle behöva 

ytterligare utbildning eller kunskap för att arbeta med barn som far illa, eller om 

socionomutbildningen är tillräcklig och IP1 menar att som helt nyutexaminerad fattas en viss 

kunskap: 

Jag började här som totalt nyutexaminerad socionom. (...) Jag kan ju inte säga att jag var 

jättetrygg, för man får inte den kunskapen på socionomprogrammet. (...) 

Socionomprogrammet inte är förberedande för att jobba med utredningar av barn egentligen. 
 

Även IP4 berättade sina tankar kring socionomutbildningen och om den är tillräcklig för att 

arbeta med barn som far illa: 

Ja, med facit i hand så är ju 3,5 år basicutbildning ingenting när det kommer till arbete med 

barn och familjer då. Det är en basutbildning och det behövs mer. Jag vet inte om jag är 

särskilt unik men även om jag inte kom in på barn och familj som helt ny utan hade jobbat 
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några år så är det lite annat, det ställer högre krav på utbildning och kompetens än vad 

socionomutbildningen kanske erbjuder. 
 

Att socionomutbildningen är bred och att det finns en viss kunskapsbrist för att arbeta inom 

detta komplexa område med just barn som far illa som nyutexaminerad socionom är något 

alla fyra intervjupersonerna var eniga om. IP2 menar att man åtminstone måste uppdatera 

kunskapen kring barn, anknytning och utveckling med jämna mellanrum. IP3 ansåg även att 

kunskapen kring socialtjänsten och socialtjänstlagen i stort behöver få mer fokus i 

utbildningen, då socialtjänsten är en stor och viktig del inom socialt arbete.  

Jag tycker personligen att socionomutbildningen skulle behöva förändras. För det är klart, 

tittar man statistiskt sätt så räknar man med att ungefär 50 % av socionomerna går till 

socialtjänsten, så då kan jag tycka att man pratar ganska lite om socialtjänstlag. (...) För 

oavsett om jag skulle gå vidare och jobba med behandling eller något, alla de flesta är ju på 

något vis knuten till socialtjänsten. Framförallt genom anmälningsplikten, men också genom 

det här med att förstå hur socialtjänsten fungerar för den är ju oftast spindeln i nätet. Det är 

många olika instanser och socialtjänsten, den är liksom inblandad om det är bekymmer. Så 

jag tycker att man borde fokusera mer på socialtjänsten eftersom det är ett så stort 

yrkesområde som socionomer faktiskt går till. 
 

Svensson (1989) beskriver att som professionell förväntas man att kunna använda de 

färdigheter som utbildningen har medfört. Klienter förväntar sig att få den hjälp som behövs. 

Frågan är alltså om studenter verkligen får det som krävs under utbildningen? Ett område som 

två av intervjupersonerna saknade i utbildningen och som de ansåg behöver förstärkas är 

pedagogik, samtalsteknik och specifikt, samtal med barn. IP3 berättar vad som saknas och 

varför: 

Och det här med samtalsteknik överlag, det var ju horribelt dåligt, på tre och ett halvt år så 

hade vi en enda uppgift som handlade om samtal med barn. (...) Så där tycker jag man skulle 

lägga ett mycket större block, dels samtalsteknik och specifikt riktat till barn. För jag menar, 

hela socionomyrket går ju ut på att prata med människor. (...) Och just samtal, det är ju 

verkligen vårt yttersta verktyg som socionomer, och att vi utbildas så lite inom det, det blir 

jag lite förvånad över. 
 

Brante (1989) menar att de flesta får de mest betydande yrkeskunskaperna efter utbildningen 

och IP2 beskriver att många faktiskt klarar av arbetet med rätt förutsättningar, trots att 

utbildningen möjligtvis inte är tillräcklig: 

Vi har många som börjar ny och som gör ett jättebra jobb och sen får man utbilda sig 

eftersom. Mycket av den här kunskapen har. (...) Sen det här specifika kanske man får ta 

eftersom men jag tror absolut att man kan göra det. 
 

Svensson (1989) fortsätter och skriver att i kunskaper som baseras på teoretiska perspektiv 

och teorier hämtas begrepp, modeller, samband med mera som ska ligga till grund för 

yrkesutövarnas arbetssätt. Som framkommit tidigare saknas vissa delar i 
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socionomutbildningen för att arbeta med barn som far illa. Intervjupersonerna berättar om 

situationer där de ibland har svårigheter med att alltid ha barnets bästa i fokus och något som 

är återkommande är att det är lätt att fastna i ett vuxenperspektiv och det inte verkar finnas 

något konkret att använda sig av för att alltid ha barnet i fokus under en hel utredning. IP4 

berättar om svårigheterna: 

Jag tror att hindret, svårigheten, ligger i att fastna i vuxenperspektivet, där ligger ju 

utmaningen. Det är det som är det svåra, att hela tiden komma tillbaka till barnets perspektiv, 

barnets rätt att komma till tals, att inte tappa barnet på vägen under en utredningstid, att det 

inte blir en dialog över barnet med de vuxna, det tror jag är det svåraste av allt. 
 

IP2 berättar också om att fastna i vuxenperspektivet och menar att vuxenvärlden kan ta över 

för mycket och att deras behov är viktigare. Även IP3 har ett konkret exempel på när det är 

svårt att hålla barnperspektivet i fokus. 

Man kan ju ta som ett exempel på ärenden där det ligger en vårdnadstvist, det vet vi av 

forskning att det skadar barn jättemycket att föräldrar är oense. I sådana ärenden har det en 

förmåga att bli helt uppslukat av föräldrarnas konflikt och så när man sitter sen och ska 

sammanställa materialet så ser man att man har träffat föräldrarna 14 gånger och barnen 2 

gånger. Då blir man ju lite, det här var ju inte meningen, det var ju inte det här vi skulle göra. 

(...) Och där skulle jag önska mer konkret handledning, att man pratar på handledningen om 

hur man får in barnen i det här. 

5.5 Avslutning 

Det finns tydliga direktiv som säger att barnperspektivet ska beaktas vid utredningar av barn 

som far illa. Det finns lagstiftning, barnkonventionen, forskning, BBIC, praxis och vidare 

finns det eget personligt engagemang samt organisationens mål och riktlinjer. Vad som är ett 

barnperspektiv är dock till viss del en tolkningsfråga men intervjuerna har visat att begreppet 

tolkas ungefär på ett liknande sätt. Den mest grundläggande uppfattningen som alla fyra 

intervjupersoner ansåg var viktigast var att varje bedömning för varje enskilt barn ska vara 

individuellt. Det är därför svårt att konkret säga vad som är barnets bästa och hur det ska 

beaktas i utredningen. Detta ger på ett sätt stora möjligheter för socialsekreterare att verkligen 

kunna ha varje enskilt barn i fokus. Finns det inga konkreta bestämmelser för vad som är 

barnets bästa har varje enskild socialsekreterare möjligheten att motivera och argumentera för 

vad som bedöms vara bäst för just det enskilda barnet. I och med att socialtjänstlagen är en 

ramlag och ger utrymme för tolkning finns det inget som hindrar för att motivera för sin 

bedömning. Baksidan med att socialtjänstlagen är en ramlag är att hur kommuner arbetar med 

barn som far illa kan se olika ut. Likvärdigheten finns inte landet igenom och detta kan 

påverka barnperspektivet och därmed hur kommuner hanterar detta komplexa område. De 

organisatoriska begränsningarna var färre än vad vi från början hade en uppfattning om och 

de möjligheter och resurser som intervjupersonerna upplevde att de hade att tillgå var 
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övervägande. De svårigheter som gick att koppla till barnets situation var något vi från början 

inte hade tagit med i frågeställningarna. Att låta barnet komma till tals är från 

intervjupersonernas sida inget hinder så länge barnet själv vill det. Det finns inget som hindrar 

i lagstiftning eller inom organisationen. Det var inte heller vanligt att föräldrarna motsatte sig 

detta. De svårigheter som kunde uppstå av att barnet inte hade förmåga att berätta sina känslor 

och upplevelser, om det var rädd för att tala, inte hade tillgång till språket eller av någon 

annan anledning inte kunde eller ville prata, fann intervjupersonerna andra sätt att försöka se 

ur barnets perspektiv. Genom observationer, samtal med skola, syskon eller annat, finns 

möjligheter att beakta barnperspektivet. Detta är ändå ett svårt och känsligt område och det 

kan vara väldigt jobbigt i början för den utredande socialsekreteraren. Socionomutbildningen 

är enligt samtliga intervjupersoner inte förberedande nog för att arbeta med barn som far illa, 

utan en viktig del i arbetet är bra handledning för att få stöd att klara av komplexa situationer. 

Att ha bra kollegor runtomkring samt en chef som är delaktig, engagerad och stöttar sina 

anställda ökar möjligheterna för intervjupersonerna och andra socialsekreterare att göra ett bra 

arbete där barnperspektivet och barnets bästa är i fokus. En slutsats som kan tas är dock att 

trots de möjligheter som intervjupersonerna har visat på och trots stöttande omgivning inom 

organisationen så finns en begräsning som inte går att komma ifrån. Socialtjänstlagen bygger 

på frivillighet och socialsekreterare kan med stort engagemang göra utredningar och lägga 

fram förslag på åtgärder för att förbättra situationen för barnet och hela familjen. Samtycker 

inte föräldrarna till det förslag på beslut och föreligger inte en sådan allvarlig situation att 

tvånglagstiftning kan åberopas, står socialsekreterarna handfallna och kan inte göra mer än att 

vidare motivera eller avsluta utredningen. 

6. Diskussion 
Syftet med undersökningen var att undersöka vilka möjligheter respektive svårigheter 

socialsekreterare står inför att alltid se till barnperspektivet i barnutredningar. Den 

övergripande frågan vi ville ha svar på var: Vad innebär ett barnperspektiv i det praktiska 

sociala arbetet med barn för socialsekreterare? 

6.1 Slutsatser 

Vad ett barnperspektiv innebär i praktiken visade sig vara ganska likvärdigt 

intervjupersonerna emellan, men vad konkret ett barnperspektiv är fullt ut fick vi inget tydligt 

svar på. Det överensstämmer med vad forskningen säger om vad ett barnperspektiv är, det vill 

säga att det framstår vara ett komplext begrepp även i praktiken. När det gäller 

intervjupersonernas upplevda möjligheter och svårigheter i arbetet var möjligheterna fler än 
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svårigheterna vilket vi inte hade förutspått, trots det var svårigheterna synliga och påtagliga i 

arbetet och kanske svåra att påverka som enskild socialsekreterare. Den förförståelse vi hade 

av socialtjänsten och socialsekreterare var att svårigheterna skulle vara övervägande 

möjligheterna och media speglar ibland en bild av socialtjänsten som inte heller 

överensstämmer med verkligheten. Medias bild av socialtjänsten är ofta att de antingen inte 

gör något alls eller gör för mycket, vad som ligger bakom detta utlåtande står sällan med. Men 

att socialtjänsten skulle vara helt bakbunden är alltså inte fallet då vår undersökning visar att 

möjligheterna finns påtagliga i det praktiska arbetet, för de socialsekreterare vi har samtalat 

med i denna studie. Tidigare forskning visar att barn inte kommer till tals i den utsträckning 

som de har rätt till när det gäller utredningar inom socialtjänsten, vår undersökning visar på 

vissa skillnader i hur barn kommer till tals i sina egna utredningar. Det visade sig att barn 

kommer till tals om de själva vill och att föräldrar sällan motsätter sig det. Svårigheterna låg 

snarare i fall där barnen inte vill eller kan prata och där orsaken är okänd. I dessa fall var det 

upp till intervjupersonen att på andra sätt bedöma barnets vilja vilket problematiserar 

utredningens del där barnet själv ska komma till tals. Huruvida socialsekreterare tryggar 

barnet att kunna prata och vad som är utom socialsekreterarens kontroll är svårt att avgöra, 

viss del kan ligga hos socialsekreteraren att ha kunskapen om hur man på bästa sätt kommer 

åt barnets berättelse. Om socialsekreterare har rätt kunskap för att kunna arbeta med dessa 

frågor var den sista frågan vi ställde i undersökningen. Det har visat sig att kunskapen delvis 

är begränsad och att socionomutbildningen behöver utvecklas för att man ska ha bättre 

kunskaper som nyutexaminerad. Å andra sidan pekar vissa teorier på att man får kunskaperna 

eftersom i arbetet och att man därmed inte behöver kunna allt vid start. 

6.2 Val av metod och teoretiska perspektiv 

För att uppnå vårt syfte valde vi att utföra en kvalitativ undersökning och genomföra 

intervjuer för att få svar på frågeställningarna. Intervjuerna blev fyra till antalet och 

genomfördes i tre olika kommuner. Intervjuformen var halvstrukturerad och vi använde oss av 

en intervjuguide under intervjuerna. Svaren analyserades sedan med hjälp av tidigare 

forskning inom området och med nyinstitutionell organisationsteori i kombination med 

begreppen organisationskultur och maktrelation samt ett professionsperspektiv i grunden. Hur 

en organisation är uppbyggd och vad som styr de informella regler, normer och värderingar är 

relevant för att förstå arbetet på socialtjänsten. Förutom den lagstiftning som styr 

verksamhetens arbete är organisationskulturen viktig att förstå vad som kan påverka de 

anställdas sätt att tänka och prioritera. Som vi har varit inne på tidigare har organisationens 

ledning en mycket stor betydelse i en verksamhet som socialtjänsten. Mål och riktlinjer 
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bestäms av ledning och chefer, rutiner arbetas fram för att få en likvärdighet inom 

verksamheten och detta påverkar de anställdas praktiska arbete. Att se till professionen är 

relevant för att se de enskilda aktörernas roll i verksamheten. Förutom utbildning har egna 

personliga förhållningssätt, fördomar och åsikter betydelse för det arbete som ska utföras. 

Mycket av detta finns i utbildningen där det reflekteras, analyseras och man får lära sig att 

vara kritisk till sina egna åsikter, forskning, media, metoder, tillvägagångssätt, teorier och allt 

vad som nu kan påverka det praktiska arbetet. Även om detta är en viktig del i utbildningen 

saknas mycket av det praktiska lärosättet, att prata med människor. Att analysera 

intervjupersonernas svar utifrån ett professionsperspektiv var därför intressant. På 

socialtjänstens barn- och familjeenhet arbetar socionomer, många börjar sin bana där men det 

är osäkert om utbildningen är tillräcklig för detta arbete.  

6.3 Styrkor och svagheter 

Genom att begränsa oss till att intervjua fyra socialsekreterare har vi inte tillräcklig grund att 

generalisera den empiri som framkommit. Detta var heller inte vårt mål med undersökningen. 

Undersökningsresultat som går att generalisera har inom forskarvärlden hög trovärdighet och 

giltighet. Vi har haft svårigheter med att hitta relevant internationell forskning som kan 

användas för att stärka vår empiri. Undersökningen är däremot utförd med syfte att undersöka 

socialsekreterares upplevelser som arbetar i svenska förhållanden och därför har vi gjort 

bedömningen att svensk forskning är mest relevant i förhållande till forskningsfrågorna. Det 

som stärker vår undersökning är att vi har lyssnat på socialsekreterare i tre olika kommuner 

och fått i stort sett liknande svar och resonemang som påminner om varandra i någon mån. 

Hur dessa personer valdes fram av den enhetschef eller verksamhetschef vi hade kontakt med 

hos varje socialtjänst är dock osäkert och det är därför svårt att veta hur personerna resonerade 

i val av intervjuperson. Om detta har någon påverkan är svårt att veta, vad vi vet är dock att vi 

har samtalat med personer som arbetar praktiskt med barn som far illa eller riskerar att göra 

det. En ytterligare styrka med vår undersökning är att vi har delgett våra intervjupersoner det 

transkriberade material som empirin bygger på. På så sätt har vi fått bekräftat att det som vi 

uppfattat i intervjuerna stämmer överens med vad intervjupersonerna berättat. 

6.4 Vidare forskningsfrågor 

Mycket har gjorts för att stärka barnets rättigheter och att barnets bästa alltid ska vara i fokus. 

Barnkonventionens transformering i svensk lag har bidragit med att lagar har ändrats och 

anpassats till de bestämmelser som finns i konventionen. En inkorporering skulle innebära att 

konventionen gjordes till svensk lag och har därigenom företräde gentemot andra lagar. Hur 

skiljer sig det praktiska utredningsarbetet med barn som far illa mellan Sverige och ett land 
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som har inkorporerat barnkonventionen? Har barnets rättigheter stärkts ännu mer i praktiken 

tack vare inkorporeringen? En vidare forskningsfråga är att jämföra Sverige med ett sådant 

land för att se om och hur det praktiska arbetet med barn som far illa skiljer sig åt. En annan 

intressant forskningsfråga är att jämföra vad ett barnperspektiv innebär i det praktiska sociala 

arbetet för socialsekreterare mellan kommuner i Sverige för att se om tolkningen av begreppet 

barnperspektiv skiljer sig nationellt. Finns det skillnader i de organisatoriska begränsningarna 

och möjligheterna kommuner emellan i Sverige? Detta är också ett intressant område att 

undersöka då socialtjänstlagen är en ramlag och tillåter skillnader i hur resurser fördelas inom 

kommunerna. 



 

 

 

Referenser  
Allwood, C, M. & Erikson, M.G. (2010). Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och 

andra beteendevetenskaper. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Aronsson, K. (1996). Barnintervjun och barnets röst. I K. Aronsson, S. Hessle, A. Hollander 

& T. Lundström (red), Barnet i den sociala barnavården (ss.69-84). Liber: Socialstyrelsen. 

 

Barnombudsmannen, (2012). Barnombudsmannens underlag till regeringen inför Sveriges 

femte FN-rapportering. Stockholm: Barnombudsmannen. Hämtad 2014-03-04, från 

http://www.barnombudsmannen.se/Global/Publikationer/Underlag%20inf%C3%B6r%20femt

e%20rapportering.pdf 

 

Brante, T. (1989). Professioners identitet och samhälleliga villkor. I S Selander (red.) Kampen 

om yrkesutövning, status och kunskap: professionaliseringens sociala grund (ss.37-55). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Brodin, J. (2009). Barn i utsatta miljöer och livssituationer. Socialmedicinsk tidskrift, 2009:2 

185-191. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Dahlberg, C. & Forssell, A. (2006). BBIC i praktiken: att knäcka koden. Lund: 

Studentlitteratur. 

Dellgran, P. & Höjer, S. (2000). Kunskapsbildning, akademisering och professionalisering i 

socialt arbete. Diss. (sammanfattning) av båda förf. Göteborg : Univ., 2000. Göteborg 

 

Föräldrabalken. SFS 1949:381. 

 

Halldén, G. (2003). Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp. Pedagogisk 

Forskning i Sverige, 8, (1-2), 12-23. 

 

Hessle, S., Stenström, N., Sundell, K. & Whålander, E. (1996). Sociala 

barnavårdsutredningar. I K. Aronsson, S. Hessle, A. Hollander & T. Lundström (red), Barnet i 

den sociala barnavården (ss.85-107). Stockholm: Liber. 

 

Jacobsen, D.I. och Thorsvik, J. (2002). Hur moderna organisationer fungerar: introduktion i 

organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. 

 

Johansson, R. (2006). Nyinstitutionell organisationsteori: från sociologi i USA till socialt 

arbete i Sverige. I Grape, O., Blom, B. & Johansson, R. (red.), Organisation och omvärld: 

nyinstitutionell analys av människobehandlande organisationer (ss.17-45). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Jukas, T. (2013). Varför ingrep ingen? Socionomen, nr. 8, 52-53. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

http://www.barnombudsmannen.se/Global/Publikationer/Underlag%20inf%C3%B6r%20femte%20rapportering.pdf
http://www.barnombudsmannen.se/Global/Publikationer/Underlag%20inf%C3%B6r%20femte%20rapportering.pdf


 

 

 

Lilja, J. & Larsson, S. (2005). Organisationsanalys: Teoretiska och metodologiska perspektiv. 

I S. Larsson, J. Lilja & K. Mannheimer (red.), Forskningsmetoder i socialt arbete (ss.305-

333). Lund: Studentlitteratur. 

 

Lundström, T. (1996). Den sociala barnavården. I K. Aronsson, S. Hessle, A. Hollander & T. 

Lundström (red), Barnet i den sociala barnavården (ss.12-18). Liber: Socialstyrelsen. 

 

Löfgren, E. (2014, 2 maj). Socialtjänsten larmade om överbelastning i februari. Dagens 

Nyheter. Hämtad 2014-05-14, från http://www.dn.se/nyheter/sverige/socialtjansten-larmade-

om-overbelastning-i-februari/ 

 

Michaeli, I. (2004). Stödstrumpor och ögondroppar: om gråzonen mellan landsting och 

kommun. Falun: Dalarnas forskningsråd.  
 

Nordenfors, M. (2010). Delaktighet - på barns villkor?. Göteborg: Tryggare och mänskligare 

Göteborg. 

 
Norström, C. & Thunved, A. (2011). Nya sociallagarna: med kommentarer, lagar och 

förordningar som de lyder den 1 januari 2011. (24., [rev. och utök.] uppl.) Stockholm: 

Norstedts juridik. 

 

Petersson, G. (2003). Med hänsyn till barnets vilja? Socialtjänstlagens barnperspektiv och den 

nya välfärdsstatens villkor. I B. Sandin & G. Halldén (red), Barnets bästa: en antologi om 

barndomens innebörder och välfärdens organisering (ss.139-163). Eslöv: B. Östlings bokförl. 

Symposion.  

 

Qvarsell, B. (2003). Barns perspektiv och mänskliga rättigheter: Godhetsmaximering eller 

kunskapsbildning?. Pedagogisk Forskning i Sverige, 8 (1-2), 101-113. 

 

Selander, S. (red.) (1989). Kampen om yrkesutövning, status och kunskap: 

professionaliseringens sociala grund. Lund: Studentlitteratur. 

 

Socialstyrelsen (2009). Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC. Stockholm: 

Socialstyrelsen.  

 

Socialstyrelsen (2012). Dokumentation av barnets bästa inom socialtjänsten. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

  

Socialtjänstlagen. SFS 2001:453.  

 

Svensson, L G. (1989). Teori och praktik i professionellas vardagsarbete. I S Selander 

(red.) Kampen om yrkesutövning, status och kunskap: professionaliseringens sociala grund 

(pp.183-209). Lund: Studentlitteratur. 

 

Sverige. Socialstyrelsen. (2013). Barns behov i centrum: grundbok BBIC. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 
 

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. (2., [omarb.] uppl.) Stockholm: Liber. 

 

UNICEF Sverige (2009). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Stockholm: UNICEF Sverige.   

http://www.dn.se/nyheter/sverige/socialtjansten-larmade-om-overbelastning-i-februari/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/socialtjansten-larmade-om-overbelastning-i-februari/


 

 

 

Bilaga 1 Intervjuguide  
Bakgrund 

Kön 

Ålder 

Utbildning 

Vidareutbildning 

Antal år inom socialt arbete 

Antal år inom socialtjänstens barn- och familjeenhet 

Tidigare arbetslivserfarenhet  

 

Barnperspektivet 

Vad innebär att ha ett barnperspektiv i utredningsarbetet för dig? 

Vad innebär att se till barnets perspektiv enligt dig? 

Alternativt: Det finns ett barnperspektiv som ska beaktas i utredningsarbetet, men man kan 

även se till barnets perspektiv. Hur skiljer sig dessa perspektiv enligt dig? 

Vad innebär begreppet barnets bästa för dig? – Vad utgår du ifrån? – Egna erfarenheter?         

– Arbetslivserfarenhet?  – Forskning? – Riktlinjer? – Magkänsla?  

Vad innebär det att barnet ska komma till tals för dig? – I vilket sammanhang? – Hur ofta?      

– Hur ska man gå till väga? – Enskilt eller tillsammans med föräldern/föräldrarna?  

 

Möjligheter med att se till barnets bästa i utredningsarbetet 

Upplever du att det finns möjligheter/resurser med att alltid se till barnets bästa när du utreder 

om ett barn far illa?  

Vilka möjligheter/resurser finns för dig som socialsekreterare att alltid se till barnets bästa i 

ditt arbete? – Ekonomiska? – Lagstiftning? – Riktlinjer? – Utbildning/Erfarenhet? 

Finns det några andra resurser som enligt dig skulle behövas för att underlätta att alltid se till 

barnets bästa? 

Kan du ge ett exempel där dessa möjligheter/resurser visar sig tydligt? 

 

Möjligheter med att låta barnet komma till tals i utredningsarbetet 

Upplever du att det finns möjligheter/resurser med att låta barnet komma till tals när du 

utreder om ett barn far illa? 

Vilka möjligheter/resurser finns för dig som socialsekreterare att låta barnet komma till tals i 

ditt arbete? 

Finns det några andra resurser som enligt dig skulle behövas för att underlätta att låta barnet 

komma till tals? 

Kan du ge ett exempel där dessa möjligheter/resurser visar sig tydligt? 

 

Svårigheterna att se till barnets bästa i utredningsarbetet 

Upplever du att det finns svårigheter med att alltid se till barnets bästa när du utreder om ett 

barn far illa? 

På vilket kan yttrar sig dessa svårigheter? – Ekonomiska? – Lagstiftning? – Riktlinjer?           

– Utbildning/Erfarenhet? 

Finns det något som skulle behöva förändras för att dessa svårigheter skulle minska i ditt 

arbete? 

Om du upplever att det finns svårigheter att alltid se till barnets bästa, hur kan det påverka 

barnets situation? 

Kan du ge ett exempel där du har upplevt dessa svårigheter? 

 

 

 



 

 

 

Svårigheterna att se att låta barnet komma till tals i utredningsarbetet 

Upplever du att det finns svårigheter med att låta barnet komma till tals när du utreder om ett 

barn far illa? 

På vilket kan yttrar sig dessa svårigheter? 

Finns det något som skulle behöva förändras för att dessa svårigheter skulle minska i ditt 

arbete? 

Om du upplever att det finns svårigheter att låta barnet komma till tals, hur kan det påverka 

barnets situation? 

Kan du ge ett exempel där du har upplevt dessa svårigheter? 

 

Att kombinera barnets bästa och att låta barnet komma till tals 

Behöver barnets bästa innebära att barnet ska komma till tals enligt dig? – Svårigheter med 

detta? – Om båda delarna är med, hur kan det påverka utredningsarbetet? 

 

Övrigt – i mån av tid 

Tycker du att socialsekreterare skulle behöva ytterligare utbildning/kunskap/erfarenhet för att 

arbeta med just utredningar om barn far illa? 

Vilken typ av ytterligare utbildning/kunskap/erfarenhet skulle behövas?  

 

Slutfrågor 

Finns det något som du vill tillägga som vi inte har pratat om? 

Om det skulle uppstå ytterligare frågor, har vi möjlighet att kontakta dig i efterhand för att få 

svar?  

 

 

 

 

 


