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Abstract 
 
Titel: ”Jag VET att de bara låtsalyssnar på vad jag säger.” Ungdomars upplevelse av 
delaktighet i barnavårdsutredningar 
 
Författare: Janna Törneman & Therese Dagérus 
 
The purpose of this study was to explore young people's participation and experience of 
participation in child protection investigations. The study was conducted using qualitative 
methodology and is based on interviews with four adolescents aged 13-19 years old who 
have experience of child protection investigations. Our chosen method has made it possible 
for us get a deeper understanding of young people's own experiences of participation. In 
order to analyze the material we have used Shiers (2001) model of children's participation, 
symbolic interactionism, and some concepts relating to shame and pride. 
 
The results show that all adolescents have had the opportunity to be heard during the 
investigations, but it is different to what degree they feel that someone has listened to them. 
Two of the young people have been involved in their investigation, been listened to and have 
had impact on the decisions taken. The results indicate that it does not seem to be the external 
factors, such as how many meetings they have had, or what quality it was on the information, 
that matters if the social worker did not manage to convey to the young people that what they 
told was of any importance. The results also show that all young people want to be involved 
in the investigations but that they often experience some obstacles. Such an obstacle may be 
that you do not feel that what you say is important. Another obstacle may be that you have 
too many negative experiences of social services in the past. All young people point to the 
importance of having a good and close relationship with their social secretary to overcome 
such obstacles. 
 
Keywords: child, participation, child perspective, listening to children, investigation, social 
service, barnperspektiv, delaktighet, barnavårdsutredning.  	  
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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till de ungdomar som ställt upp och låtit sig intervjuas av oss. Tack 
för att ni så generöst delade med er av era erfarenheter, utan er skulle denna uppsats inte 
blivit av. Genom er fick ovärderlig kunskap om hur det kan kännas att vara ung i den sociala 
barnavården, denna kunskap kommer vi att ta med oss i vårt framtida arbete. Vi vill även 
rikta ett stort tack till vår handledare Francesca Östberg som har bidragit med värdefull 
kunskap och intelligenta synpunkter på vårt arbete. 
 
Janna och Therese 
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1.Inledning 
 

1.2 Problemformulering  
Under de senaste årtiondena har barnperspektivet i den sociala barnavården stärkts och 
mycket har skrivits i frågan om hur detta perspektiv ska tolkas och förstås. Det verkar råda 
enighet kring vikten av att lyssna på barns egna berättelser vid frågor som rör barn (se 
exempelvis McLeod, 2007). Ändå förvånas man över hur få studier man finner där man gjort 
just detta, lyssnat på barnen. I den här studien har vi försökt tillämpa ett eget barnperspektiv 
genom att lyssna till vad fyra ungdomar i åldrarna 13-19 år med erfarenhet av 
barnavårdsutredningar har att säga om sina erfarenheter av delaktighet och medbestämmande.  
 
Bodil Rasmusson (2006) menar att vi måste skapa bättre förutsättningar för att barn och unga 
ska kunna komma till tals i barnavårdsutredningar. Titti Mattsson (2006) är en av de forskare 
som menar att barnet bör ses som ett aktivt subjekt vars åsikter och tankar bör undersökas 
och tas på allvar. Med denna utgångspunkt är det viktigt att faktiskt tala med barn som har 
erfarenhet av utredningar om hur de själva ser på socialtjänstens möjligheter att få barn 
delaktigt i utredningsprocessen. Vi tror att denna typ av studie är relevant för socialt arbete 
genom att den undersöker barnets unika erfarenheter som kan användas för att skapa 
modeller för barns delaktighet och medbestämmande i det sociala arbetet.  
 
I studien har vi dels undersökt hur delaktiga ungdomarna varit i sina utredningar och dels vad 
delaktighet betytt för ungdomarna. Man kan aldrig helt förstå en annan människas livsvärld 
men ungdomarna har genom sina generösa livsberättelser gett oss små glimtar av förståelse 
för hur det kan kännas att vara ung i den sociala barnavården. Denna förståelse har inte alltid 
varit särskilt positiv. Ungdomarnas utsatthet är ständigt närvarande i berättelserna då de 
befinner sig i en beroendeställning till den socialtjänst som har makten att både definiera 
problemen och besluta om resurser och insatser. Vuxenperspektivet lyser ofta igenom och 
vuxnas tolkningar får företräde framför barnens. Ungdomarna berättar dock även om goda 
erfarenheter av socialtjänsten och av socialsekreterare som vågat gå mot strömmen. Utifrån 
barnens berättelser kan man se att det finns fungerande hjälpande system därute där man 
lyssnar på ungdomar. Vi måste dra lärdom av dessa och använda den kunskap som finns för 
att förbättra möjligheterna till positiv förändring för barn och unga i socialtjänsten.  
 
Vår förförståelse och våra utgångspunkter är att barn i större utsträckning bör lyssnas på 
inom socialtjänsten. Therese har erfarenhet av utredningsarbete med barn genom sin praktik, 
och numera extraarbete, på ett utredningshem. Där får barnen vara delaktiga i utredningen 
genom egna samtal och många olika metoder används för att kommunicera med barnen. 
Jannas förförståelse och erfarenheter grundar sig i hennes praktik på Barnombudsmannen. 
Där fick hon ett starkt intresse för barns rättigheter och vår efterlevnad av FN:s konvention 
om barnets rättigheter (Barnkonventionen). 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka ungdomars delaktighet och upplevelser av 
delaktighet i barnavårdsutredningar. 
 

• I vilken utsträckning har ungdomarna varit delaktiga under utredningen? 
• Upplever ungdomarna att de varit delaktiga? 
• Vad har det betytt för ungdomarna att få vara delaktig/ inte delaktig under 

utredningen? 
 

1.4 Centrala begrepp 
Barnavårdsutredning: Med barnavårdsutredning avses den utredningsprocess som 
socialtjänstlagen föreskriver att socialnämnden ska inleda vid misstanke om att 
socialnämnden kan behöva ingripa till barns skydd eller stöd. En barnavårdsutredning inleds 
när ett barn eller en familj aktualiseras genom en ansökan om hjälp eller genom en anmälan. 
När en ansökan eller anmälan inkommer ska socialarbetaren bedöma om ärendet kan komma 
att leda till någon åtgärd av nämnden. Denna första bedömning kallas förhandsbedömning. 
En utredning bör inte inledas om det redan från början står klart att socialtjänsten inte 
kommer att vidta några åtgärder. Syftet med en barnavårdsutredning är att göra en 
sammanställning av det material som samlats in vilket ska fungera som ett underlag för att 
kunna göra en bedömning om barnet behöver stöd eller skydd. Om så är fallet ska det anges 
vilken insats som bäst kan hjälpa barnet eller familjen (Norström & Thunved, 2009, s. 112 
och 228). 
 
Social barnavård: Omfattar den verksamhet som barnavårdsutredningar är en del av. Med 
social barnavård avses samhällets organiserade insatser för barn och ungdomar som far illa 
eller befinner sig i riskzonen för att fara illa. Det omfattar både hur ärenden aktualiseras, hur 
deras livssituation utreds genom barnavårdsutredningar och eventuella insatser för barnen 
och familjer (Lundström, 2000, s.15-17 och Sundell, Egelund, Andrée Löfholm & Kaunitz, 
2007, s.116-17).  
 
Barn som far illa eller riskerar att fara illa: I lagstiftningen utgörs dessa av två grupper. Den 
ena gruppen utgörs av de barn som far illa eller riskerar att fara illa på grund av föräldrarnas 
handlingar som exempelvis misshandel, vanvård och försummelse. Den andra gruppen utgörs 
av de barn som utgör en fara för sig själva på grund av egna handlingar såsom kriminalitet, 
drogmissbruk, prostitution eller annat socialt nedbrytande beteende (Norström & Thunved, 
2009, s.112-114). 
 
Insatser: Med insatser avses alla typer av interventioner såväl frivilliga som tvingande vilka 
kan bli aktuella vid social barnavård. Det kan vara insatser i form av öppenvård som t.ex. 
kontaktperson, kontaktfamilj, samtalsstöd, missbruksbehandling eller strukturerade 
behandlingsprogram. Det kan även röra sig om insatser i form av placering utanför hemmet 
enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) t.ex. att barn placeras i familjehem eller på institution (Sundell et al, 2007, s.18). 
 
Delaktighet Vi anser att delaktighet är ett svårdefinierat begrepp och är medvetna om att det 
skulle behövas en fördjupad diskussion kring vad som egentligen avses när begreppet 
används. Vi har dock valt att begränsa oss genom att endast beskriva vad som avses med 
delaktighet i just denna studie. I denna studie syftar vi på följande när vi använder begreppet 
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delaktighet: barns möjlighet att komma till tals under utredningen, huruvida de blivit lyssnade 
på, huruvida barnet fått information kring utredningens alla delar på ett sätt som barnet 
förstår samt om barnet haft möjlighet att påverka själva beslutsfattandet. Vi anser att man 
snarare bör tala om grad av delaktighet och använder oss av den av Harry Shier (2001) 
formulerade modellen för analys av graden av barns delaktighet i vår rapport (se sidan 17) 
(Platt & Shemming, 1997, s.111 och Shier, 2001, s.109-115). 

2. Tidigare forskning 
I följande kapitel gör vi en kortfattad genomgång av forsknings- och kunskapsläget vad gäller 
barnperspektivet, barnets bästa och barnets rätt att komma till tals. Vidare redogör vi för 
forskning som rör förhållandet mellan socialtjänst och klient för att avslutningsvis redogöra 
för några studier där barn och unga intervjuats om sina erfarenheter av den sociala 
barnavården.  
 

2.1 Barnperspektiv 
Inom politiken har man sedan några årtionden tillbaka varit inriktad på att stärka barns 
ställning i samhället. Denna strävan medförde att Socialtjänstlagen (SoL) 1997 
kompletterades med bestämmelser som syftar till att stärka barns ställning inom 
socialtjänstens område (Friis, 2003, s. 54). Portalparagrafen i SoL kompletterades med en ny 
skrivelse som svarade mot artikel 3 i Barnkonventionen med bestämmelsen att barnets bästa 
särskilt ska beaktas när åtgärder rör barn. Vidare kompletterades SoL med en särskild 
bestämmelse om barns rätt att komma till tals vid åtgärder som rör dem, artikel 12 i 
barnkonventionen, som har lyfts in i socialtjänstlagens 3 kapitel 5§. Där står det att barnets 
inställning så långt som möjligt ska klarläggas och att hänsyn ska tas till barnets vilja med 
beaktande av dess ålder och mognad. Socialt arbete med barn måste numera utföras utifrån 
ett klart barnperspektiv. I den proposition som föregick lagändringen betonas att barnet är 
den svagare parten och inte alltid kan göra sin röst hörd, samhället har då ett moraliskt ansvar 
att bevaka den svages intressen. Regeringen understryker att varje beslut som rör ett barn 
måste grunda sig på en bedömning om vad som är bäst för just det barnet (Prop. 
1996/1997:124, s.2). Barnperspektivet står ibland i motsatsförhållande till ett 
vuxenperspektiv. Barn kan dock inte ses isolerade från sina föräldrar och föräldrar kan inte 
ses isolerade från sina barn. Det ligger också i barnets intresse att de vuxna får bästa möjliga 
stöd genom socialtjänsten. Vid en intressekonflikt mellan barnet och de vuxna måste dock 
barnets intresse ha företräde men den vuxne får för den skull inte lämnas utan stöd utan måste 
ägnas uppmärksamhet från socialtjänstens sida (Prop. 1996/1997:124, s.99-100). Barnets rätt 
är inom juridiken stärkt, det finns dock motstridigheter inom lagstiftningen och mycket 
lämnas öppet för socialarbetarens tolkning. Barn och unga är till stor del fortfarande 
utlämnade till den innebörd som vuxna professionella lägger i begreppet barnets bästa. Det 
finns även svårigheter i att avgöra hur barnets rätt att komma till tals ska avgöras. 
Socialarbetare uppmanas att höra barn, samtidigt ska de avgöra om de är tillräckligt mogna 
och inte skadas av detta vilket är en avvägning som inte alltid är lätt att göra (Östberg, 2010, 
s.53-55). 
   
Det nya barnperspektiv som starkt påverkat svensk lagstiftning har sin utgångspunkt i en ny 
syn på barn och barns rättigheter där man alltmer har börjat betrakta barn som aktiva subjekt 
med egna erfarenheter och egen kunskap som bör tillvaratas. Detta synsätt, att se barn som 
viktiga informanter för även med sig forskningsmetodologiska konsekvenser där barnet ses 
som informant och expert på sin egen livssituation. Tidigare har vi i stor utsträckning fått vår 
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kunskap om barn via vuxna experters syn på barnet (Andersson, 1998, s.19). Man har kunnat 
se utvecklingen av ett paradigmskifte rörande barn och barndom. De centrala delarna inom 
detta nya barndomsparadigm är att barndomen i sig är en social konstruktion vilken är 
föränderlig över tid och kontextbunden. Vidare kan barndomen i sig inte helt skiljas från 
andra sociala variabler såsom klass, kön eller etnicitet. Med detta synsätt finns inte bara en 
barndom utan många olika barndomar. I den nya synen ingår att barndomen i sig får ett eget 
värde skilt från de vuxnas syn på barndomen. Barn behöver därför bli aktiva påverkare och 
deltagare i både deras sociala sammanhang samt samhällsbygget i stort (Prout och James, 
1997, s.1-31).  
 

2.2 Barnets bästa  
Vid alla åtgärder som vidtas av offentliga organ såsom domstolar, administrativa 
myndigheter eller lagstiftande organ ska alltså alltid barnets bästa sättas i centrum. I lagarna 
anges dock inte några bestämda kriterier för att bedöma vad som är barnets bästa, vilket 
lämnar detta öppet för tolkning. Vad som är barnets bästa är inte en gång för alla givet. 
Begreppet är relativt och betyder olika saker för olika människor beroende på hur man 
uppfattar barnets behov. Innebörden av begreppet förändras över tid och i samverkan med 
den övriga samhällsutvecklingen och i takt med att ny kunskap växer fram och värderingar i 
samhället förändras (Andersson & Hollander, 1996, s.41-55 och Prop. 1996/1997:124, s.100).  
 
För att kunna bedöma vad som är barnets bästa måste barnet göras synligt och sättas i fokus. 
För att öka förståelsen och ge stöd i tillämpningen av principen lyfts två perspektiv fram som 
anger olika sätt att avgöra barns bästa. Det ena är ett objektivt perspektiv där en beslutsfattare 
bedömer vad som är barns bästa grundat på beprövad erfarenhet och forskning. Det andra är 
ett subjektivt perspektiv där det berörda barnet får uttrycka sin egen åsikt kring vad som är 
dennes bästa. Det bästa underlaget för att avgöra vad som är barnets bästa bör man få man 
genom att kombinera dessa två perspektiv (Rasmusson, 2009, s.19).  
 

2.3 Barns rätt komma till tals  
I en studie av Titti Mattssons från 1998 kan man se att barnets egen berättelse genomgående 
saknades i utredningarna. Det var istället vårdnadshavarens person och situation som stod i 
fokus för utredningarna, medan barnets situation beskrevs med utgångspunkt i vad de vuxna i 
barnets omgivning ansåg om barnet (a.a. s.50). Det verkar som man nu, drygt 10 år senare har 
blivit bättre på att redovisa barnets perspektiv i utredningarna. Enligt Enell (2009) kan man se 
att andelen barn som blivit kontaktade och fått sin uppfattning redovisad i utredningar har 
ökat. Studien visar dock att ett fåtal behovsområden fokuseras när barnens situation utreds, 
vilket leder till fördjupning inom vissa områden, medan andra blir ganska outforskade. Man 
kan även se att barnens situation sammanfattas i utredningsanalysen men att hänvisningar till 
barnens åsikter fortfarande sker i liten utsträckning i socialsekreterarnas bedömning för beslut 
(a.a. s.2). I en annan rapport publicerad av Länsstyrelsen i Stockholm (2007) har sammanlagt 
730 barnavårdsutredningar granskats. Granskningen visar att 85 procent av alla barn själva 
kommit till tals i utredningen. Vidare visar granskningen att socialsekreterarna i högst 
utsträckning talar med barn som är över tolv år då man kan se att 91 procent av dem har 
kommit till tals. Ungefär hälften av barnen har träffat socialsekreteraren ensam. Länsstyrelsen 
ser en betydande kvalitetsskillnad mellan de utredningar där socialsekreteraren talat med eller 
observerat barnet mot de där de inte alls träffat barnet. Genomgående är barnets behov och 
föräldrarnas förmåga betydligt bättre beskrivna när handläggaren haft egen kontakt med 
barnen. Ännu bättre blir utredningarna när handläggaren träffat barnet flera gånger. 
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Länsstyrelsen i Stockholm menar “… att det finns ett starkt samband mellan torftiga 
utredningar och socialsekreterarens brist på kontakt med barnet.” (Länsstyrelsen, 2007, s.2-
10)  
 
Mattsson (2006) menar att det är betydelsefullt att barn får uttrycka sin mening ur flera 
perspektiv. För det första är barnet en viktig informationskälla för en utredning och leder till 
bättre underlag för korrekta bedömningar i en utredning. För det andra har alla människor rätt 
att yttra sig i frågor som rör dem själva vare sig detta kan vara till hjälp för utredningen eller 
ej (a.a. s.75). Man vet även att insatserna blir mer lyckade, och barnen får bättre 
självförtroende och blir mindre sårbara när de varit delaktiga i utredningen (McLeod, 2007, 
s.279).  
 

2.4 Risker med att tala med barn 
Det verkar inom forskningen råda samsyn kring att barns rätt att komma till tals är av central 
betydelse för utredningsarbete med barn (se exempelvis McLeod, 2007). Det finns dock 
invändningar och andra synsätt som presenterats genom åren. En sådan åsikt mot barns 
delaktighet är att barn inte innehar den kompetens och erfarenhet som krävs för att kunna 
vara med i beslutsprocessen eller förstå konsekvenserna av ett handlande eller beslut. Vidare 
har man menat att barns rätt till inflytande kan förminska respekten för föräldrarna vilket kan 
hota stabiliteten och harmonin i familjen. Ett annat argument är att barn inte kan anses mogna 
att delta i beslutsprocesser innan de lärt sig att ta ansvar. Ytterligare ett argument handlar om 
att barnet ska tillåtas att vara barn och slippa ta ett ansvar som de inte är mogna för (Stern, 
2002, s.186). En annan invändning skulle kunna vara att barn inte själva vill vara delaktiga. 
Rätten att komma till tals i frågor som rör barnet är dock just en rättighet, inte ett tvång. 
Viktigast av allt borde vara hur barnen själva ser på delaktighet. Mattsson (2006) skriver 
”Inom samhällsvetenskaplig forskning har man emellertid kunnat konstatera att det vanligen 
finns en stark och tydlig önskan hos barn och ungdomar att komma till tals.” (a.a. s.76)  
 
Något som skulle kunna definieras som en risk med att tala med barn kan vara om man som 
forskare förmedlar något till barnet som man senare inte kan uppfylla. Barn som medverkar i 
en intervjustudie kan tro att forskaren kan hjälpa till att lösa ett problem eller förändra barnets 
situation (Andersson, 1998, s.34). Övreeide (2008) pekar på att man i barnsamtal bör vara 
uppmärksam på sina egna känslor och reaktioner på den historia som barnet förmedlar. Det är 
viktigt att kunna bära det som barnet berättar. Lyckas man inte med detta kan barnet sluta sig 
och inte våga berätta för den vuxne vad den varit med om (a.a. s.36-45). Ett annat problem 
med att tala med barn, både i forskningssyfte och inom den sociala barnavården, kan vara den 
att barnet kan känna sig pressat mellan olika lojaliteter. Barnet har ofta en stark lojalitet 
gentemot föräldrarna och det kan vara problematiskt för den unge att känna sig tvingad att 
lämna ut familjen (Cederborg, 2010, s.13-14 och Övreeide, 2008, 24-35).   
 

2.5 Socialarbetare och klient, en ojämlik relation 
Mötet mellan socialarbetare och klient beskrivs ofta utifrån ett maktperspektiv. Ofta är det 
två aspekter av makt som står i fokus, det ena handlar om att socialtjänsten har kontroll över 
resurserna vilket innebär makt gentemot klienten. Den andra aspekten av makten är de 
normer och förväntningar som organisationen står för och som socialarbetaren förmedlar till 
klienten (Lundström & Sunesson, 2000, s.63-65). När socialarbetare tar ställning för klienten 
och definieras sig själva som redskap i klientens tjänst kan dock den strukturella makt- och 
kontrollaspekten dämpas något. En utjämning av makten kan underlätta för klienterna, men 
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man kan inte helt ta bort den strukturella maktobalansen då den är inbyggd i relationen (Skau, 
2007 s.78). Även socialarbetare begränsas av organisationens förhållningssätt, ekonomiska 
förutsättningar, struktur, praxis och juridiska ramar. De strukturella villkor som omger arbetet 
påverkar socialarbetarens handlingsutrymme och mötet med klienten (Östberg, 2010, s.19-
34).  
  
Billquist (1999) beskriver den dubbelhet som finns inbyggt i socialt arbete, då 
socialarbetarens både ska utöva kontroll samtidigt som de skall ge hjälp. En annan aspekt av 
hjälpstrukturen är att man som klient blir utfrågad om en rad förhållanden och att 
socialtjänsten har tolkningsföreträde. Kunskapen kan användas till klientens fördel, men den 
kan också vändas mot klienten som ett makt och kontrollmedel (Billquist, 1999, s. 271-272 
och Skau, 2007, s.57-58). 
 
Det ojämlika maktförhållandet är mer eller mindre ofrånkomligt i barn och ungdomsärenden. 
Barnet blir inte sällan ”påtvingad” hjälp eller blir beroende av den hjälp som finns att tillgå 
inom organisationens ramar, exempelvis genom familjehemsplaceringar eller tvångsvård. I en 
intervjustudie med ungdomar om deras erfarenheter av socialt arbete kan man se att 
ungdomarna upplever maktobalansen i relationen med sin socialarbetare som en plågsam 
vanmakt och att de lägger ned en stor möda på sitt eget maktmotstånd. En del ungdomar 
bemöter makten med olika strategier, såväl aktiva som passiva, exempelvis att ungdomen blir 
aggressiv, förnekande, självdestruktiv, manipulativ eller uteblir från möten (Claezon, 2004, s. 
42-170).  
 

2.6 Hjälpprocesser i socialt arbete 
Carlsson (2005) menar att klienternas rädsla för socialtjänstens makt skapar hinder i 
hjälpprocessen. Om dessa upplevda hinder inte bearbetas och lyfts fram riskerar de att stjälpa 
processen och omöjliggöra hjälpförsök. Kvarstående rädsla, misstro och ambivalens leder 
ofta till att klienterna sluter sig, döljer sina problem eller lämnar vilseledande uppgifter för 
socialsekreteraren. Att skapa en relation är ett viktigt verktyg när det gäller att kompensera 
klientens underläge och minska skam- och skuldkänslor för tidigare misslyckanden och för 
de känslomässiga svårigheter det innebär att vara klient (a.a. s. 220-225).  
 
Forskning från Storbritannien pekar på vikten av att skapa goda relationer mellan barn och 
socialarbetaren för att kunna nå positiva resultat i behandling och utredningar. Man menar att 
man tillsammans måste bygga en allians eller ett slags ”partnership” med barnen och deras 
familjer. För att kunna bygga en sådan allians med barn och deras familjer krävs både tid, 
engagemang, noggrant lyssnande och skicklighet (Platt & Shemmings, 1997, s.99-111).  
Topor (2004) har i en studie intervjuat 30 personer med psykiska problem om professionella 
som har varit till hjälp för dem. Det som visat sig vara avgörande för om personerna upplevt 
sig bli hjälpt eller inte var faktorer inom det sociala samspelet. Det är relationen som är 
avgörande för hur det fortsatta samarbetet och möjligheter till hjälp ska utvecklas. Det som 
visat sig vara betydelsefullt i relationen är att känna sig respekterad, sedd och hörd, och att 
den professionella finns kvar, tar sig tid och visar en genuin nyfikenhet och engagemang för 
klienten. En röd tråd som löper genom vad som varit hjälpande är handlingar, att den 
professionella har gjort lite mer och oväntade saker för klienten. Topor (2004) menar att 
handlingar är mer påtagliga än ord och därför ett mer tydligt uttryck för hur en annan 
människa ser på en. Många klienter har hört en mängd tomma ord och har lärt sig att vara 
misstänksamma mot innebörden av dem (a.a. s. 138-163).  
 



	   12	  

Ett viktigt perspektiv på hjälpprocessen är vilka möjligheter klienten har att känna sig 
delaktig och påverka det som sker. Delaktighet och självbestämmande handlar ytterst om 
klientens handlingsutrymme och graden av demokrati i samspelet (Carlsson, 2005, s.181). 
För att få till ett gott samarbete med en klient så måste klienten få vara delaktig i att definiera 
sitt problem, situation och sin syn på sig själv (Topor, 2004 s. 91-92). 

När barn och unga utreds finns risk att man i utredningstexten tillskriver de unga 
livsberättelser som de inte känner igen sig i. Omdömena om ungdomarna i texten är ofta 
fokuserade kring de handlingar som ungdomen utfört och som bryter mot den moraliska 
ordning som utredaren anser gällande. Vad som skrivs i utredningstexten riskerar sedan att 
bli identitetsskapande för den unge (Hydén, 1991, 22-24). Om ungdomen får vara delaktig i 
utredningen borde risken för en sådan omformulering minska. 

När en persons liv förändras drastiskt kan man tala om ”vändpunkter”. Vändpunkter kan för 
vissa vara en bestämd händelse och för vissa en serie händelser, möten och beslut. 
Vändpunkter kan utgöras av en period då klienter får tillbaka hoppet om ett annat liv. När 
vändpunkten inträffar beror det inte enbart på de förändringar som sker i det inre tillståndet 
utan det är flera faktorer som påverkar, vilka tillsammans gör det möjligt för personen att 
våga ta ett steg framåt i utvecklingen (Topor, 2004, s. 64-71 och Öberg, 2002, s. 47).  
 
Socialtjänsten får ofta hantera komplicerade ärenden och ofta föreligger det krav på att 
socialtjänsten skall handla snabbt och bestämt. Dessa krav hamnar ofta i kollision med 
klientens behov av demokratiska och ömsesidiga förhandlingar, där klienten kan delta och 
utöva inflytande. Att skapa bärande och gynnsamma relationer kräver tid och 
handlingsutrymme. I dagens socialtjänstorganisationer är tid en bristvara, vilket kan slå 
tillbaka på möjligheterna att bygga konstruktiva kontinuerliga hjälprelationer (Carlsson, 
2005, s. 228-230 och Östberg, 2010).  
 

2.7 Barn och ungdomars erfarenheter av social barnavård   
Claezon (2004) har intervjuat 39 ungdomar i ålder 14-21 år som alla har erfarenhet av den 
sociala barnavården. Hon skriver att relationen enligt ungdomarna är en nödvändig 
förutsättning för att det sociala arbetet ska lyckas, detta är något som även andra studier 
styrker (se exempelvis Ohlsson, 2007, s.50 eller McLeod, 2007, s.8) För att en bra relation 
ska kunna utvecklas säger ungdomarna att de måste känna tillit till socialarbetaren och denne 
måste vara engagerad och ha en förmåga att lyssna på den unge och inge dem förtroende. För 
att lyckas med detta krävs gott om tid från socialarbetaren. Ungdomarna betonar sin 
individualitet, de vill inte bli instoppade i fack, utan de vill bli sedda som de individer de är 
innerst inne och de vill inte bli dömda för tidigare misstag i all evighet. Ungdomarna 
uttrycker även att de vill vara delaktiga i beslut som rör dem själva. (Claezon, 2004, s.77-81 
och Stigsdotter Ekberg, 2010).  
 
I en rapport från Länsstyrelsen (2007) skriven av Ann-Margreth Ohlsson har tolv barn och 
unga i åldrarna 5-20 år med erfarenhet av socialtjänsten blivit intervjuade om sina 
erfarenheter. Studien visar att många av barnen ansåg att de måste vara mycket försiktiga 
med vad de berättade för socialtjänsten. Barnen var oroliga för vad deras berättelse skulle 
medföra och vissa vågade inte berätta något alls i rädsla för vad som skulle hända om 
socialförvaltningen fick insyn i deras liv. Flera av barnen berättade att de in i det längsta 
försökte hålla socialsekreterarna utanför familjens problem. Barnen var dock beredda att ta 
kontakt med socialtjänsten när något mycket allvarligt eller farligt hade inträffat. Ofta innebar 
detta en ond cirkel där barnen inte kontaktade socialtjänsten i tid, medan förebyggande 
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insatser skulle kunna vara aktuella. Vidare visar studien att barnen var oroliga för vad andra 
människor skulle tycka om deras kontakt med socialtjänsten. Vissa barn visar på hur viktigt 
det är att socialsekreteraren förklarar sammanhanget inför ett möte. Flera av barnen i studien 
berättade att de använt samtalen hos socialtjänsten som forum för att göra sin egen röst hörd 
inför föräldrarna. Samtliga barn i studien berättar att de har en egen kontakt med 
socialtjänsten och alla barn verkade själva känna sig delaktiga i utredningarna. Barnen hade 
dock liten eller ingen kunskap om den formella delen av utredningen, själva utredningstexten 
(Ohlsson 2007, s.37 -106). 
 
Ian Butler och Howard Williamson (1994) har i ett forskningsprojekt frågat barn med 
erfarenhet av socialtjänsten i Storbritannien om deras upplevelser. I studien framkom att 
barnen ville att socialsekreteraren skulle ta sig tid att lyssna och ge barnen tid att tänka innan 
de kom med beslut och åtgärder, helst ville barnen ha flera valmöjligheter att välja mellan vid 
beslut. Vidare ville barnen att socialsekreterarna skulle vara pålitliga och alltid kontakta dem 
innan något nytt var på gång i utredningen. I studien framkom att många av barnen inte ansåg 
att deras socialsekreterare uppfyllde önskemålen utan istället var svåra att nå, inte lyssnade 
och inte höll vad de lovade (a.a. s.86-104). En annan studie från Storbritannien visar på att 
ungdomar ofta inte känner att de blivit lyssnade på även om socialarbetaren anser det. 
Socialarbetare kan vittna om att de vidtagit alla möjliga åtgärder för att möjliggöra barnets 
delaktighet, ändå upplevde inte ungdomarna sig lyssnade på. Många av ungdomarna ansåg 
inte att socialarbetaren lyssnat på riktigt om de inte handlade med utgångspunkt i den 
information de fått (McLeod, 2007, s.278-286). 

3. Teoretiska utgångspunkter  
I det här kapitlet redovisas de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studiens 
analys. De utgångspunkter vi valt är symbolisk interaktionism, vissa begrepp som rör skam 
och dess motpol stolthet samt Shiers (2001) analysmodell av barns delaktighet.  
 

3.1 Symbolisk interaktionism 
Herbert Blumer (1900-1987) en av teorins grundare, menade att samhällsvetenskapen borde 
utveckla en egen teori för att studera de särdrag som präglar mellanmänskliga relationer. 
Teoribildningen betonar förändring och process vilket får till metodologisk konsekvens att 
man bör studera mänskligt liv i dess naturliga omgivning då allting skapas och omskapas i 
relation med omgivningen. Verkligheten är föränderlig och processuell varför forskaren så 
långt det är möjligt bör föras in i den värld han eller hon vill studera (Månsson 2002, s.148-
166). För att förstå en människas handlande måste man förstå hur denne definierat situationen 
och uppfattat symbolerna. Man måste därför försöka sätta sig in i en individs totala situation 
för att kunna förstå något om dess agerande (Trost & Levin, 2004, s.22). Vår studie handlar 
om möten mellan barn och socialsekreterare och vi menar att ett symboliskt interaktionistiskt 
perspektiv kan vara fruktbart i analysen av den sociala interaktionen dem emellan. Trost och 
Levin (2004) lyfter fram några av teoribildningens karaktärsdrag: definitionen av situationen, 
all interaktion är social och sker med hjälp av symboler, att människan är aktiv samt att vi 
befinner oss i nuet (a.a. s.11-12). Nedan följer en redogörelse för dessa karaktärsdrag samt 
några andra för teorin relevanta begrepp. 
 
Definitionen av situationen: En viktig utgångspunkt inom teorin är att ett givet fenomen 
endast existerar om vi människor anser så. Verkligheten är med denna utgångspunkt inte 
något givet som vi kan observera utan konstrueras i en process människor emellan och ett 
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fenomen existerar genom den betydelse vi ger det. Som exempel menar Blumer att ett givet 
socialt problem endast existerar om vi tillsammans i samhället definierat det som just ett 
problem (Månsson 2002, s.148-166). Det en människa uppfattar som verkligt är verkligt för 
den personen och får som konsekvens att han/hon handlar utifrån den verkligheten. Den 
situation som vi uppfattar kommer att vara bestämmande för vårt beteende. Situationen och 
vår uppfattning av den är dock i ständig förändring vilket i sin tur leder till att vi hela tiden 
har möjlighet att ändra uppfattning och handla annorlunda (Trost & Levin, 2004, s.12-13).    
 
All interaktion är social och sker via symboler: Interaktion är en central term inom teorin och 
man menar att interaktion sker både med andra människor och med en själv, genom ord samt 
genom kroppens rörelser såsom minspel. Interaktionen sker med hjälp av symboler, där orden 
och språket är de mest uppenbara symbolerna. Enligt teorin har ett nyfött barn inget direkt 
utvecklat jag. Succesivt utvecklar barnet ett jag genom social interaktion, denna utveckling 
fortgår genom hela livet (Trost & Levin, 2004, s.18-19 och 102).  
  
Människan är aktiv och meningsskapande och i ständig förändring: Människan är aktiv och 
meningssökande och handlar ständigt. En central och viktig del av teorin framhåller att vi när 
vi handlar är en del av en process, ingenting är statiskt utan istället är allt föränderligt. Med 
detta följer att en människa inte är något utan gör något. Som exempel nämner Trost och 
Levin (2004) hur en symbolisk interaktionistisk syn på intelligens skulle kunna se ut. Man 
skulle då med ett processuellt synsätt inte se på människan som innehavare av ett visst mått 
av intelligens för evigt given utan man skull snarare se på intelligens som något som en 
människa gör, som ett verb. Man ”intelligensar” i en särskild situation i en särskild period 
eller miljö för att lösa ett problem (Trost & Levin, 2004, s.18-24). 
 
Nuet: Eftersom att allt befinner sig i en ständig process i våra aktiva meningsskapande liv så 
är nuet flyktigt. Människan förändras hela tiden i interaktion med andra och vår omgivning 
vilket leder till att vi inte är densamma nu som för en liten stund sedan. Mänskliga 
egenskaper är föränderliga och det blir svårt att säga något om någon mer än för just denna 
stund. Vissa processer är dock så pass tröga att vi kan uppfatta dem som mer eller mindre 
statiska (Trost & Levin, 2004, s.24).  
 
The self, Me och I: George Herbert Mead (1863-1931) är en av de viktigaste utvecklarna av 
teoribildningen och hans teori om jaget, the self har fått en stor genomslagskraft. Mead delar 
in jaget i två delar, me och I. I är den aktiva, spontana delen av jaget medan me är summan av 
allt vi varit med om i livet, det vi till vardags skulle kunna kalla minnet, både det medvetna 
och det omedvetna. Trost och Levin (2004) skriver ”I vårt me finns alla våra normer 
internaliserade, vårt samvete finns där, vilket innebär att samvetet är en del av me och att det 
är en socialisationsprodukt, beroende av i vilken kultur vi vuxit upp och befinner oss i.” (a.a. 
s.23) I är spontant men bromsas av me. Så fort I sagt eller gjort något så blir det till ett 
”minne” som lagras i me, på så vis förändras även me om än långsamt och lite i taget. Denna 
syn på jaget leder till att människan i interaktion med sin omgivning befinner sig i en ständig 
föränderlig process där ingenting är statiskt. (Trost och Levin, 2004, s.23 och 47) 
 
Rolltagande: Med att ta en annan människas roll menas inom teorin att föreställa sig hur en 
annan människa tänker och känner. Med annat språkbruk skulle man kunna tala om empati, 
att sätta sig in i den andre personens situation och position (Trost & Levin, 2004, s.23-69). 
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3.2 Skam, stolthet och sociala relationer 
För att få fördjupad förståelse för barnets utsatta position under en barnavårdsutredning kan 
det vara relevant att tala om emotionerna skam och stolthet. Skamkänslor kan i många fall 
vara förknippade med en utredningssituation. Vi menar att delaktighet och medbestämmande 
kan vara vägar till ökad stolthet för barnet. Dessutom tror vi att ”spegeljaget” kan vara 
intressant som analytisk term då barnet i relationen med socialsekreterarens både kan känna 
stolthet eller skam beroende på bemötande och bedömning. Detta kan ha betydelse för hur 
barnet ser på sig själv, sin situation och sina möjligheter till förändring.  
 
Skam och stolthet: Scheff och Starrin (2002) utgår från ett interaktionistiskt perspektiv när de 
försöker kasta ljus över skammen och stolthetens betydelse för relationer, konflikter och 
sociala problem. De menar att skam och dess motpol stolthet är de emotioner som i högst 
grad påverkar en människas självkänsla och den sociala interaktionen människor emellan. 
Scheff och Starrin använder termen skam som en gruppbetäckning för en hel familj av 
känslor som uppstår när man ser sig själv negativt genom någon annans ögon. Exempel på 
känslor som ingår i skamfamiljen är att känna sig avvisad, ovärdig eller otillräcklig. Stolthet 
definierar de som ”….den känsla som följer av att något jag strävar efter faktiskt blev som 
jag ville. Det är resultatet av framgång och bekräftelse.” (Scheff & Starrin 2002, s.167-170) 
 
Spegeljaget: Både skam och stolthet kan uppstå när man ser sig själv med den andres ögon. 
Sociologen Charles H Cooley använder begreppet ”spegeljaget” för att beskriva denna 
process, han skriver ”Vi föreställer oss alltid hur andra personer uppfattar oss och delar då 
den bedömning andra har gjort av oss.” Sociologen Erving Goffman har vidareutvecklat 
teorin om spegeljaget och menar att undvikande av skam är den centrala drivkraften i 
relationen mellan människor. ”Förlägenhet uppstår som en följd av verklig, förväntad eller 
inbillad brist på respekt, oavsett hur obetydlig denna är. Alla människor är extremt känsliga 
för hur mycket respekt de åtnjuter.” (Scheff & Starrin 2002, s.167-171)  
 
Skam i relationer och som process: Känslor i relationer undertrycks ofta till fördel för 
handling. Vi vill inte låta oss styras av våra emotioner utan vill istället vara rationella varelser 
som styrs av saklighet och oberoende. Känslorna finns dock där vare sig vi vill eller inte och 
påverkar våra relationer. Om mycket skamkänslor finns inblandade i en relation blir det 
sociala bandet osäkert och dialogen blir lätt stel och fylls med antydningar om att den 
enskilde känner sig avvisad, förminskad eller otillräcklig. En relation där den enskilde känner 
stolthet visar istället på säkra och trygga sociala band.  Skam kan förklaras som en process 
som inleds med en fysiologisk fas där kroppen reagerar på en upplevd skamkänsla med att 
exempelvis rodna eller slå ner ögonen. Denna fas följs av en kognitiv fas som aktualiserar 
minnen av tidigare liknande upplevelser. I denna fas kan skammen väcka negativa tankar om 
den egna personen som exempelvis ”jag är inkompetent, dum, värdelös eller ful”. Individen 
måste sedan besluta sig för att antingen acceptera skammen eller välja att skydda sig mot 
skamkänslorna med hjälp av något av de försvar som kan triggas igång när känslor som hotar 
självbilden är aktiva (Scheff & Starrin, 2002, s.173-175).  
 
Skamkompassen: När försvar mot skamkänslorna tillgrips följer de ofta ett särskilt mönster.  
Donald Nathanson har åskådliggjort detta med hjälp av en kompass, ”skammens kompass” 
där de fyra väderstrecken utgörs av fyra vanligt förekommande försvar, tillbakadragande, 
attack mot självet, undandragande samt attack mot andra. Tillbakadragande förekommer 
alltid i skamprocessen men kan bli förstärkt när det används som försvar och leda till att en 
person förminskar sin profil och undviker kontakt med andra människor. Ett annat försvar är 
attack mot självet där individen är så rädd för att bli utstött från gruppgemenskapen att 
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han/hon gör allt för att undvika sådana känslor genom att bli överdrivet anpassad till 
omgivningen genom att tona ned sina egna behov och hela tiden vara andra till lags. För 
andra människor blir skammen så svår att bära att den måste undvikas, antingen genom att 
individen helt undviker situationer där skam kan uppkomma eller genom att hela tiden 
kontrollera sig själv och sin omgivning. Slutligen beskrivs skamkompassens sista väderstreck 
som en attack mot andra för att undvika de egna känslorna av skam och 
underlägsenhetskänslor. Här hanterar individen sina egna skamkänslor genom att attackera 
andra (Scheff & Starrin, 2002, s. 175-176). 
 
Skammens sociala dynamik: Scheff och Starrin (2002) pekar på att det är vanligt att 
människor som utsätts för diskriminering, förtryck eller annan orättvis behandling tycks 
tolerera det system som gör förtrycket möjligt. En del av orsaken till detta kan vara att 
individer ofta börjar betrakta sig själva med lika fördomsfulla glasögon som samhället i 
övrigt gör. Man gör den negativa bild som andra människor har av en själv till sin egen bild 
vilket kan leda till känslor av underlägsenhet och skam för den egna gruppen. På så vis kan 
känslor av skam befästa utanförskap och underlägsenhet. Scheff och Starrin (2002) skriver 
”Skamkänslor är plågsam för alla oberoende av social ställning. Men det är främst 
underordnade grupper som utsätts eftersom skammen genereras såväl ”utifrån” (hån och 
förakt från omgivningen) som ”inifrån” via individens eget inre referenssystem.” (a.a. s.183) 
De negativa känslorna kring den egna individen och den egna gruppen kan leda till negativa 
självkänslor som gör det svårt för människor att lyfta sig ur svåra situationer.  Individens 
förtjänster ignoreras och han/hon granskas istället för sina tillkortakommanden. Skammen 
över den egna personen kan i sin tur leda till permanent undervärdering av den egna personen 
(a.a. s.179-184). 
 

3.3 Analysmodell av barns delaktighet 
Harry Shier (2001) har formulerat en modell för analys av barns delaktighet. Modellen är 
utarbetad som ett hjälpmedel för socialarbetare och andra som arbetar i organisationer med 
barn för att kunna utforska delaktighetsprocesser på ett strukturerat sätt. Modellen baseras på 
fem nivåer av delaktighet, på den högsta nivån delar barnet makten över beslutsfattandet 
medan den första nivån visar att barnet alls blivit lyssnat på. Vidare kan modellen användas 
för att avgöra organisationers arbetssätt och förutsättningar för barns delaktighet där 
begreppen öppningar, möjligheter och skyldigheter mäter olika grader av en organisationens 
benägenhet att arbeta för barns delaktighet (Shier, 2001, s.109-115). Vi kommer nedan 
beskriva modellens fem nivåer. Eftersom denna studie endast kan svara på ungdomarnas 
uppfattning av delaktighet kommer vi inte analysera socialtjänstens arbetssätt och utelämnar 
därför begreppen öppningar, möjligheter och skyldigheter ur vår analys. Utöver de fem steg 
som Shier tar upp i sin modell anser vi att ytterligare en nivå bör tas hänsyn till vid analys av 
barns delaktighet. Denna nivå skulle kunna kallas:  
 
Att få information om utredningen på ett sätt som barnet förstår (nivå noll)  
Vi anser att information till barnen om utredningens alla delar är av väsentlig betydelse för 
deras möjlighet att vara delaktiga. Om man inte är informerad under processen tror vi att det 
radikalt minskar ett barns möjlighet att vara delaktig. Det finns även en risk att barn och unga 
fyller de informationsluckor som de har med egna tolkningar av verkligheten vilket även det 
kan försvåra möjligheterna till delaktighet (Platt & Shemming, 1997, s.111).  
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Vuxna lyssnar på barn (nivå ett) 
Denna nivå innebär att barnet fått uttrycka sig och att en ansvarig vuxen lyssnat på barnet. 
Ingen organisatorisk ansträngning görs för att försäkra sig om att barnets röst blir hörd på 
denna nivå utan det är upp till barnet själv att avgöra vad de vill dela med sig av. Vissa tror 
att barnen inte vill bli lyssnade på utan att de hellre skulle vilja göra andra saker. Detta har i 
många rapporter visat sig vara felaktigt då många barn uttrycker en önskan att ha mer att säga 
till om. 
 
Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter (nivå två)  
På denna nivå får barnen hjälp och stöd att berätta sin historia. Det kan finnas olika 
anledningar till att barn och unga inte kommer till tals i utredningar exempelvis att barnet är 
blygt, har dåligt självförtroende eller har dåliga erfarenheter från tidigare kontakter med 
socialarbetare. Barn och unga behöver ofta stöd och positiv förstärkning av vuxna för att 
kunna säga vad de tycker. 
 
Hänsyn tas till barns åsikter (nivå tre)  
På denna tredje nivå väger man även in det barnet berättar i beslutsprocessen. Detta betyder 
dock inte att alla beslut tas i enlighet med barnets vilja. När beslut fattas, vare sig det följer 
det barnet vill eller inte, är det viktigt att barnet får en bra återkoppling och förstår varför 
beslutet tagits.  
  
Barnen är delaktiga i beslutsprocesser (nivå fyra)  
På nivå fyra tas steget från att barnet konsulteras till att bli aktiva deltagare i beslutsfattandet. 
Den stora skillnaden mellan denna och de lägre nivåerna är at barnen nu aktivt medverkar på 
det plan där besluten fattas. Det kan dock fortfarande vara så att barnens makt att påverka 
besluten kan vara begränsad.   
  
Barn delar makt och ansvar vid beslutsfattande (nivå fem)  
Det finns endast en liten skillnad mellan nivå fyra och fem. På denna nivå delas ansvar och 
beslutsfattande helt och hållet mellan barnet och den vuxna. Detta innebär att vuxna ofta 
måste ge ifrån sig lite av den beslutsfattande makten (Rasmusson, 2006, s.26-28 och Shier, 
2001, s.109-115).  
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3.4 Delaktighetsmodell                (Shier, 2001, s. 111 och Rasmusson, 2006, s. 27) 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

5. Barn delar  
makt och ansvar  
vid beslutsfattande 

Är du redo att  
dela med dig av 
din vuxna makt 
med barn? 

Finns det rutiner  
som möjliggör att 
barn och vuxna 
delar makt och 
ansvar för beslut? 

Är det ett 
principiellt krav att 
barn och vuxna 
delar makt och 
ansvar för beslut? 

4. Barnen är  
delaktiga i 
beslutsprocesser 

Är du redo att låta 
barn delta i 
beslutsprocesser?  
 

Finns rutiner som 
möjliggör att barn 
deltar i besluts-
processer? 

Är det ett 
principiellt krav att 
barn måste delta i 
besluts-processen? 

Börja här 

Punkten som måste uppnås för att nå upp till Barnkonventionen 

2. Barn får stöd i att 
uttrycka sina åsikter 

3. Hänsyn tas till 
barns åsikter 

Är du redo att ta 
hänsyn till barnens 
åsikter? 

Gör din besluts-
process det möjligt 
att ta hänsyn till 
barnens åsikter? 

Är det ett 
principiellt krav att 
barns åsikter måste 
beaktas innan 
beslut fattas? 

Är du redo att 
stödja barn så att 
de kan uttrycka 
sina åsikter? 

Har du idéer och 
aktiviteter som 
hjälper barn att 
uttrycka sina 
åsikter? 

Är det ett 
principiellt krav 
att barn ska få 
stöd i att uttrycka 
sina åsikter? 

1. Vuxna lyssnar 
på barn Är du redo att 

lyssna på barn? 
Arbetar du på ett 
sätt som gör det 
möjligt för dig att 
lyssna på barn? 

Är det ett 
principiellt krav att 
du måste lyssna på 
barn? 

Nivå av  
Delaktighet Öppningar Möjligheter Skyldigheter  
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4. Metod 
I det här kapitlet presenterar vi vår metod samt diskuterar studiens urval, validitet, reliabilitet 
och generaliserbarhet. Vidare diskuterar vi de etiska aspekter som hänger ihop med att 
genomföra intervjuer med barn. 
 

4.1 Hermeneutik 
Vi har använt oss av hermeneutik som verktyg för att förstå och tolka ungdomarnas 
berättelser. I ett hermeneutiskt perspektiv är tolkning av mening det centrala och syftet är att 
få en giltig och gemensam förståelse av meningen i en text. När man ska analysera sina 
intervjuer som texter måste man se bortom intervjusituationens här och nu och ägna 
uppmärksamhet åt sammanhanget. Inom den hermeneutiska traditionen finns en annan 
grundläggande tanke att meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med 
helheten och helheten bara kan förstås ur delarna. Detta kallas den hermeneutiska spiralen 
eller cirkeln (Kvale & Brinkmann, 2009, s.22-67). I vårt arbete har vi utgått från vår tidigare 
kunskap om barnavårdsutredningar och under studiens gång har vi hela tiden mött ny 
kunskap som lett till nya utgångspunkter och nya perspektiv. 
 

4.2 Kvalitativ metod 
Om man vill ha kunskap om barns livsvärld menar vi att man måste lyssna på barnet som 
expert på sitt eget liv. Barn som har genomgått en barnavårdsutredning innehar unik kunskap 
som vi bara kan ta del av genom att lyssna till barnet. Vi har därför valt att använda den 
kvalitativa forskningsintervjun som metod för denna studie. Kvale och Brinkman (2009) 
menar att man med en kvalitativ forskningsintervju har en unik möjlighet att komma åt och 
beskriva den vardagsvärld som intervjupersonerna lever i. Man strävar då efter att erhålla 
nyanserade, subjektiva och omedelbara beskrivningar av intervjupersonen livsvärld (a.a. s.43-
46).  
 

4.3 Barnintervju som forskningsmetod 
För att genomföra en forskningsintervju med gott utfall krävs det som Kvale och Brinkman 
(2009, s. 182) benämner hantverksskicklighet. Vi anser att intervjuer med barn och unga 
ställer höga krav på intervjuaren och anser att man måste vara väl förberedd innan man 
påbörjar en sådan studie. Barnintervjun som forskningsmetod innebär att se barnet som  
sakkunnig informant och att försöka se världen med barnets ögon (Andersson, 1998, s.19-
39). Andersson (1998) menar att det är viktigt att under intervjun utgå från inställningen att 
barnet är expert på sitt liv och att det gäller att få barnet att dela med sig av sin kunskap till 
forskaren som vet mindre. Hon skriver ”Det är inte frågan om att blicka in i barnens huvud 
utan att blicka ut i världen genom barnens ögon.” (a.a. s.25) När man samtalar med barn är 
det viktigt att direkt skapa en kontakt med barnet för att få ta del av deras tankar och 
erfarenheter. För att barn ska vilja och kunna förmedla sina tankar krävs det att den vuxne 
visar uppmärksamhet. Det handlar om att vara fokuserad på barnen, mentalt närvarande och 
att ge dem utrymme (Näsman & von Gerber, 2003, s. 15).  
 

4.4 Urval 
Vår målsättning var att intervjua sex barn i åldrarna 11-18 år. I slutändan intervjuade vi 
istället fyra ungdomar i åldrarna 13-19 år. Kvale & Brinkmann (2009, s.129) menar att man 
bör intervjua så många personer som det behövs för att kunna besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Om antalet är för litet blir det svårt att generalisera, men om antalet är för 



	   20	  

stort går det inte att göra mer djupgående tolkningar av intervjuerna. Med anledning av den 
tid och de resurser som funnits tillgängliga för vår undersökning har vi ansett att de fyra 
intervjuer som vi har genomfört vara tillräckliga för att besvara våra frågeställningar och vårt 
syfte. Vi märkte dessutom att ett flertal teman började återupprepas efter fyra intervjuer vilket 
pekade på att vi hade intervjuat tillräckligt många för att få en god, fördjupad förståelse för 
vårt problemområde. 
 
Anderson (1998) pekar på att barnets ålder har betydelse för hur barnet ser på tillvaron, vilka 
möjligheter barnet har att uttrycka sig i en intervjusituation och vilka möjligheter det har att 
reflektera över sin egen situation. Hon menar att barn i 10-11-årsåldern har uppnått en 
utvecklingsnivå som gör självreflektion möjlig (a.a. s.22). Med utgångspunkt i Anderssons 
resonemang valde vi att söka barn till våra intervjuer som var äldre än 10 år. Som övre gräns 
hade vi tänkt 18 år med motiveringen att de intervjuade barnen då fortfarande ingår i den 
vanligaste definitionen av gruppen barn, individer under 18 år. Vi är dock medvetna om att 
direkta åldersgränser inte alltid är indikatorer på mognadsgrad hos barnet och intervjuade 
även en nittonårig flicka som hade gedigen erfarenhet av utredningar både som barn och som 
ungdom med motiveringen att hennes erfarenheter var mer relevant som urvalskriterium än 
hennes ålder, särskilt då hon endast är ett år äldre än den ursprungliga åldersgränsen.   
 
Barn och unga kan genomgå barnavårdsutredningar av olika anledningar. Ofta delar man in 
barnen i två grupper, barn som genom eget beteende kommit till socialtjänsten och barn som 
kommit dit gå grund av omsorgssvikt i hemmet. Målsättningen var att kunna få intervjua barn 
från båda dessa grupper. Verkligheten visade sig dock, som så ofta, mer nyanserad och lät sig 
inte så enkelt kategoriseras. En av ungdomarna har blivit utredd endast på grund av misstanke 
om omsorgssvikt i hemmet. De andra tre rör sig i en gråzon mellan eget beteende och 
omsorgssvikt. 
 

4.5 Avgränsningar 
Som tidigare nämnts har vi inte intervjuat barn under 13 år. Vi tror att det skulle kunna vara 
av stor vikt för resultatet att även intervjua yngre barn. Vi tror dock att det krävs en 
kompetens som ligger över vår egen förmåga att genomföra forskningsstudien med små barn. 
Vi har heller inte intervjuat vare sig föräldrar, socialsekreterare eller andra centrala personer 
som skulle kunna vara aktuella för att kasta ljus över ungdomarnas situation. Detta hade varit 
intressant men faller utanför vårt syfte, att lyssna till barnens egna historier.  
 

4.6 Kontakter 
Vi har fått kontakt med två respondenterna genom egna kontakter på ett utredningshem och 
två genom att mejla en förfrågan till verksamheter på socialtjänsten som arbetar med barn 
som har erfarenhet av barnavårdsutredningar. Allt för sent under processens gång fick vi 
genom två socialsekreterare och ett behandlingshem kontakt med ytterligare fem ungdomar 
som var intresserade av att delta i vår studie, dessa fick vi dock tacka nej till.   
 

4.7 Litteratursök 
Vi har använt följande databaser för sökning av litteratur: LIBRIS, CSA, DIVA och 
Artikelsök. De sökord som vi har använt oss av i olika kombinationer är barnperspektiv, 
delaktighet, utredning, barnavårdsutredning, socialtjänst, barnkonvention, barn, unga, barns 
bästa, participation, childperspective, social service, child. Sökning har även gjorts på 
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Internet, exempelvis på Barnombudsmannens, Socialstyrelsens och Riksdagens hemsida där 
vi har sökt efter olika offentliga utredningar och propositioner. 

4.8 Intervjuguide och post-it lappar 
Innan intervjuerna utarbetade vi en intervjuguide (se bilaga 1). Andersson (1998) menar att 
en lågt standardiserad intervjuform är att föredra för att ha möjlighet att följa barnets tankar, 
men hon påpekar att intervjun ändå bör vara fokuserad kring de fenomen som ska undersökas 
(Andersson, 1998, s.25). Trots detta valde vi att utforma en relativt standardiserad guide 
uppdelad på olika teman. Vi är nybörjare på forskningsintervjuer med barn och unga och ville 
genom intervjuguiden försäkra oss om att alla frågor skulle komma med och att vi skulle 
hålla samtalet inom ramen för vårt syfte.  
 
Intervjuguiden utvecklades något under arbetets gång och anpassades till ungdomarnas ålder 
och språkbruk. Vid vår första intervju berättade en flicka att hon under sina 
utredningserfarenheter skulle ha uppskattat att socialsekreterarna kunde ha berättat lite mer 
om sig själva. Detta tog vi till oss och inledde följande tre intervjuer med att presentera oss 
själva, vad vi hette, bodde, familjesituation, våra intressen och liknande. Vi är tacksamma för 
det konkreta tipset från vår första intervju då vi anser att det blev en bra start på de resterande 
intervjuerna.  
 
Vi avslutade samtliga intervjuer genom en praktisk övning med ungdomarna där de fick 
skriva upp på post-it lappar om hur de ansåg att en socialarbetare som arbetar med ungdomar 
och barn bör vara alternativt inte bör vara (se bilaga 4). Idén till övningen fick via kontakter 
med en utredare på barnombudsmannen då de haft goda erfarenheter av en liknande övning i 
sina samtal med barn och unga på HVB-hem. Syftet med övningen var att försöka fånga upp 
hur ungdomarna ansåg att en socialarbetare ska vara för att möjliggöra delaktighet.  
 

4.9 Utförandet av intervjuerna 
En intervju utfördes hemma hos en av oss, en intervju genomfördes på ett boende där 
ungdomen för tillfället bodde, en intervju genomfördes på en offentlig lokal och den sista 
intervjun genomfördes i en lägenhet för kontaktpersonsverksamhet som vi fått låna. 
Andersson (1998) skriver att platsen för intervjun påverkar barnet och att man noga ska tänka 
igenom platsens lämplighet innan man intervjuar (a.a. s.26). Vi upplevde att platsen för våra 
intervjuer var viktiga för oss alla för att intervjun skulle flyta bra och att vi alla skulle känna 
oss kreativa och uppmärksamma. Tre av intervjuerna genomfördes i bekväma soffgrupper i 
miljö som påminde om ett hem. Dessa intervjuer flöt bra och vi upplevde att både vi och 
ungdomarna kände oss avslappnade. En av intervjuerna genomfördes däremot i en offentlig 
miljö med mycket buller och oväsen. Vi var tvungna att sitta ganska nära varandra på 
pinnstolar för att höra varandra. Vi upplevde att det var svårare både för ungdomen och för 
oss att slappna av och känna oss bekväma. Det var även denna intervju som blev den 
märkbart kortaste, även om även denna intervju gav många intressanta svar.  
Ungdomarna hade fått ett brev innan intervjun där syftet med vår studie stod beskrivet (se 
bilaga 2). Där stod även att intervjun var frivillig, hur lång tid det skulle ta och att de skulle 
vara anonyma. Övreeide (2008) betonar vikten av att ha material till hands i form av 
exempelvis pennor, eller annat som kan hjälpa barnet att förmedla sin historia (a.a. s.183-
185). Till samtliga intervjuer tog vi med oss pennor, papper och post-it lappar. Vid ett av 
tillfällena ritade en av ungdomarna lite grand under intervjun, annars användes aldrig pennor 
och papper till annat än post-it lapparna.  
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4.10 Analys av intervjuerna 
Utifrån det transkriberade materialet har vi meningskategoriserat intervjupersonernas svar för 
att på ett överblickbart sätt dela in materialet under olika teman (Kvale & Brinkmann, 2009,s. 
217). Inledningsvis fokuserade vi vår analys på de teman som var kopplade till vårt syfte och 
våra frågeställningar. Vi fick då fram tre teman, i vilken utsträckning ungdomarna varit 
delaktiga, upplevelser av delaktighet samt ungdomarnas syn på socialtjänstens arbete. 
Intervjuernas tre huvudteman färgkodades för att få struktur på materialet. Tematiseringen 
ledde till att vi upptäckte ytterligare mönster i materialet som vi markerade genom att dra 
samman intervjupersonernas yttranden till kortare formuleringar, så kallad 
meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2009, s.221-223). De nya teman som framkom 
var exempelvis att ungdomarna ville bli sedda för de individer de är, relationens betydelse 
för samarbetet med socialtjänsten, känslor av skam och stolthet samt olika maktaspekter. 
Vidare framkom ytterligare kategorier som växte fram ur materialet, vilket ledde till för oss 
ny kunskap och nya perspektiv. En sådan ny kunskap som framkom ur materialet var att 
ungdomarna ofta inte känt sig lyssnade på även om de hade kommit till tals i utredningen. 
Sammanfattningsvis kan man säga att vi både använt oss av en mer fokuserad analys med 
utgångspunkt i syfte, teorier och tidigare forskning men att vi även använt en mer 
empiriinriktad analys där materialet självt fått vara styrande (Larsson, Lilja & Mannheimer, 
2005, s.107-108).  
  

4.11 Etiska överväganden 
Vi har inför och under vår studie reflekterat över etiska aspekter av att intervjua barn. Vi tror 
att det är särskilt viktigt att noga reflektera över de etiska aspekterna innan man genomför 
forskning med barn. Kvale & Brinkman (2009) lyfter fram fyra etiska aspekter som man bör 
tänka på i en intervjuundersökning. Informerat samtycke innebär att man informerar 
intervjupersonerna om syftet med studien, hur man kommer att gå till väga samt risker och 
fördelar som kan vara förenade med deltagandet. Informerat samtycke innebär också att 
intervjupersonerna deltar frivilligt och att de har rätt att dra sig ur när som helst. I vårt fall 
innebar det att vi noga förklarade syftet med vår studie och på ett sätt och på en nivå som 
ungdomarna förstod. Vi behövde även, förutom barnets samtycke, i ett fall ha 
vårdnadshavares samtycke då denna ungdom var under 15 år (se bilaga 3). Konfidentialitet i 
forskning innebär att privata data som kan identifiera deltagarna i studien inte kommer att 
avslöjas. Vi anser att detta är särskilt viktigt när det gäller barn och vi är medvetna om att det 
fanns flera aspekter av detta som vi övervägde innan intervjuerna. Vi har genomgående varit 
så grundliga som möjligt med att avidentifiera ungdomarna så att ingen annan i efterhand kan 
förstå vem ungdomen är. När det gäller konsekvenser i en undersökning måste man bedöma 
nyttan av studien och de eventuella fördelar ett deltagande kan ge samt att man måste ta 
hänsyn till den eventuella skada eller lidande som studien kan förorsaka både för den som 
deltar i studien och för den grupp som de representerar. Med forskarens roll i en 
undersökning pekar Kvale och Brinkman (2009) på att forskaren måste ta ett moraliskt ansvar 
under forskningsprocessen. Det är forskaren som är tolkare av den kunskap som skapas 
genom intervjuandet och det är forskarens uppgift att väga etiska och vetenskapliga intressen 
mot varandra. Därför är det viktigt att forskaren har en känslighet inför moraliska frågor 
(Kvale & Brinkmann, 2009, s.84-91). Vi som intervjuare var noga med att inte ställa känsliga 
frågor till ungdomarna som låg utanför syftet med vår forskning. Vi har även försökt 
analysera ungdomarnas utsagor med varsamhet så att ingen ungdom ska behöva känna sig 
feltolkad, överkörd eller övertolkad när de sedan läser texten. 
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4.12 Metoddiskussion 
Forskningsintervjuerna har ställt höga krav på oss som intervjuare, ibland har vi lyckats 
bättre och ibland har vi lyckats sämre. Tidvis har vi haft en tendens att ställa ledande frågor 
och ibland har vi i vår iver att bekräfta ungdomarna lagt orden i deras mun. Vi har i analysen 
av resultaten försökt ta hänsyn till detta. Trots problem var dock vår förutfattade mening att 
det skull vara långt svårare än vad vi sedan upplevde det att intervjua ungdomar, mycket tack 
vare ungdomarnas förmåga att verbalisera sina upplevelser.  
 
Ett alternativ till den kvalitativa metod som vi använt i denna studie skulle kunna varit att 
skicka ut enkäter till en större grupp barn och ungdomar. Vi tror att även detta skull kunna ge 
intressanta perspektiv på barn- och ungdomars syn på medbestämmande och delaktighet men 
vi har i denna studie varit mer intresserade av ungdomarnas upplevelser än att kunna 
kvantifiera data. Den kvalitativa studien skulle dock i framtiden kunna vara en utgångspunkt 
för att skapa välgrundade enkätfrågor för vidare forskning med kvantitativ metod.  
 

4.13 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om forskningsresultatens tillförlitlighet och struktur och behandlas ofta i 
relation till frågan om ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare 
(Kvale & Brinkmann, 2009, s.263). Att använda forskningsintervjuer som metod innebär att 
resultaten och kunskapen produceras tillsammans med och i dialog med intervjuarens person. 
En annan forskare skulle därför inte få exakt samma resultat som vi. Hög reliabilitet innebär 
dock även frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel som kan orsakas av slarviga 
anteckningar, tillfälliga hörfel och missförstånd i samband med intervjuer och skrivfel vid 
transkriberingen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2009, s.70). Alla intervjuer 
har spelats in på diktafoner utan att några tekniska problem förekommit. Tre av intervjuerna 
har genomförts på tysta platser där det inte har förekommit några störande ljud, en intervju 
genomfördes dock på ett café där det förekom störningar. Bitvis var det därför svårt att höras 
vad som sades. Genom att vi båda lyssnade igenom intervjun ett flertal gånger har vi ändå till 
stor del kunnat urskilja det som uttrycktes. Det är möjligt att fel kan ha förekommit vid 
transkriberingen. Vi har dock försökt vara så noggranna som möjligt och har båda två läst 
igenom och kontrollerat transkriberingarna.  
 

4.14 Validitet 
Validitet handlar om i vilken utsträckning en metod undersöker vad den är ämnad att 
undersöka. Validiteten är beroende av den hantverksskicklighet som forskaren besitter och 
som yttrar sig i att forskaren ständigt ifrågasätter, kontrollerar och teoretiskt tolkar sina 
resultat (Kvale & Brinkmann, 2009, s.264-266). När vi utformade vår intervjuguide tänkte vi 
på att skapa frågor med ett enkelt språk som skulle vara lätta att förstå med tanke på att 
intervjuerna skulle göras med ungdomar. Vi har också försökt att anpassat och ställt frågorna 
med hänsyn till den som vi har intervjuat. I intervjuer med ungdomarna kan det dock vara 
möjligt att de ibland inte har förstått våra frågor och att vi därför fått svar därefter. Ibland 
gick vi inte till botten med en eller annan fråga då vi märkte att våra frågor berörde något 
känsligt ämne. Då vi varit måna om att följa barnet i deras historia och inte velat att de ska 
känna sig pressade under intervjun kan det hända att vissa frågor undvikits. För att stärka 
validiteten och att inte tappa fokus från det vi ämnar att undersöka har vi med jämna 
mellanrum gått tillbaka till undersökningens syfte och frågeställningar. Vi har också under 
hela processen genomgående diskuterat, reflekterat och tolkat de resultat som kommit fram i 
studien.  



	   24	  

4.15 Generaliserbarhet  
Generaliserbarhet gäller frågan om en undersökning är representativ och giltig för alla tider 
och platser och för alla människor (Kvale & Brinkmann, 2009, s.280). Vi utger oss inte för 
att påstå att vår studie skulle vara giltig för alla barn som genomgått barnavårdsutredningar. 
De finns flera faktorer som kan påverka representativiteten i resultaten, vi har exempelvis 
intervjuat tre flickor och en pojke. Det är möjligt att flickors upplevelse av social barnavård 
är annorlunda än pojkars vilket kan påverka resultatet. Ungdomarna kommer från stadsmiljö i 
Sverige, det kan hända att upplevelsen av kontakter med socialtjänsten kan vara annorlunda 
om de skulle kommit från mindre orter. De som självmant valt att ställa upp på en intervju 
kan även ha särskilda egenskaper som skiljer sig från gruppen i sin helhet. Vi tror dock att det 
som ungdomarna berättar på många sätt kan belysa betydelsen av att vara delaktig i en 
utredning. Vi menar att det finns anledning att tro att ungdomarnas berättelser liknar många 
andra ungdomars erfarenheter, detta ser vi inte minst genom att många av våra resultat 
överensstämmer med resultat från andra liknande studier.  

5. Resultat  
I det här kapitlet presenteras resultaten från de fyra intervjuer vi genomfört. Kapitlet inleds 
med en kort presentation av studiens informanter.   
 
Robin 
Robin är sexton år och kom till Sverige som femåring. Hans familj har haft långvarig kontakt 
med socialtjänsten och han har som barn varit placerad i familjehem. Den senaste kontakten 
han haft med socialtjänsten har resulterat i en insats i form av en kontaktperson. Han är 
mycket nöjd med sin kontaktperson och anser att kontakten dem emellan har haft stor 
betydelse för honom. Robin har i perioder mått dåligt och känt sig stressad men beskriver att 
han nu mår bättre.  
 
Sara 
Sara är nu nitton år och hade sin första kontakt med socialtjänsten när hon var två år gammal 
på grund av konflikter i hemmet. Sara har varit placerad i olika jourhem, familjehem och 
institutioner under hela sin uppväxt. Hon berättar att hon flyttat sju gånger under ett och 
samma år. Sara har ett barn som är tre månader och bor nu på ett utredningshem tillsammans 
med bebisen. Utredningen är avslutad och Sara och hennes barn kommer snart att flytta till 
ett eget boende. Utredningen initierades då det förekommit våld och bråk mellan Sara och 
hennes pojkvän när Sara var gravid. Utredningen förvandlades under tiden som Sara bodde 
på utredningshemmet till att mer komma att handla om Saras föräldraförmåga. Sara är 
mycket kritisk till socialtjänsten och anser inte att hon fått någon hjälp av dem.  
 



	   25	  

Elise 
Elise är sjutton år och hennes utredning initierades med anledning av långvariga konflikter 
mellan Elise och hennes mamma. Innan en utredning påbörjades av socialtjänsten har 
mamman och Elise gått på samtal på BUP i ungefär ett år. Elise anser att tiden på BUP varit 
meningslös eftersom de där endast arbetade med att försöka förbättra relationen mellan Elise 
och mamman. På socialtjänsten har hon däremot fått mycket hjälp och hon har nu blivit 
placerad i ett familjehem. Elise berättar att socialtjänsten verkligen lyssnat på hennes behov 
och önskemål.  
 
Amina 
Amina är tretton år och bor på ett utredningshem tillsammans med sin mamma och sina 
syskon. Hon har precis avslutat en utredning som initierats med anledning av problem i 
hemmet och familjen ska nu få flytta till ett eget boende. Utredningen började med att Amina 
blev akut omhändertagen av socialtjänsten. Innan hon kom till utredningshemmet bodde hon 
hemma hon släktingar en kortare period. Amina anser inte att hon fått någon hjälp alls av 
socialtjänsten.   
 

5.1 Information 
Sara och Amina har god kännedom om utredningens olika delar vilket tyder på att de fått bra 
information om de formella delarna av utredningen. Aminas utredning påbörjades dock med 
ett dramatiskt omhändertagande som hon inte fått ordentlig information kring.  
 
Amina berättar: 
 
”Första gången var när vi blev hämtade var det inte så kul. Jag hade varit med en kompis och sen när jag kom 
hem så var det massa folk utanför porten, och då sa mamma bara typ så här du får gå upp och packa dina 
grejor. Och jag blev jag jätteledsen.” (Amina) 
 
Amina beskriver att hon inte fick någon ordentlig information om varför hon blivit akut 
omhändertagen. Hon var placerad i en jourfamilj under en hel vecka utan att riktigt förstå 
varför. Hon önskar att fått bättre information:  
 
”Jag tycker att de kunde ha planerat mera så att man visste och att man kunde ha som ett litet samtal innan så 
att man vet liksom allting, hur det kommer att gå till och så där.” (Amina)  
 
Både Elise och Robin anser att de under utredningen fått bra och tydlig information på ett sätt 
som de har förstått. Ändå har de båda två lite svårt att redogöra för när deras utredningar 
börjat och slutat. De har däremot fått tydliga svar på de frågor som de själva haft under 
utredningen. När Elise blev erbjuden att flytta till ett jourhem uttryckte hon oro över att hon 
inte visste hur ett jourhem såg ut, socialsekreteraren tog då med sig henne för att titta på 
jourhemmet. Elise fick på så vis information om det som hon själv uttryckte önskemål om att 
få veta mer om. 
 
Sara berättar att hon egentligen inte fått någon information om varför hennes 
föräldraförmåga utretts.  
 
”Så här var det att socialtjänsten lurade faktiskt mig. Jag hade ingen bostad, jag var bostadslös och då fick jag 
flytta till utredningshemmet och jag skulle bo där i sex veckor. Så när barnet skulle födas så skulle jag få en 
bostad, det lovade de och så vart det inte. De började gräva i mitt bagage vad jag hade varit med om vilken 
uppväxt och allting, mina föräldrars bakgrund och sådär. Då bestämde de att de skulle utreda min 
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föräldraförmåga och det var droppen verkligen. Det tyckte jag inte var ok, för jag skulle aldrig bli som mina 
föräldrar.” (Sara)  
 

5.2 Att kommit till tals 
Samtliga ungdomar berättar att de har en egen socialsekreterare som de vet att hur ska 
kontakta om de behöver. De har alla fått visitkort från socialsekreterarna där deras 
kontaktuppgifter står. Alla ungdomar har kvar sina visitkort men det är bara två av dem som 
självmant vid något tillfälle använt sig av kontaktuppgifterna. Samtliga ungdomar beskriver 
att de vid ett flertal tillfällen själva fått berätta om sina upplevelser för socialsekreterarna. 
Sara och Amina bor på ett utredningshem och har möten med personalen på 
utredningshemmet en gång i veckan och har även kontakt med sina socialsekreterare. Sara 
och Amina har de praktiska förutsättningarna för att kunna komma till tals i utredningen men 
anser ändå inte att de har haft särskilt stor betydelse för hur utredningen sedan blivit. Amina 
svarar på frågan om hon träffar socialsekreteraren när hon kommer på besök till 
utredningshemmet: 
 
”-Ja ibland, men jag har samtal en gång i veckan, men det är inte med soc utan det är med en annan som 
jobbar här. 
-Känner du att du kan berätta mer för personalen här än för soc. (intervjuaren) 
-Nej det är typ samma. För jag vet i slutändan kommer de ändå att berätta för socialsekreterarna, så det spelar 
egentligen ingen roll. Jag pratar mest med mamma om saker och ting. 
-Tänker du att du måste vara försiktig med det du berättar. (intervjuaren) 
-Jag berättar ju inte vad som helst. Jag känner fortfarande inte de här människorna som jobbar här.” (Amina) 
 
Robin och Elise har mindre möjligheter att komma till tals eftersom de har glesare möten och 
inte lika tät kontakt med socialtjänsten. Det framgår inte helt klart hur ofta Robin träffat sin 
socialsekreterare under utredningen men numera, när utredningen är avslutad, träffas de 
ungefär en gång i månaden.  
 
”De är ju inte möten hela tiden utan en gång i månaden. Så varje möte är viktigt, jag tycker att de har lyssnat 
varje gång. De har tagit det allvarligt, det är ju lite speciellt vi träffas ju inte så ofta. Så det gäller att varje 
möte blir så bra som möjligt.” (Robin) 
 
Robin anser att hans nuvarande kontakter med socialtjänsten helt fokuserat på hans liv och 
hans behov. Han har tidigare negativa erfarenheter av socialtjänsten då situationen varit den 
omvända och allt fokus legat på hans föräldrar och deras behov.  
 
”Alla har mer koncentrerat sig på mig själv, fixat till mitt liv, istället för att prata om de andra. Så det har varit 
jätte bra.”(Robin)   
 
Elise som utretts för sin konfliktfyllda hemsituation berättar: 
 
”Alltså vi hade bara några gångers möte. Alltså det var inte så ofta.” (Elise)  
 
Ändå upplever Elise att hon i hög grad varit delaktig i sin utredning. En anledning till detta 
kan vara att socialsekreteraren hela tiden stått på hennes sida och hjälpt henne att komma till 
tals när hennes mamma dominerat mötena. Dessutom har socialsekreteraren kämpat för Elise 
sak och drivit vissa frågor uppåt i organisationen. Hon säger: 
 
”Ja just det. Hon stod på min sida och ja hon hjälper mig mot min mamma. Min mamma liksom skriker på 
möten och sådär då hjälper min socialsekreterare mig att berätta saker. Om hur jag KÄNNER alltså jag har 
aldrig vågat berätta hur jag känner för mamma men min socialsekreterare berättar det på möte sådär, då 
förstod hon lite, mamma liksom.” (Elise) 
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Elise berättar flera gånger under intervjun att mamman ofta utryckt negativa omdömen om 
Elise, en del av detta har hamnat i utredningstexten vilket Elise tycker är jobbigt. Omdömena 
i utredningstexten stämmer dåligt överens med den hon själv tycker att hon egentligen är. 
Socialsekreteraren försvarar dock Elise gentemot mamman, hon berättar: 
 
”Då säger socialsekreteraren vad hon tycker om mig och det är jätte bra saker, hon säger till mamma att du 
har inte sett den här och den här sidan. Det känns jätte bra att få höra sådana saker. Men när jag är hemma så 
hör jag bara dåliga saker.”(Elise) 
 
Samtliga ungdomar berättar att de på olika sätt fått hjälp att komma till tals i utredningen 
genom att olika materiel använts såsom nätverkskartor, livslinjer, mindmap, att svara på 
frågeformulär och punkta upp upplevelser på ett stort blädderblock. En av ungdomarna är 
negativt inställd till det frågeformulär hon fått svara på, två av ungdomarna menar att de fått 
använda materiel men att detta haft mindre betydelse för dem. Endast Robin är positivt 
inställd till det blädderblock som används som hjälpmedel under hans möten.  
 
”Ja vi tar upp det som vi pratar om, om jag säger såhär jag har lärt känna mer folk, då skriver han det i 
punktform. Det blir tydligt och han skriver väldigt bra, för han skriver de positiva sakerna, väldigt kortfattat. 
Nästa gång när jag kommer till möte då ser jag vad som har ändrats och så.” (Robin) 
 
Flera av ungdomarna berättar att de tycker att det kan vara svårt att komma till tals under 
möten där många personer är närvarande. Endast Robin ger uttryck för det motsatta, han 
verkar istället uppskatta att det är många som medverkar på hans möten. Elise beskriver att 
hon upplever det svårare att tala och säga vad hon tycker när det är många personer på 
mötena och hon tycker att det är obehagligt att de i utredningen har läst om hur hon är som 
person. Även Sara beskriver att hon kan ha svårt att få gehör för sina åsikter när många 
personer är närvarande. Hon berättar även om hur obehagligt det kan vara när hon får höra 
negativa saker om sig själv under dessa möten. 
 
”-Men när du är på de här mötena tycker du att det finns något utrymme för dig och att prata om det som du 
tycker är viktigt. (intervjuaren) 
-Dom lyssnar inte på mig. Dom ser ner på mig. När man sitter där, det är alltid två från utredningshemmet och 
två från socialtjänsten också chefen, också jag och mitt lilla barn. Så kommer jag och är ganska stark och 
tänker att nu ska jag driva det här åt rätt håll, men så sätter man sig ner och så börjar de att klanka ner på en. 
När man är som allra svagast, när man tänker att nu ger jag upp, nu gör jag bara som de säger. Då säger de, 
du är ändå en bra mamma och du tillgodoser hans behov och du är jättebra. Men vet du vad jag vill inte höra 
det då. Jag vill bara komma härifrån. Om det nu tycker det så varför är jag fortfarande kvar?” (Sara)  
 

5.3 Att bli lyssnade på  
Även om alla ungdomar har fått komma till tals under utredningen är det väldigt olika i 
vilken grad de själva upplever att de blivit lyssnade på. Sara och Amina har haft bäst 
förutsättningar för att komma till tals då de ofta träffar sina handläggare, ändå känner de inte 
att de blivit lyssnade på. Elise och Robin träffar sina socialsekreterare relativt sällan men 
upplever ändå att de blir lyssnade på. Robin berättar om sin kontakt med sin 
socialsekreterare: 
 
”Jag tycker att de har lyssnat varje gång alltså (….) varje möte är såhär viktigt så jag tycker att de har lyssnat 
varje gång” (Robin) 
 
Socialtjänsten har enligt Robin utgått från hans önskemål och sett till hans behov. Robin 
känner att socialsekreteraren har hjälpt honom med mycket.  
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”Alltså jag tycker att de hjälper till att bygga upp mitt eget liv. Mina intressen, alltså jag själv rent psykiskt hur 
jag fungerar och kompisar och så (…) Hur jag fungerar i huvudet, hur min vardag är, hur min familj är. 
Hemma, skolan allt sådant. Så det känns bra.” (Robin)  
 
Elise beskriver att hennes socialsekreterare lyssnade på vad hon hade att säga under hela 
utredningsprocessen. Hon berättar: 
 
”-Dom gjorde liksom som jag ville, till skillnad från BUP, vi hade ju såhär möte i ett år och det hände       
ingenting. De gjorde ingenting.  
 -Hur kändes det när de lyssnade?(intervjuaren) 
-Jo jag blev ju såhär glad, att ÄNTLIGEN nån som lyssnar!”(Elise) 
 
Elise har stort förtroende för sin socialsekreterare och känner att hon kan berätta allt för 
henne. Hon säger att det känns som socialsekreteraren känner henne bättre än hennes egen 
mamma. När vi frågar vad det är som gör att hon känner förtroende för henne svarar hon att 
socialsekreteraren verkligen har lyssnat på hennes åsikter och har tagit hennes behov av att 
flytta ifrån sin mamma på stort allvar. Socialsekreteraren har varit bestämd mot mamman och 
hela tiden tagit Elises parti. Hon har varit handlingskraftig och till och med vågat driva Elises 
sak uppåt i organisationen. Elise har känt att hon kan ringa henne när som helst, även om det 
är mitt i natten. Hon berättar: 
 
”Ja men hon lyssnade hela tiden på vad jag hade att säga, hon tog hand om problemet såhär direkt inte hålla 
på att vänta och vänta och vänta. Hon har ju en chef också som hon frågade om jag får göra det här och det 
här, hon sa jag ska tvinga min chef och sen FICK hon det. Ja egentligen skulle jag ju inte få jourhemsplacering 
men dom tänkte ju att dom skulle jobba på mitt förhållande med min mamma men hon (socialsekreteraren) sa 
till sin chef att det här går inte, det har hållit på i för många år. Så tillslut fick vi jourhemsplacering.” (Elise) 
 
Sara upprepar flera gånger under intervjun att socialtjänsten inte lyssnat på vad hon säger. 
När vi frågar om Sara upplever att utredningen genomförts tillsammans med henne svarar 
hon att hon inte känt sig delaktig i utredningen. Hon har till och med ibland försökt undvika 
vissa observationer och samtal. När hon flyttade till utredningshemmet var det med anledning 
av att hon var bostadslös och hade varit utsatt för våld i relationen med sin partner. Under 
tiden hon bodde på utredningshemmet föddes hennes barn och utredningen tog en ny 
vändning. Istället för att se till hennes situation började istället hennes föräldraförmåga att 
utredas. Sara har svårt att förstå varför hon har blivit utredd för sin föräldraförmåga, särskilt 
med tanke på att utredningen påbörjats när bebisen endast var någon vecka gammal. 
Socialtjänsten har berättat för henne att utredningen om föräldraförmågan påbörjats med 
anledning av hennes problemfyllda uppväxt, denna förklaring anser Sara dock inte vara 
godtagbar.  
 
Sara har suttit i många möten och har berättat sin syn på saken under åtskilliga tillfällen men 
hon upplever att socialarbetarna inte tagit hänsyn till det som hon berättat.  
 
”De lyssnar inte på vad jag säger. Jag säger att jag gått på en massa behandlingar jag har bearbetat min 
bakgrund de finns inget som kommer att påverka. (…) Jag vet inom vilka områden jag behöver hjälp och inte, 
så låt mig ta det beslutet för jag är vuxen nog och normal nog. Men det tycker inte de utan de ska tycka och 
tänka och då ska socialtjänsten ta ett beslut, för de tar ju sista beslutet. Och de lyssnar inte på vad jag säger, de 
lyssnar inte alls på mig, då måste jag bara finna mig i det.”(Sara)  
 
Hon känner ofta att socialtjänsten förvränger det hon berättar och att hon då har svårt att 
hävda sin ståndpunkt eftersom hon har erfarenhet av att situationen då kan förvärras.  
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”Vissa saker orkar man bara inte tjafsa emot. Jag vet att jag resonerar rätt men säger man något mot den 
tjänstepersonen så låter det fel för de kan vrida och vända på det. Typ att man inte lyssnar och inte förstår 
allvaret i det hela. Det kan förvärra hur mycket som helst.”(Sara) 
 
Sara beskriver att hon upplever det som märkligt när hennes socialsekreterare går in i olika 
roller. En roll är den privata relationsbyggande rollen och den andra är socialsekreterarens 
professionella arbetsroll, de två är alltför olika för att Sara ska kunna lita på och förstå 
socialsekreteraren. 
 
”För man tänker så här om hon vill vara privat så kanske hon tror att hon lär känna mig bättre då tänker man 
att jaha här är en räddning, hon vill lära känna mig. När hon går in i det privata då ser hon mig som jag är, 
men när hon går in i socialtjänsten då blir hon annorlunda och då blir man besviken. Då släpper man inte in 
henne nästa gång.”(Sara)   
 
Amina anser inte heller att hon blivit lyssnad på under utredningen. När vi frågar Amina om 
hon anser att utredningen genomförts tillsammans med henne säger hon att hon inte anser det 
utan att det är något som socialtjänsten håller på med och bestämmer över. Amina blev akut 
omhändertagen och fick sedan flytta till släktingar ett kortare tag medan hennes övriga familj 
flyttade till utredningshemmet. Ingen lyssnade på att även Amina ville komma till den övriga 
familjen på utredningshemmet. Hon berättar: 
 
”-Men helst av allt ville jag, jag tjatade och tjatade på att jag skulle få komma hit till mamma.  
-Berättade de för dig varför du inte kunde göra det?(intervjuaren) 
-Nej, det visste jag inte om. Eller jag frågade varför mina syskon fick vara här och inte jag. Då sa de bara att de 
är mindre och de behöver sin mamma. Då sa jag att jag behöver också min mamma. 
-Hur kändes det? 
-Jag blev ledsen och arg.” (Amina) 
 
Amina berättar att hon inte har förtroende för sin socialsekreterare. Anledningen till detta är 
att hon upplever att hon inte känner henne. När vi frågar hur hon skulle kunna få bättre 
förtroende för socialsekreterare säger hon:  
 
”Kanske berättat lite mer om henne själv. Alltså presentera sig och berätta vad hon gillar och såna grejor.” 
(Amina) 
 
När vi frågar ungdomarna om hur de anser att socialtjänsten skulle kunna bli bättre på att 
lyssna på vad barn och unga har att säga har alla ungdomar mycket att berätta om relationens 
betydelse för samarbetet mellan socialsekreterare och ungdomen. Ingen ungdom nämner att 
någon annan faktor såsom platsen för mötet, samtalsformer, tidsaspekter skulle ha betydelse 
för socialtjänstens förutsättningar för att lyssna på barn. Det blir under intervjuerna tydligt att 
det är relationsbyggandet mellan ungdomen och socialsekreteraren som är av central 
betydelse för ungdomarnas vilja att dela med sig av sina erfarenheter.  
 

5.4 Hinder för delaktighet 
Det framgår från intervjuerna att socialsekreterarna vid flera tillfällen inhämtat ungdomarnas 
berättelser, det är dock inte alltid som ungdomarna känner att de kan tala öppet och fritt med 
sina socialsekreterare. Detta kan bero på olika hinder som ungdomarna upplever under 
utredningsprocessens olika skeden som påverkar deras möjligheter till delaktighet. Ett hinder 
kan vara det att ungdomarna inte berättar vad som helst för socialtjänsten eftersom att de är 
rädda för vad detta kan föra med sig. Aminas berättelse belyser detta, det framgår under 
intervjun att hon absolut vill bo med sin mamma. Om hon berättar om svårigheter och 
problem i hemmet finns det risk att detta får konsekvenser för henne i form av 
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omhändertagande eller annat. Flera av ungdomarna har tidigare negativa erfarenheter av 
socialtjänsten. Det kan vara svårt för socialtjänsten att återupprätta förtroende för barnet om 
de varit med om svåra upplevelser som exempelvis omhändertaganden och separationer från 
familjen 
 
Robin berättar:  
 
”Alltså pappa har pratat en massa med socialen det har varit mycket sådant där, så jag har fåt den där starka, 
jag sa alltid att jag ville inte ha något med socialen att göra jag ville bara få bort dom. Du vet för när man är 
liten så bryr man sig inte om socialen man vet inte ens vad det är. Man vill bara vara med sin mamma och 
pappa och familjen och allting ska vara bra.”(Robin) 
 
Elise har tidigare gått på BUP under ungefär ett år och där haft erfarenhet av att personalen 
inte alls lyssnade på henne eller hennes behov och hon valde då att avsluta kontakten på 
BUP.  
 
”Det känns som om de bara lyssnade på föräldrarna, för det tycker att föräldrarna har rätt och barn gör fel 
hela tiden. Det var fel, de borde ha lyssnat på mig också, men jag tycker inte att de har lyssnat på mig 
någonting. De har bara lyssnat på mamma hela tiden, om du gör så här så kanske din mamma inte blir arg. Allt 
handlade bara om mamma om att hon skulle må bra, inte för att jag skulle må bra. Det är helt fel.”(Elise) 
 
Ett hinder för ungdomarna att komma till tals i utredningen är att de förknippar kontakten 
med socialtjänsten med att inte vara normal.  
 
Robin beskriver:  
 
”Alltså från början så ville jag inte ha något med socialtjänsten att göra, jag ville vara normal, utan någonting 
med socialen att göra (…..) varför jag inte ville ha socialtjänsten var för jag förknippade det med dåliga grejer, 
de hade tagit oss och sådär. Men sen lärde jag mig att socialtjänsten måste inte förknippas med problem och 
så.” (Robin)  
 
Sara berättar även om sina känslor över att bo på institution vilket hon har gedigen erfarenhet 
av både från den nuvarande utredningen på utredningshemmet samt från upprepade 
erfarenheter från sin uppväxt. 
 
”Det är som om de särbehandlar en för att man bor där. Det är som att Sara hon duger inte, hon förstår inte. 
Jag blir tokig på det där. Så fort man kommer in i institutionen så är man vad heter det retarded, typ 
utvecklingsstörd.” (Sara)  
 

5.5 Att påverka beslut 
Två av ungdomarna berättar att de själva varit delaktiga i beslutsfattandet medan två menar 
att det som de berättat inte haft någon betydelse för det beslut som fattats. Robin har kunnat 
påverka de beslut som tagits i hög grad. Han har själv valt att ha en kontaktperson och han 
anser att socialtjänsten följt de önskemål som han haft under utredningens gång. Som 
exempel har hans socialsekreterare ordnat ett träningskort till honom efter att han berättat att 
han behöver fysisk träning för att må bra och socialsekreteraren hjälper även familjen med att 
få bo kvar i sin lägenhet. Även Elise upplever att hon påverkat det beslut som socialtjänsten 
tagit.  
 
”Jag ville inte bo hemma och de tog tag i saken direkt. De letade en hel dag efter en jourfamilj och sen ringde 
de och frågade om jag ville bo där, och det ville jag. Men jag sa att jag vet inte hur det är att bo hos en 
jourfamilj då sa hon att vi kan gå dit och kolla. Men jag tycker inte att du ska bo med din mamma just nu för då 
kanske det kommer att hända något mer.” (Elise)  
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Amina berättar att hon inte alls känt sig delaktig när hon blev akut omhändertagen utan detta 
skedde plötsligt och utan förberedelse. När hon senare skulle bli placerad berättar Amina att 
hon helst ville bo med sin mamma och sina syskon som hade flyttat till utredningshemmet 
vilket hon efter mycket påtryckningar senare också fick. Amina säger: 
 
”Både jag och mamma hade tjatat jätte länge och hjälpt till tillsammans, kämpat på att jag skulle få komma till 
utredningshemmet och då bestämde de att det var bäst att jag fick komma dit. Jag berättade också att jag 
mådde dåligt när jag inte fick vara med min mamma.” (Amina)  
 
När vi frågar Amina om hon tror att det hon har berättat under utredningen haft någon 
betydelse för det som sedan bestämdes säger hon vid ett flertal tillfällen att hon inte tror det 
eftersom de ändå inte lyssnar på henne: 
 
”Inte direkt, ibland kanske, det känns som att jag VET att de bara låtsaslyssnar på vad jag säger. Typ att om 
jag säger att jag vill så här och jag känner så här då säger de alltid: jo vi vet det, vi vet det. Men jag tror inte 
på det. Jag tror att de bara låtsas att de vet.”  
 
Sara anser inte att hon har kunnat påverka de beslut som tagits under hennes senaste 
utredning. Hon berättar: 
  
”Det här är frivilligt brukar de säga fast de tvingar en egentligen för om du inte skriver på de här papperna så 
kommer vi att göra ett LVU. Det är inte frivilligt.”(Sara)   
 
Avslutningsvis kan det vara viktigt att påpeka att både Sara och Aminas utredningar nu har 
avslutats och båda ska få flytta ifrån utredningshemmet. Sara har fått en egen lägenhet via 
socialtjänsten men kommer att få visst stöd i hemmet och kommer ha samtalskontakter. 
Amina ska flytta tillsammans med övriga familjen till ett eget boende. Man borde rimligtvis 
kunna anta att det som Amina och Sara berättat, i motsats till vad de tror, har haft betydelse 
för att de nu ska få flytta.  
 

5.6 Sammanfattning  
Två av ungdomarna, Elise och Robin, upplever att de i hög grad varit delaktiga i kontakten 
med socialtjänsten. Det har inte haft särskilt tät kontakt med socialtjänsten men anser ändå att 
de blivit lyssnade på och att det de har berättat har haft betydelse för de beslut som fattats i 
utredningen. Både Elise och Robin har svårt att klart beskriva när deras utredningar slutat och 
börjat, något som skulle kunna tyda på att de inte fått ordentlig information om detta. Ändå 
anser både Elise och Robin att det fått bra information under processens gång och att de har 
förstått informationen. Elise och Robin anser att socialtjänsten har arbetat med deras bästa för 
ögonen och menar att de fått god hjälp av socialtjänsten. De andra två ungdomarna, Sara och 
Amina, har blivit utredda på ett utredningshem där de även bor. De har haft tät kontakt med 
utredarna på hemmet och med socialtjänsten och har haft enskilda möten minst en gång i 
veckan. De har god kännedom om utredningens olika delar vilket tyder på att de fått bra 
information under utredningens gång. Ändå är de Elise och Amina som i minst grad upplever 
sig delaktiga i utredningen. De tror inte att det de berättar har någon betydelse för vilket 
beslut som socialtjänsten fattar och upplever inte att de kan påverka beslutsfattandet. 
Sammanfattningsvis kan man säga att resultaten pekar på att det inte verkar vara de yttre 
faktorerna som avgör i vilken grad ungdomarna upplever sig delaktiga. Det verkar inte spela 
någon roll hur många möten man har eller vilken kvalitet det varit på den information man 
fått om socialsekreteraren inte lyckas förmedla till ungdomarna att det de berättar har 
betydelse. Det blir i resultaten tydligt att det är lättare för ungdomarna att komma till tals och 
känna sig delaktiga om de har en bra, förtroendefull relation till sin socialsekreterare. 
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5.7 Betydelsen av delaktighet 
Samtliga ungdomar ger uttryck för att de vill vara delaktiga i utredningen. Amina menar att 
socialtjänsten måste bli bättre på att verkligen lyssna på vad barn och unga har att säga. 
Robin uttrycker glädje över att socialtjänsten utgått från det han behövt och lyssnat till hans 
behov. Sara anser att hon inte alls blivit lyssnad till vilket hon uttrycker stark frustration 
kring. Elise berättar hur betydelsefullt det varit för henne att socialtjänsten tagit hennes 
problem på allvar och lyssnat på henne. Tidigare har många professionella, såsom 
exempelvis BUP, försökt arbeta för att Elise och hennes mammas relation ska förbättras. 
Elise har istället många gånger gett uttryck för att detta inte kommer att fungera utan att hon 
faktiskt inte vill bo hemma med mamma. När socialtjänsten plötsligt tar hennes behov på 
allvar och lyssnar på hennes önskemål blir detta en vändpunkt för Elise. Hon berättar: 
 
”Jo, jag blev såhär glad. Att ÄNTLIGEN någon som lyssnar.” Om sina erfarenheter på BUP berättar hon ”Men 
alltså det hände ingenting, vi gick dit två gånger i veckan på ett år och typ det händer ingenting. De lyssnade 
varken på min mamma eller mig så det blev typ ingenting. Bortkastad tid.” (Elise)   
 
Robin menar att socialtjänsten hjälpt honom genom att verkligen lyssna på och se till de 
behov som han har. Han har känt sig delaktig och har kunnat påverka de beslut som tagits 
under kontaktens gång. Han beskriver att han verkligen har kämpat för att må bättre och att 
han nu fått bättre självförtroende.  
 
”Jag har ju ändrats nu för jag mår mycket bättre nu alltså. Just då hade jag jätte mycket men de har ju gett mig 
så mycket. Så just nu har de löst många problem för mig. Ja på ett år har det ändrats jätte mycket alltså. De 
brukar säga att jag har gjort en stor förändring på kort tid. Det har jag.” (Robin) 
 
Sara berättar om sin vanmakt över att inte blivit lyssnad på under utredningen. Hon anser att 
det inte funnits någon anledning att utreda hennes föräldraförmåga, hon är dock medveten om 
att andra problem funnits kring hennes relation med sin partner och att hon haft det svårt som 
barn. Hon berättar: 
 
”Jag vet att jag kanske inte är världens perfekta människa och jag var lite turbulent innan men man blir 
annorlunda när man fått barn. Vissa blir helknasiga och andra blir starkare. Det kanske inte behöver släppa 
mig helt men låt det gå succesivt de behöver inte köra hela fängelset på en gång. De har förlängt min tid på 
utredningshemmet från sex veckor till fyra månader. Hur kan det gå så? Till slut orkar man inte, de kommer 
inte att släppa mig i alla fall.” (Sara) 
 

5.8 Att bli sedd som den man är 
Flera av ungdomarna berättar att de tycker att det är jobbigt, obehagligt och besvärligt när de 
själva inte är med och formulerar beskrivningen av dem själva. De ger uttryck för att inte 
känna igen sig i utredningstexten och att ingen har lyssnat på hur de ser på saken.  
 
Elise beskriver att hon tycker det är jobbigt att det finns mycket negativt skrivet om henne 
som hon inte håller med om och som hela tiden följer med henne genom olika kontakter. 
 
”Allt är bara negativt och när de läste känns det som om de håller med det som står i texten, så det kändes 
jobbigt när de läste upp jobbiga saker om mig. Typ Elise har ingen respekt för sin mamma och Elise är sån och 
sån. Det kändes som alla var på mig på mötet.” (Elise) 
 
Även Amina beskriver att hon upplever det som jobbigt när socialtjänsten tror sig veta en 
massa sker om henne. När hon berättar om positiva saker som hon läst om sig själv i 
utredningstexten känns det däremot bra. Sara anser att socialtjänsten inte ser henne för den 
individ hon är nu utan att de bara ser till hennes bakgrund och problematiska uppväxt.  
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Hon säger: 
 
”Man blir straffad för att man har haft det tufft när man var liten.” (Sara) 
 

5.9 Hur ska en socialsekreterare bli bättre på att lyssna?  
När vi frågar Amina om hur hon tror att socialtjänsten skulle kunna bli bättre på att lyssna på 
vad barn har att säga svarar hon: 
 
”Alltså lyssna, lyssna på riktigt. Såhär verkligen fråga ordentligt, hur tycker du att vi ska göra, hur tycker DU? 
De gör oftast inte det, de säger bara hm hm. De tror att de vet allting om en person.” (Amina) 
 
Robin tror att man lättare kan hjälpa varandra om man har liknande erfarenheter. Han har 
själv fått mycket hjälp av en person som har liknande erfarenheter som han själv. Robin 
pratar mycket under intervjun om att man som socialarbetare bör vara engagerad och behålla 
sin mänsklighet i arbetet med ungdomar.  
  
”Man måste kunna offra lite för sin ungdom, jobb eller inte man måste ha sina känslor kvar, man kan inte vara 
helt kall. Vi är ju alla människor. Om jag till exempel håller på att prata om något viktigt om mig själv kan man 
inte bara säga: ursäkta nu måste jag gå. Jag tror inte ens att jag skulle gilla min kontaktperson om han var 
så.”(Robin)   
 
Sara menar att man måste lyssna på barn och respektera deras åsikter. Vidare pratar hon om 
att man även bör fokusera på barnens positiva sidor och våga vara bestämd och ge goda råd. 
Hon beskriver att det varit mycket betydelsefullt att en socialarbetare orkat fortsätta sitt 
arbete med henne även fast hon i perioder bråkat mycket. När vi frågar om hur Sara tycker 
att socialtjänsten skulle kunna bli bättre på att lyssna på barn svarar hon: 
 
”Engagera sig. Lägga ner mer tid. Det är vanligt att de sitter och tjattra om annat och dricker kaffe. Låta 
barnet berätta och fördjupa sig varför ett barn tycker och tänker så man lär känna personen. Om barnet säger 
jag vill inte bo där, jag vill inte gå i skolan. Då ser de en som oansvarig, som inte bryr sig om något i stället för 
att lyssna.” (Sara) 
 
Vi frågade avslutningsvis samtliga ungdomar hur de ansåg att en socialsekreterare som 
jobbar med barn och ungdomar borde vara alternativt inte borde vara. Ungdomarna skrev 
upp svaren på post-it lappar som de sedan klistrade upp på ett papper. Ungdomarna menar att 
man som socialarbetare måste lyssna på barnen och vara engagerad i sitt arbete. Som en av 
ungdomarna uttryckte det ”man måste jobba med hjärtat och inte se yrket enbart som ett 
arbete.” Alla ungdomar skrev upp ärlighet som en av de viktigaste egenskaperna som en 
socialarbetare bör ha. Vidare bör man vara snäll, man måste lyssna, vara förstående och 
bestämd på rätt sätt. Man ska inte vara känslokall utan tvärtom ska man visa sina känslor (se 
bilaga 4).  
 

5.10 Sammanfattning 
Att inte vara delaktig under utredningen och i kontakten med socialtjänsten kan leda till 
svårigheter för ungdomarna. Flera av dem menar att socialtjänstens formulering kring vilka 
individer de är inte stämmer och att ingen har lyssnat på dem när de försökt omformulera 
beskrivningen. Resultaten visar att alla ungdomarna anser det viktigt att få vara delaktiga 
under utredningsprocessen och i kontakten med socialtjänsten. Ungdomarna vill att 
socialtjänsten ska lyssna på dem och se dem för de individer som de är. Både Sara och Amina 
menar att socialtjänsten måste bli bättre på att verkligen lyssna på riktigt. Två av ungdomarna 
menar att de varit delaktiga både genom att de blivit lyssnade på och att de kunnat påverka 
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beslut. De är även dessa ungdomar som är mest nöjda med socialtjänstens insatser. De andra 
två ungdomarna känner inte att det blivit lyssnade på och anser inte att de kunnat påverka 
besluten. Det finns många olika faktorer som kan påverka hur nöjd man är med 
socialtjänstens insatser och delaktighet är endast en av många olika anledningar som kan 
påverka. Resultatet pekar dock på tendensen att ungdomarna är mer nöjda med socialtjänsten 
om de fått vara mer delaktiga i utredningen.  
 

6. Analys 
I det här kapitlet analyserar vi våra resultat med utgångspunkt i tidigare forskning och de 
teoretiska perspektiv som vi tidigare presenterat. 
 

6.1 Hur delaktiga har ungdomarna varit? 
Vi anser att en förutsättning och en utgångspunkt för delaktighet är att få ordentlig 
information under utredningen på ett sätt som man förstår. Samtliga ungdomar berättar att de 
fått information, de vet hur de ska nå sina socialsekreterare och har kännedom om en hel del 
olika aspekter av utredningen. Två av ungdomarna har dock svårt att klart beskriva när deras 
utredningar börjat och slutat men anser ändå själva att de fått bra information. De andra två 
ungdomarna har god kännedom om utredningens olika delar men är de som i minst grad 
upplever sig delaktiga. Resultaten spretar och det är svårt att avgöra om nivå noll, ”Att få 
information om utredningen på ett sätt som barnet förstår”, uppnåtts eller inte i den modell 
för delaktighet som vi använder som analysverktyg. Det verkar som att ungdomarna fått olika 
tydlig information under utredningens olika delar. Forskning pekar på att barn och unga anser 
att det är viktigt att få bra information (Butler & Williamson, 1994). Ungdomarna i vår studie 
styrker detta, särskilt Amina uttrycker hur obehagligt det varit att inte få ordentlig 
information när hon blev akut omhändertagen.  
 
Samtliga ungdomar beskriver att de vid ett flertal tillfällen haft möjlighet att berätta sina 
historier för socialarbetarna. Alla ungdomar har således uppnått nivå ett som kallas ”Vuxna 
lyssnar på barn”. Två av ungdomarna berättar att de har tät kontakt med personalen på 
utredningshemmet och även träffar sina socialsekreterare regelbundet. De andra två träffar 
sina socialsekreterare betydligt mer sällan. Detta verkar dock ha mindre betydelse för i vilken 
omfattning ungdomarna upplevt sig lyssnade på. 
 
Steg två i analysmodellen kallas ”Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter” och handlar om att 
på olika sätt underlätta för ungdomarna att komma till tals i utredningen. Detta kan handla 
om att man använder olika material eller hjälper barnet att överbrygga förtroendeproblem 
från tidigare negativa upplevelser med socialtjänsten. Alla ungdomar berätta att de fått 
använda olika material som hjälpmedel för att komma till tals och beskriva sin situation. 
Vissa av ungdomarna berättar att de tidigare i livet haft mycket dåliga erfarenheter av 
socialtjänsten. Detta har i ett inledningsskede försvårat deras möjligheter att våga lita på 
socialtjänsten. Robin och Sara har som barn haft många och långvariga kontakter med 
socialtjänsten och har även blivit omhändertagna och placerad i familjehem. I Robins fall 
uppfattar vi det som att socialtjänsten har lagt ned arbete och tid på att återupprätta Robins 
förtroende och han har nu ett gott samarbete med socialtjänsten. I Saras fall har socialtjänsten 
däremot inte lyckats överbrygga denna misstro och förtroendeproblematik. 
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På den tredje nivån som kallas ”Hänsyn tas till barns åsikter” vilken är den lägsta nivån man 
måste uppnå för att följa barnkonventionen, tar man hänsyn till barnets åsikter och väger in 
detta i beslutsprocessen. Vi kan se att två av ungdomarna i hög grad upplever att det som de 
har berättat har haft betydelse för de beslut som bestämdes. Förvånande nog anser de andra 
två ungdomarna, som bor på utredningshem, inte alls att man tagit hänsyn till deras åsikter. 
De beslut som fattats i båda deras utredningar pekar dock på att man tagit viss hänsyn till 
deras perspektiv, detta är dock något som man inte lyckats förmedla till ungdomarna. Vi 
tolkar våra resultat så att samtliga ungdomar uppnått nivå tre men att två av ungdomarna inte 
själva upplever detta. 
 
Både nivå fyra som kallas ”Barnen är delaktiga i beslutsprocesser” och nivå fem som kallas 
”Barn delar makt och ansvar vid beslutsfattande” handlar om att få vara delaktig i 
beslutsprocessen. Vi anser att nivå fyra och nivå fem har flytande gränser, det väsentliga i 
sammanhanget är dock att både Robin och Elise har en stark upplevelse av att själva ha varit 
delaktiga i beslutsprocessen. De är även dessa två ungdomar som är mest nöjda med den 
hjälp de fått från socialtjänsten. En av skillnaderna mellan nivå fyra och fem kan vara den att 
ungdomarna på nivå fem själva är med och bestämmer vad man ska besluta om. På nivå fyra 
är barnet också aktiv deltagare i beslutsprocessen men är inte med och definierar vad man ska 
besluta om. I intervjuerna kan man se att Elise och Robin båda varit med och beslutat om 
insatser och åtgärder. Vi anser att Elise uppnår nivå fyra i modellen medan Robin närmar sig 
nivå fem. Elise har blivit erbjuden en insats i form av jourhem som utgått från hennes behov, 
det har dock varit helt upp till socialtjänsten att bevilja detta eller inte. Robin har däremot 
flera gånger själv kommit med förslag som sedan beviljats. Exempelvis har han själv påpekat 
vikten av att han får fysisk träning varför socialtjänsten ordnat ett träningskort till honom. 
 
I en studie från Titti Mattsson (1998) kan man se att barnens egna berättelser helt saknas i 
utredningarna. Cirka tio år senare finns det studier som pekar på att man nu har blivit bättre 
på att inhämta barns och ungas perspektiv. Man ser dock att man fortfarande inte tar särskilt 
stor hänsyn till barns och ungas åsikter när det kommer till själva beslutsfattandet (Enell, 
2009 och Länsstyrelsen, 2007). Våra resultat överensstämmer till stor del med dessa resultat. 
Samtliga ungdomars berättelser har inhämtats av socialtjänsten men alla upplever inte att 
detta haft särskilt stor betydelse för beslutsfattandet i utredningen. Två av ungdomarna har 
inte känt sig lyssnade på även om de haft de fysiska förutsättningarna för att vara delaktiga. 
Vi tolkar våra resultat i ljuset av den förändring som skett de senaste årtiondena i hur man ser 
på barns position i samhället. Förändringar har skett i lagstiftningen som stärkt barns 
ställning och vissa pratar om ett paradigmskifte i synen på barndomen där barnen mer och 
mer ses som aktiva subjekt och som experter på sina egna liv (Prout & James, 1997, 
Rasmusson, 2009 och Prop.1996/1997:124). Det förefaller som att man till stor del har 
genomfört praktiska förändringar i utredningsarbetet som gör delaktighet möjlig. Vår studie 
visar dock att det krävs mer från socialarbetare än att mekaniskt inhämta barns perspektiv för 
att barn och unga själva ska känna att det de berättar har någon betydelse för utredningen. Det 
framkommer i intervjuerna med Sara och Amina att de inte har känt sig som några aktiva 
subjekt med särskilt stora möjlighet att påverka sina liv, även om de haft de fysiska 
förutsättningarna för delaktighet.  
 
Ungdomarna har i intervjuerna berättat att de upplever olika hinder för att kunna vara 
delaktig i utredningsprocessen. Som tidigare nämnts berättar vissa ungdomar att de haft 
negativa erfarenheter av socialtjänsten tidigare i livet vilket lett till lågt förtroende för 
socialtjänsten. Några av ungdomarna beskriver vidare i intervjuerna att de är normala 
människor och därför inte har velat ha kontakt med socialtjänsten. Detta kan kopplas till en 
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diskussion kring skammens sociala dynamik. Scheff och Starrin (2002) skriver att man lätt 
kan ta in andras negativa bilder av en själv och göra om det till sin egen självbild vilket kan 
leda till att man sedan börja betrakta sig själv med lika fördomsfulla glasögon som andra gör. 
Synen på socialtjänsten som en institution som förknippas med att vara onormal kan givetvis 
vara ett betydande hinder som man som socialarbetare måste arbeta sig förbi innan förtroende 
kan uppstå mellan ungdomen och socialarbetaren. Carlsson (2005) menar att man måste lyfta 
fram och bearbeta de hinder som ungdomarna upplever, han menar att man kan riskera att 
stjälpa hela hjälpprocessen om dessa inte lyfts fram. Vi tror att Robin till stor del fått hjälp att 
ta sig förbi de fördomar, skamkänslor och den misstro som han känt för socialtjänsten medan 
Sara inte fått den hjälpen. Vi tror att detta kan vara en av anledningarna till att Robins möte 
lett till en positiv förändring i hans liv medan Sara anser att socialtjänsten förstört mer än de 
har hjälpt henne.  
 
Ett annat hinder är att flera av ungdomarna inte vill, vågar eller kan komma till tals på möten 
där alltför många människor är närvarande. Mötet mellan socialarbetare och klient kan 
beskrivas utifrån ett maktperspektiv där det är socialtjänsten som har makt över resurserna 
och som har tolkningsföreträde och kan definiera ungdomarnas problem (Billquist, 1999). 
Vissa ungdomar ger uttryck för att maktobalansen blir tydlig på sådana möten och de 
beskriver att det kan vara både obehagligt och hämmande när flera representanter från 
socialtjänsten är närvarande samtidigt. Sara påpekar även att det som hon berättar ofta 
förvrängs och att hon ibland är rädd för att uttrycka sin mening då detta kan omformuleras 
och hållas emot henne. Detta är ett tydligt exempel på hur utsatt man kan känna sig inför den 
tolkningsmakt som socialtjänsten besitter.  
 
Ett annat hinder som vi ser i resultaten och som även redovisas i andra studier är det att 
ungdomarna av olika anledningar är selektiva i det de berättar under utredningarna (Ohlsson, 
2007 och Claezon, 2004). En av anledningarna kan vara att man är orolig för vad det som 
man berättar kan föra med sig. Aminas berättelse belyser detta då det hon berättar för 
socialtjänsten kan ha stora konsekvenser för hur hennes liv kommer att utformas. Berättar 
hon om omsorgsbrist i hemmet eller andra historier som tyder på att hon far illa i hemmet kan 
det finnas risk att hon blir placerad utanför hemmet, något som hon absolut inte vill. Claezon 
(2004) beskriver att en del ungdomar bemöter maktobalansen i relationen med sin 
socialsekreterare med olika motmakts strategier. Man kan tolka tre av ungdomarnas 
berättelser ur detta perspektiv. Sara berättar att hon undvikit vissa observationer och möten 
och Amina är selektiv i det hon berättar. Elise berättar att hon avslutat sin kontakt på BUP då 
de inte lyssnat på henne.  
 
Det framkommer tydligt och klart att relationsbyggandet mellan socialsekreterarna och 
ungdomarna är av central betydelse för att ungdomarna ska våga öppna sig. Ungdomarna i 
den här studien är levande bevis för att relationen är avgörande för att nå positiv förändring. 
Robin och Elise berättar om goda och handlingskraftiga socialarbetare i deras närhet och 
berättar om växt, tillit och positiv förändring i deras liv. Robins socialsekreterare har som 
tidigare nämnts ordnat med träningskort till honom. Elise socialsekreterare har verkligen 
lyssnat på henne och hjälpt henne med en placering utanför hemmet. Detta att 
handlingskraften har betydelse bekräftas av andra studier som visar att ungdomar känner sig 
mer lyssnade på om socialarbeten handlar utifrån den information som ungdomen delger 
(McLeod, 2007 och Topor, 2004). Dessutom uttrycker ungdomarna med ord hur viktig de 
anser att relationen och samarbetet med socialsekreteraren är. De vill se mer engagemang, 
vill bli lyssnade till och bli sedda för de individer de är. Socialarbetare måste enligt dem 
arbeta med hjärtat, lyssna och visa på handlingskraft. Ungdomarnas önskan om en 
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mänskligare socialtjänst kan tolkas i ljuset av den symboliskt interaktionistiska termen 
Rolltagande som betyder att sätta sig in i en annan människas roll vilket innebär att kunna 
föreställa sig hur en annan människa tänker och känner (Trost & Levin, 2004). Resultaten 
visar att ungdomarna efterfrågar att socialarbetare ska försöka sätta sig in i deras roller och 
visa empati och förståelse. Även annan forskning visar på att relationen mellan klient och 
socialarbetare är en nödvändig förutsättning för att det sociala arbetet ska lyckas och att tillit 
är en viktig del av att en sådan relation ska kunna växa fram (Claezon 2004, Ohlsson, 2007 
och McLeod, 2007). Topor (2004) menar att relationen är avgörande för att nå positiv 
förändring. Det som visat sig vara hjälpande i relationen är att klienten känner sig 
respekterad, hörd och sedd och att socialarbetaren visar engagemang och handlingskraft.  
 

6.2 Hur ser ungdomarna på betydelsen av delaktighet? 
Inom symbolisk interaktionism menar man att all interaktion sker med hjälp av symboler där 
orden och språket är de mest uppenbara men även kroppsspråk räknas in (Trost & Levin, 
2004). Amina berättar att det är tydligt för henne att hennes socialsekreterare ibland bara 
”låtsaslyssnar” på henne. Även de övriga tre ungdomarna ger uttryck för att de är fullt 
medvetna om när någon lyssnar utan att riktigt höra på. Ungdomarna läser socialsekreterarnas 
fullständiga symbolspråk. Om socialsekreterarna inte visar med både kropp, språk och 
engagemang att de lyssnar och bryr sig om vad de hör märker ungdomarna det direkt.  
 
Symbolisk interaktionism betonar att människan är aktiv och meningsskapande och i ständig 
förändring (Trost & Levin, 2004). Att vara delaktig inbegriper enligt oss att ses som en 
individ som är kompetent nog att påverka sin egen situation och de beslut som tas av 
socialtjänsten. Forskning visar att det finns möjlighet till förändring i möten med 
socialtjänsten, detta är något som inte minst Robin vittnar om (Claezon, 2004). Mötet med 
socialtjänsten kan dock även vara passiviserande och förminskande och stigmatiserande, 
detta vittnar Sara om. Ett annat perspektiv på förändring är när personers liv förändras 
drastiskt och man når en så kallad vändpunkt. Vändpunkter kan utgöras av en period då 
klienter får tillbaka hoppet om ett annat liv (Topor, 2004 och Öberg, 2002). En sådan 
vändpunkt kan vi se att Elise upplevde när hennes socialsekreterare äntligen lyssnade på 
hennes perspektiv.  
 
Man kan även se på ungdomarnas möte med socialtjänsten i ljuset av Meads teori om jaget, 
the self. Mead delar upp jaget i två delar där I är vårt aktiva, spontana jag och Me är summan 
av allt vi varit med om i livet. Så fort I gjort något så lagras det i vårt Me som ett minne 
(Trost & Levin, 2004). Det finns i varje möte med socialtjänsten en möjlighet till förändring, 
det gäller för socialtjänsten att ta till vara på den möjligheten och förstå vilken betydelse detta 
kan ha för barn och ungdomar. Vi har i våra intervjuer sett exempel på positiv förändring 
men socialtjänsten kan även förvärra ungdomarnas självbilder genom att fortsätta att ständigt 
söka fel och tala om ungdomarnas brister. Det som ungdomarna upplever tillsammans med 
socialsekreteraren när deras I interagerar lagras i Me, detta har betydelse för ungdomarnas 
självkänsla och tro på sina förmågor till förändring. 
 
Samtliga ungdomar vittnar om att de påverkas av att läsa eller höra socialarbetarnas 
omdömen av dem. Vi ser att ungdomarnas syn på sig själva konstrueras i relation med andra, 
då inte minst med andra socialarbetare. Att fenomen blir till och konstrueras människor 
emellan är en utgångspunkt i den symboliska interaktionismen. Elise berättar om hur svårt 
det är att läsa negativa saker om sig själv i utredningstexten och Sara berättar om hur 
nedgörande och paralyserande det kan kännas att höra mycket negativt om henne själv under 



	   38	  

möten med socialtjänsten. När ungdomarna berättar om bra saker de läser eller hör blir de 
tvärtemot både glada och stolta. Det är tydligt att både skam och stolthet uppstår när 
ungdomarna ser sig själva med socialtjänstens ögon. Sociologen Charles H Cooley använder 
begreppet ”spegeljaget” för att beskriva denna process (Scheff & Starrin, 2002). Det 
framkommer att det som skrivs i utredningstexten eller sägs på socialtjänstens möten har stor 
betydelse för ungdomarnas självbild och självkänsla. Om mycket skam finns inblandat i en 
relation kan det sociala bandet bli osäkert vilket kan leda till att dialogen inte flyter och den 
enskilde känner sig förminskad och otillräcklig. En relation där den enskilde känner sig stolt 
visar istället på säkra och trygga band. Om målet med en utredning är att få den unge att dela 
med sig av information och känna sig delaktig borde det vara av stor vikt att få den unge att 
känna sig trygg. En väg till trygghet och bärande relationer är att stärka ungdomen genom 
”positiv spegling” och att låta skamkänslor komma upp till ytan (Scheff & Starrin, 2002).  
 
Skam kan förklaras som en emotion som hotar självbilden, när skam uppkommer i en 
situation triggas ofta olika försvar igång. Försvaren följer ofta ett särskilt mönster som kan 
åskådliggöras med hjälp av en kompass, ”skammens kompass” där de fyra väderstrecken 
utgörs av fyra vanligt förekommande försvar. (Scheff och Starrin, 2002) Robin har blivit 
stärkt av sin nuvarande kontakt med socialtjänsten. Han är dock mycket undvikande när det 
gäller att prata om sina tidigare erfarenheter. Han har som barn traumatiska erfarenheter av 
omhändertagande och placeringar utanför hemmet. Vi tolkar det som att Robin använder sig 
av försvaret undandragande när han helt försöker undvika att ens tala om det han varit med 
om tidigare i livet. Sara uttrycker under hela intervjun sitt intensiva missnöje med 
socialtjänsten. Hennes familj har haft kontakter med socialtjänsten under hela hennes liv. Nu 
har hon fått nog och beskriver att hon vill vara normal utan någon kontakt alls med den 
socialtjänst hon är så missnöjd med. Vi uppfattar det som om Sara vägrar att befatta sig med 
de skamkänslor som hennes situation kan vara upphov till. Det försvar som hon använder är 
till stor del en attack mot andra, då särskilt mot socialtjänsten.  
 

7. Diskussion 
Syftet med den här studien har varit att undersöka ungdomars delaktighet i 
barnavårdsutredningar. Resultaten visar att två av fyra ungdomar i hög grad känt sig 
delaktiga då de har blivit lyssnade på och har fått påverka de beslut som fattats. Vi menar att 
dessa två ungdomar uppnått de två högsta stegen på det analysverktyg vi använt (Barnen är 
delaktiga och delar makt och ansvar vid beslutsfattande). De andra två ungdomarna har haft 
goda möjligheter att komma till tals men har inte känt sig lyssnade på. Vi menar att de 
uppnått steg tre i modellen (Hänsyn tas till barns åsikter) men att de själva inte upplevt detta. 
Dessa två ungdomar tror inte att det som de berättat har haft särskilt stor betydelse för det 
som sedan beslutats även om besluten blivit som ungdomarna önskade. Vi tror att 
socialtjänsten måste jobba på ett sätt som övertygar ungdomarna om att deras berättelser är 
viktiga och att de är kompetenta individer med möjlighet att förändra sina egna liv. Om 
socialarbetare inte lyckas förmedla detta till ungdomarna risken delaktighet att bli ett tomt 
begrepp utan något riktigt innehåll.  
 
Syftet med studien har även varit att ta reda på vilken betydelse delaktighet och 
medbestämmande haft för ungdomarna. Ett viktigt resultat är att delaktighet är betydelsefullt 
för ungdomarna och att de i högre grad vill bli lyssnade på. Många ungdomar upplever dock 
hinder, ett sådant hinder kan vara att man inte känner att det man berättar har någon 
betydelse. Ett annat hinder kan vara att man har alltför många och negativa erfarenheter från 
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socialtjänsten från tidigare i livet. Alla ungdomar pekar på vikten av att ha en bra och nära 
relation med sin socialsekreterare för att sådana hinder ska kunna överbryggas. En annan 
betydelse av delaktighet är att de två ungdomar som känt sig mest delaktiga även är de som är 
mest nöjda med socialtjänstens insatser. Detta kan bero på många olika faktorer där 
delaktighet endast är en av många olika förklaringsmöjligheter. Ett annat tema som dykt upp 
under intervjuerna är att delaktighet även är en möjlighet att vara med och formulera den bild 
som socialtjänsten beskriver av ungdomarna själva. Att vara delaktig innebär i viss mån att 
man kan bli medförfattare till utredningstexten med dess problemformulering och omdömen. 
Hydén påpekar att barn och unga i utredningstexten ofta tillskrivs livsberättelser som den inte 
känner igen sig i (Hydén, 1991). Ungdomarna i denna studie bekräftar detta och efterfrågar 
istället att bli sedda som de individer de är vilket de ofta inte blir och felaktiga omdömen 
följer ungdomarna som en evig börda som de bär runt på.    
 
Forskning från Storbritannien talar om vikten av att bygga bärande allianser, så kallade 
partnership, mellan familjer, barn och socialtjänsten för att nå goda resultat i utredningar och 
insatser (Platt & Shemmings, 1997). Man ser även i annan forskning om socialt arbete med 
utsatta grupper att relationsbyggande och genuina möten är centrala begrepp för att förstå 
varför människor når positiva förändringar i sina liv (Topor, 2004). Ungdomarna i vår studie 
bekräftar detta då de talar om vikten av genuina möten där socialarbetare måste visa 
engagemang och verkligen lyssna på vad de har att säga. Om det är positiv förändring som 
socialtjänsten vill nå i sitt arbete med de mest utsatta barnen måste detta bli en kunskap som 
de tar till sig och vidareutvecklar. Vår studie tyder på att delaktighet och medbestämmande är 
en av många faktorer som påverkar möjligheterna för socialtjänsten att nå positiv förändring i 
arbetet med barn och unga. En annan faktor som vi tror kan vara betydelsefull för att få barn 
och unga delaktiga i utredning och förändring är det som Amina delade med sig av. Hon 
berättade att hon inte hade något förtroende för de socialarbetare som hon mött. För henne, 
som för människor i allmänhet, är det viktigt att lära känna en person innan hon berättade 
personliga detaljer om sitt liv. Det framkom att ungdomarna efterfrågar en mänskligare 
socialtjänst där personalen visar på mod, handlingskraftighet och vågar vara personliga och 
använda sina känslor.  
 
Under studiens gång har det blivit tydligt för oss hur utsatta barnen och ungdomarna är i den 
sociala barnavården. Socialtjänsten har makten att definiera ungdomarnas problem och 
besluta om resurser och insatser. Det är lätt att som människa leva sig in i Aminas utsatthet 
när hon omhändertagits av myndigheterna utan att egentligen veta varför. Det är även lätt att 
förstå Saras förtvivlan över att inte få definiera sitt eget problem. Vuxenperspektivet lyser 
hela tiden igenom i ungdomarnas berättelser där de vuxnas tolkningar får företräde framför 
barnens. Vill vi ha ett riktigt barnperspektiv inom socialtjänsten behöver en förändring ske 
där barnen själva måste få vara en del av den förändringsprocessen.   
 
Denna studie har lett till fler frågor än svar för oss och vi tror att mer forskning behövs på 
området. Vi har funderat mycket kring vad det är i relationen som skapar möten som leder till 
förändring. Alla barn är olika men med mer forskning skulle man få en klarare bild av hur 
barn och unga vill bli hjälpta och bemötta av socialtjänsten. En god relation med 
socialsekreteraren verkar leda till bättre underlag för utredningen och en mindre obehaglig 
upplevelse för barnet. Borde det då inte vara relevant att skapa både tid, handlingsutrymme 
och kunskap för att en sådan relation ska kunna växa fram? En annan fråga som väckts under 
arbetets gång är vad som skapar verkliga förutsättningar för delaktighet. Vi har i samhället 
vidtagit en rad praktiska förändringar för att utöka barns delaktighet. Ändå ser vi genom 
ungdomarnas berättelser att detta inte alltid räcker för att de ska uppleva sig delaktiga på 
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riktigt. Vi tror att man även här behöver göra en djupdykning ner i delaktighetens 
förutsättningar. Vissa frågor och undringar har dock under arbetets gång fått tydliga svar. När 
vi valde metod för vår studie oroade vi oss för att barnintervjuer skulle vara för svårt för oss 
att hantera och att vi skulle få knapphändiga svar på våra frågor. I arbete med studien har vi 
dock lärt oss att ungdomar är långt mer kompetenta än vad vi kunde föreställa oss. 
Ungdomarna förvånade oss hela tiden genom sina förmågor att uttrycka sig, vilja att berätta 
och förmåga att sätta ord på sina upplevelser.  
 
Med utgångspunkt i vårt analysavsnitt menar vi att socialtjänsten har en stark medverkan i 
formuleringen av ungdomarnas självkänsla. Vi människor är känsliga för andras åsikter och 
uppfattning om oss och införlivar ofta det som andra tycker om oss i vår egen självbild. 
Delaktighet, medbestämmande och medverkan kan leda till en stärkt självkänsla hos 
ungdomarna. Skam triggar ofta igång olika försvar hos oss människor såsom 
tillbakadragande eller aggressivitet. Mötet med socialtjänsten kan ge upphov till starka 
skamkänslor som ungdomarna på olika sätt försöker brottas med. Om man inom 
socialtjänsten inte lyckas klarlägga dessa kan de bli till hinder som växer sig så stora att de 
blir omöjliga att överbrygga. Om socialtjänstens syfte är att hjälpa människor till positiv 
förändring måste de bli bättre på att läsa av, lyfta fram och handskas med dessa skamkänslor.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Inledande frågor 
 
Berätta lite om dig själv, vem du är och hur gammal du är. 
 
KONTAKTEN MED SOCIALTJÄNSTEN  

 
Berätta om dina kontakter på socialtjänsten? 
 

• Berätta lite om hur det hela började. Vad fick du för information från socialtjänsten? 
 

• Var det flera socialsekreterare inblandade? Hade du en egen socialsekreterare? Hur 
ofta träffades du och din socialsekreterare? 

 
• Upplevde du att du kunde nå din socialsekreterare? Vilken betydelse hade det för dig? 

 
Berätta om din relation med din/dina socialsekreterare. 

 
• Hur tror du att din/dina socialsekreterare ser på dig?  

 
• Kände du att du kunde tala öppet och fritt med din socialsekreterare? Varför/varför 

inte?  
 

• Upplevde du att socialsekreterare var intresserad av dina åsikter? Vad betydde det för 
dig? 

 
• Kände du att du kunde lita på din socialsekreterare? 

  
• Upplevde du att din socialsekreterare förstod dig och din familjs situation?  

 
• Fick du någon hjälp med att berätta din historia, till exempelvis genom något slags 

material?  
 

• Tyckte du att det fanns utrymme för att prata om det som du ansåg var viktigt?  
 

• Tycker du att socialsekreteraren tog hänsyn till dina åsikter? På vilket sätt då? Vad 
betydde det för dig? 

 
 
MAKT OCH INFLYTANDE  
 
Upplevde du att utredningen genomfördes tillsammans med dig? Vad betydde det för 
dig? 
 

• Fanns det några specifika situationer där socialsekreteraren lyssnade på dina åsikter 
extra mycket? Hur kändes det? 
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• Fanns det några specifika situationer då du inte kunde påverka? Hur kändes det? 

 
• Visste du vilka rättigheter du hade under utredningen? 

 
• Anser du att du fick information om vad som hände och vad som planerades under 

utredningen?  
 

• Har du fått läsa den färdiga utredningstexten?  
 
När du tänker tillbaka på din utredning, finns det några särskilt positiva eller negativa 
situationer som du minns särskilt väl? 
 
DELAKTIGHET I BESLUT 
 
Tror du att det du berättade under utredningen hade någon betydelse för det som sedan 
bestämdes?  
 
Tyckte du att det som bestämdes var rätt?  
 
Förstod du varför beslutet fattades? 
 
Anser du att du själv fått någon hjälp av socialtjänsten? 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELAKTIGHET 
 
Hur tror du att socialtjänsten skulle kunna bli bättre på att lyssna på vad barn har att 
säga?  
 
Vad tycker du att socialsekreterare som möter barn ska tänka på? 



	   46	  

Bilaga 2. Följebrev till ungdomarna 
	  
	  
	  
Hej!	  
	  
Vi	  heter	  Therese	  Dagérus	  och	  Janna	  Törneman	  och	  är	  socionomstuderande	  vid	  
Stockholms	  universitet.	  Vi	  läser	  nu	  sista	  terminen	  på	  utbildningen	  och	  ska	  därför	  skriva	  
ett	  examensarbete	  som	  ska	  handla	  om	  barn	  och	  ungas	  erfarenheter	  av	  att	  gå	  igenom	  
utredningar	  på	  socialtjänsten.	  Vi	  tror	  att	  ni	  som	  själva	  har	  erfarenheter	  av	  utredningar	  
har	  mycket	  kunskap	  som	  är	  viktig	  för	  alla	  som	  jobbar	  med	  socialt	  arbete.	  Tanken	  är	  att	  
genom	  intervjuer	  få	  ta	  del	  av	  era	  egna	  funderingar	  och	  upplevelser	  kring	  delaktighet,	  
bemötande	  och	  möjlighet	  att	  få	  komma	  till	  tals	  under	  utredningsarbetet.	  Det	  är	  alltså	  
era	  egna	  berättelser	  som	  är	  kärnan	  i	  uppsatsen.	  
	  
Vi	  tycker	  att	  varje	  barns	  erfarenhet	  är	  unik	  och	  genom	  att	  just	  du	  delar	  med	  dig	  av	  dina	  
upplevelser	  kommer	  du	  att	  bidra	  med	  värdefull	  kunskap.	  Vi	  vill	  betona	  att	  all	  
medverkan	  är	  helt	  frivillig	  och	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  du	  själv	  känner	  att	  du	  vill	  delta.	  
Intervjuerna	  kommer	  att	  ta	  ungefär	  en	  timme	  och	  spelas	  in	  på	  band	  som	  sedan	  raderas	  
när	  intervjuerna	  är	  klara.	  Resultatet	  i	  uppsatsen	  kommer	  att	  presenteras	  på	  ett	  sådant	  
sätt	  att	  ingen	  utomstående	  kan	  veta	  att	  det	  är	  just	  du	  som	  deltagit,	  du	  kommer	  alltså	  
vara	  anonym.	  Vill	  du	  delta	  eller	  veta	  mer	  om	  arbetet	  så	  tveka	  inte	  att	  kontakta	  någon	  av	  
oss	  så	  kan	  vi	  berätta	  mer.	  
	  
	  
Stort	  tack	  på	  förhand!	  
	  
Therese	  Dagérus	  	  
Janna	  Törneman	  
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Bilaga 3. Följebrev till vårdnadshavarna 
	  
	  
Hej!	  
	  
Vi	  heter	  Therese	  Dagérus	  och	  Janna	  Törneman	  och	  är	  socionomstuderande	  vid	  
Stockholms	  universitet.	  Vi	  läser	  nu	  sista	  terminen	  på	  utbildningen	  och	  ska	  därför	  skriva	  
ett	  examensarbete	  som	  ska	  handla	  om	  barn	  och	  ungas	  erfarenheter	  av	  att	  gå	  igenom	  
utredningar	  på	  socialtjänsten.	  Vi	  tror	  att	  barn	  och	  unga	  som	  själva	  har	  erfarenheter	  av	  
utredningar	  har	  mycket	  kunskap	  som	  är	  viktig	  för	  alla	  som	  jobbar	  med	  socialt	  arbete.	  
	  
I	  uppsatsen	  kommer	  vi	  att	  intervjua	  barn	  och	  unga	  om	  deras	  erfarenheter	  av	  att	  gå	  
igenom	  en	  utredning.	  Avsikten	  är	  att	  genom	  intervjuer	  få	  ta	  del	  av	  barnens	  egna	  
funderingar	  och	  tankar	  kring	  delaktighet,	  bemötande	  och	  möjlighet	  att	  få	  komma	  till	  
tals	  under	  utredningsarbetet.	  Det	  är	  alltså	  barnens	  egna	  berättelser	  som	  är	  kärnan	  i	  
uppsatsen.	  	  
	  
Vi	  tycker	  att	  varje	  barns	  erfarenhet	  är	  unik	  och	  genom	  att	  barnen	  delar	  med	  sig	  av	  just	  
sina	  upplevelser	  kommer	  de	  att	  bidra	  med	  värdefull	  kunskap.	  Vi	  vill	  betona	  att	  all	  
medverkan	  är	  helt	  frivillig	  och	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  barnet	  själv	  känner	  att	  det	  vill	  delta.	  
Intervjuerna	  kommer	  att	  ta	  ungefär	  en	  timme	  och	  spelas	  in	  på	  band	  som	  sedan	  raderas	  
när	  intervjuerna	  är	  klara.	  Resultatet	  i	  uppsatsen	  kommer	  att	  presenteras	  på	  ett	  sådant	  
sätt	  att	  ingen	  utomstående	  kan	  veta	  att	  det	  är	  just	  det	  barnet	  som	  deltagit,	  barnet	  
kommer	  alltså	  vara	  anonymt.	  Vill	  ditt	  barn	  delta	  eller	  vill	  du	  veta	  mer	  om	  arbetet	  så	  
tveka	  inte	  att	  kontakta	  någon	  av	  oss	  så	  kan	  vi	  berätta	  mer.	  
	  
Stort	  tack	  på	  förhand!	  
	  
	  
Janna	  Törneman	  	  
Thérese	  Dagerus	  	  
 
Informerat samtycke 
När man intervjuar barn och unga krävs det samtycke till detta från barnets vårdnadshavare. 
Informerat samtycke innebär att förälder och barn informeras om vad studien handlar om och 
hur intervjun ska användas.  
Härmed lämnar jag mitt samtycke till att mitt barn får medverka i den ovan beskrivna 
studien:  
 
 
 
 
 
Vårdnadshavarens påskrift och datum 
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Bilaga 4. Post-it 

	  


