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En brygga mellan socialtjänst och ungdom i barnavårdsutredningar 

Matilda Hallonsten 

Abstract 
This study aims to describe and analyse the ideas behind and the function of the NGO 

Maskrosbarn’s advocate services for children (barnombud) during child welfare 

investigations. The main focus is the advocate services relation to children’s participation. 

The study has a qualitative case-study approach and contains documents from the local 

authorities and interviews with eight representatives in six different positions such as child 

advocates, youth and social workers. An analysis has been made using Shier’ (2001) and 

Hart’s (1992) theories of child participation and theories about human service organisations 

(Hasenfeldt, 1983), the New Institutional Theory (Meyer & Rowan, 1977) and the street-level 

bureaucrat theory (Lipsky, 1980). One main obstacle for child participation in child welfare 

investigation, shown in the study, is organisational conditions and social workers’ position in 

public authority. By creating a relationship built on trust, the child advocate supports the child 

in the investigation process and has the ability to increase the child’s participation and thereby 

overcome the gap between the social worker and the child. This study highlights the 

importance of an active cooperation between the child advocate services and the social 

services, and also of a shared view on the meaning of participation. 
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och ungdomsvård, delaktighet, medverkan, brukarmedverkan, artikel 12, barnkonventionen, 
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1. Inledning 

Barn och ungas rättigheter som medborgare är en fråga som sedan barnkonventionen antogs 

har blivit allt mer aktuell. Barn ses som aktiva aktörer i samhället även utanför familjens 

enhet. De är en grupp med behov, viljor och åsikter som är viktiga att beakta (Andersson & 

Sallnäs, 2012; Halldén 2007). Regeringen har föreslagit att barnkonventionen ska bli lag 

under 2016 och barnrättsperspektivet förväntas därmed att ytterligare stärkas 

(socialdepartementet, 2015). En av de grundläggande rättigheterna i Barnkonventionen är den 

som framgår i artikel 12; barn har rätt att komma till tals i frågor som rör barnet, med hänsyn 

till barnets ålder och mognad (UNICEF, 2006) . 

 

Barnets rätt att komma till tals aktualiseras inte minst när ett barns situation blir föremål för 

utredning hos kommunens socialtjänst. Trots lagstiftningen och ambitionen om att barn ska 

vara delaktiga i barnavårdsutredningar visar både nationell och internationell forskning att det 

finns brister i barnens faktiska delaktighet och inflytande i sitt eget ärende inom den sociala 

barnavården (Alexandersson, Hyvönen & Larsson 2014; Berrick, Dickens, Pösö & Skivenes 

2015; Vis, Holtan & Thomas 2015; Archard & Skivenes 2009; Healy & Darlington 2009; 

Enell, 2009). I barnrättskommitténs femte periodiska rapport framgår att socialtjänsten 

behöver bli bättre på att garantera barns delaktighet (FN:s kommitté för barnets rättigheter, 

2015). 

 

Diverse metodutveckling och kommunala projekt för att främja barns delaktighet i den sociala 

barnavården har genomförts. I den nyligen publicerade utredningen Barn och ungas rätt till 

tvångsvård – förslag till ny LVU (SOU 2015:71) tas oberoende barnombud upp som en 

funktion som skulle kunna öka barns delaktighet i barnavårdsutredningar och de 

rekommenderar att en utredning kring barnombud tillsätts. I ett fåtal kommuner i Sverige 

finns det kommunala barnombud som arbetar för att stärka barnens röst i kommunen, och i 

vissa fall även i barnavårdsutredningar (Humana, 2014). Det finns ett par 

barnrättsorganisationer som erbjuder sig att ge rättsliga råd till barn som har stött på problem i 

kontakt med myndigheter. Barnrättsbyrån går steget längre och bedriver en 

ombudsmannaliknande verksamhet med barn som har blivit försummade av myndigheter 

(Forsell, Kappfjel & Schiratzki 2015).  
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Barnrättsorganisationen Maskrosbarn har nyligen börjat bedriva en barnombudsverksamhet 

med en lite annorlunda karaktär. I samarbete med ett par kommuner erbjuds barn i ett tidigt 

stadium att få träffa ett ombud som stöttar barnet och lyfter fram barnets perspektiv genom 

hela utredningsprocessen, det är denna verksamhet som kommer att beskrivas i uppsatsen. 

Liknande ombudsverksamheter går att hitta i Storbritannien. Där tyder forskningen på att 

ombuden har en stor betydelse för att barnets perspektiv ska komma fram redan från början i 

utredningen samt att företrädare från barnrättsorganisationer i större utsträckning än 

socialsekreterare skapar relationer med barnen och därmed har större möjlighet att föra fram 

barnets perspektiv (Barnes, 2007, 2011; Boyland & Ing, 2005).  

 

Studien tar avstamp i det faktum att samhällets stödsystem trots en laglig skyldighet brister i 

att göra barn delaktiga i barnavårdsutredningar som rör barnen själva (FN:s kommitté för 

barnets rättigheter, 2015). Att använda sig av barnombud i social barnavård i en svensk 

kontext är ur ett vetenskapligt perspektiv ett outforskat område. Maskrosbarns barnombud är 

relevant att studera då de arbetar på ett tillsynes nytt och innovativt sätt för att främja barns 

delaktighet i barnavårdsutredningar. En hypotes är att verksamheten kan säga något om vilka 

brister i barns delaktighet inom barnavårdsutredningar som har uppdagats, och om hur arbete 

med delaktighet kan växa fram när barns delaktighet kommer allt högre upp på agendan. 

1.1. Avgränsningar 

Då verksamheten nyligen har startats upp är det ännu svårt att säga något om dess resultat, 

därav avgränsas studien till att beskriva verksamheten – dess funktion, idéerna bakom samt 

förutsättningar för etablering. Verksamheten innehåller troligtvis fler element än enbart arbete 

för barns delaktighet. En ytterligare avgränsning är därmed att fokusera på delaktighet – då 

det tycks vara verksamhetens främsta syfte samt är ett högaktuellt ämne. 
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka idéerna bakom att använda sig av barnombud i 

socialtjänstens barnavårdsutredningar. Syftet är också att beskriva barnombudets funktion i 

utredningen och förutsättningar att göra barn delaktiga i utredningen. 

  

• Vilka behov av förändring har identifierats kring barnets delaktighet i 

barnavårdsutredningar? 

• På vilket sätt kan barnombud fylla ett sådant förändringsbehov enligt representanter 

för verksamheten, socialtjänsten och den utredda ungdomen? 

• Vilka möjligheter och begränsningar finns för en verksamhet som barnombud att öka 

barnets delaktighet i barnavårdsutredningar? 

1.3. Begreppsdefinitioner 

Ombud - I Nationalencyklopedins digitala uppslagsverk (2015) definieras ombud som en 

person som ”ger uttryck för och bevakar en annan persons eller grupps intressen”. En 

synonym till ombud är företrädare. Jag kommer i första hand att använda mig av ordet ombud 

i studien, om inte källan jag hänvisar till använder sig av ordet företrädare. 

Delaktighet – Begreppets betydelse kommer genomgående att diskuteras i uppsatsen och 

definieras mer ingående i teoriavsnittet. En övergripande definition är den som Hart (1992:5) 

formulerar; ”Delaktighet som processen i vilken vi delar beslut som påverkar någons liv och 

livet i det samhälle som personen lever i” (min övers.). I barnavårdsutredningar blir den 

konkreta betydelsen att barnet är en del i utredningsprocessen och i de beslut som tas i 

utredningen, vilka påverkar barnets liv.  

Socialsekreterare – I studien kommer socialsekreterare att användas för att benämna 

socialarbetare som jobbar med barnavårdsutredningar. 
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1.4. Maskrosbarns barnombud som fall 

I socialtjänstens barnavårdsutredningar utreds barns behov samt föräldrars förmåga. 

Maskrosbarns barnombud arbetar med barn och unga mellan 13 och 18 år som är aktuella för 

utredning hos socialtjänsten, eller som vill eller behöver bli det. Organisationens målgrupp är 

barn och unga som definierar sig som Maskrosbarn – det vill säga växer upp med en förälder 

med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik. Kommuner köper in barnombudet som 

en tjänst från organisationen. Ungdom och barnombud träffas regelbundet under 

utredningstiden och/eller placeringstiden. Barnombudet följer med ungdomen till möten på 

socialtjänsten, finns med som ett stöd i processen och hjälper till att föra fram ungdomens röst 

och vad hen vill och behöver (Maskrosbarn, u.å.). 
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2. Bakgrund 

I följande avsnitt ges en bakgrund till det sammanhang i vilken verksamheten med barnombud 

har uppstått.  

2.1. Rätten till delaktighet 

I lagstiftningen som styr barnavårdsutredningar går det att finna bestämmelser som rör barns 

delaktighet. Hur barnavårdsutredningar ska bedrivas regleras i Socialtjänstlagen (SOL) 

(2001:453) Förvaltningslagen (FL) (1986:223) samt i Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU) (1990:52). I 11 kap 1§ SoL framgår kommunens socialnämnds ansvar att 

inleda utredning. I 1 kap 2§ SoL framgår att i beslut som rör barn ska barnets bästa särskilt 

beaktas, samt att i beslut som rör barns vård eller behandlingsinsatser ska barnets bästa vara 

avgörande, samma princip återfinns i 1 § LVU. Barnets roll i utredningen framgår i 11 kap 

10§ SoL: vid åtgärder som rör barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att 

framföra sina åsikter. Om barnet inte kan framföra sina åsikter ska barnets inställning 

klargöras på annat sätt. Hur stor betydelse barnets åsikter och inställning får i utredningen ska 

sättas i förhållande till barnets ålder och mognad. Barnets mognad bör bedömas från fall till 

fall. I Prop. 2012/13:10 sid. 39, definieras mognad som barnets förmåga att förstå och bedöma 

konsekvenserna av den aktuella frågan. Det är enligt lagstiftaren viktigt att ge barnet 

information och förutsättningar samt stöd och vägledning i att komma till tals utifrån sin 

utvecklingsnivå.  

2.2. Barnavårdsutredningens karaktär 

Barnavårdsutredningen präglas i hög grad av samhällets normer kring vad som är normala och 

acceptabla uppväxtvillkor (Sundell, Egelund, Andrée Löfholm & Kaunitz, 2007:24). Det går 

att säga att den svenska barnavården baseras på ett familjestödsperspektiv. Barnets behov av 

skydd från sina föräldrar samt familjens och barnets behov av stöd hanteras i samma 

utredning (Andersson & Sallnäs, 2012). En återkommande konflikt blir balansen mellan hjälp 
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och kontroll. Socialsekreteraren sitter på dubbla stolar; denne ska utreda föräldraförmåga och 

skyddsbehov samtidigt som skapandet av en förtroendefull relation med både föräldrar och 

barn i många fall är en förutsättning för att kunna hjälpa (Höjer & Höjer, 2012). Synen på 

barn i utredningen blir komplex; barnet ses å ena sidan som en aktör som har rätt till 

delaktighet men även som en mottagare av skydd (Andersson & Sallnäs, 2012). De senaste 

åren har evidensbasering blivit något som eftersträvas i alla delar av det sociala arbetet. En del 

i det evidensbaserade arbetet är att beakta klientens perspektiv och kunskap om sin egen 

situation (Bergmark, Bergmark och Lundström, 2011:24). 

2.3. FN:s konvention om barnets rättigheter 

Ett annat relevant dokument för barns delaktighet är Konventionen om barnets rättigheter 

som antogs i FN:s generalförsamling 1989 och ratificerades av Sverige 1990. Konventionen 

har genom normharmoni och transformering införlivats i den svenska rätten 

(socialdepartementet, 2015), det vill säga att lagstiftaren har sett till att de normer och regler 

som finns i barnkonventionen har motsvarat de bestämmelser som finns i svensk lag. Under 

2015 har regeringen börjat sträva efter att barnkonventionen i sin helhet ska bli svensk lag, det 

vill säga inkorporeras. En tillsatt utredning ska visa på konsekvenser och eventuella 

förändringar som behöver göras vid en inkorporering och redovisas i februari 2016 

(socialdepartementet, 2015). FN lyfter fram fyra grundläggande principer i barnkonventionen 

som bör utgöra ett ramverk för arbetet med barns rättigheter: 

1. Alla barn har ett människovärde och är lika värda. 2. Barnets bästa ska komma i främsta 

rummet när åtgärder rör barn. 3. Alla barn har rätt till liv och utveckling. 4. Alla barn har rätt 

att få möjlighet att bli hörda och få påverka sin egen situation. (Hammarberg, 2006:10ff). 

Denna studie berör framförallt den sista grundprincipen, som i barnkonventionen återfinns i 

artikel 12; 

 
Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets 
åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. (Artikel 12 barnkonventionen) 

 

I såväl lagstiftning som konventionen om barnets rättigheter framhålls alltså att barnets rätt till 

delaktighet i utredningen inkluderar att barn ska få framföra sina åsikter på ett eller annat vis, 

samt att åsikterna beaktas i utredningen utifrån barnets ålder och mognad. Barns möjlighet att 
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komma till tals bör främjas genom att ge barnet de rätta förutsättningarna utifrån sin 

utvecklingsnivå. 

 

I FN:s barnrättskommittés periodiska rapport 2015 för Sverige framförs klagomål kring 

implementeringen av artikel 12 i barnkonventionen, bland annat inom socialtjänstens 

barnavårdsutredningar. Enligt kommittén har lagstiftningen kring barnets rätt att komma till 

tals blivit starkare men den har ännu inte implementerats tillräckligt i praktiken. Kommittén 

föreslår att Sverige bör vidta åtgärder som gör det enklare för socialtjänsten att tillgodose 

rättigheten (Committee on the Rights of the Child , 2015:5). 

 

2.4. Barnombud som förslag på nationell nivå 

Någon rätt till ombud i barnavårdsutredningar finns inte lagstiftad, däremot framkommer 

barnets rätt att ta med sig en utomstående person som stöd till möten hos socialtjänsten i 

förarbeten till Socialtjänstlagen (Prop. 2012/13:10 sid 42). 2013 lades två motioner till 

riksdagen kring barnombud. I Miljöpartiets ”Stärk barnets rätt i socialtjänstlagen” 

(2013/14:So350) tas maktobalansen mellan barn, föräldrar och socialsekreterare upp. I 

Socialdemokraternas motion ”Oberoende ombud för vanvårdade barn” (2013/14:So610) 

jämförs ett oberoende ombud för barn inom sociala myndigheter med barn- och elevombud i 

skolan. Författarna menar att de borde vara lika självklart att ett barn får ett ombud för att 

ställa ansvariga myndigheter till svars om de inte har agerat på deras situation som att ett barn 

har rätt att ställa skolan till svars om skolan har agerat felaktigt. Motionerna avslås dock i 

socialutskottets betänkande (2013/14:SOU 12, sid 36, 41) med hänvisning till att ett 

omfattande arbete kring barns rättigheter pågår. 

 

I den statliga offentliga utredningen ”Barn och ungas rätt vid tvångsvård – förslag till ny 

LVU” (SOU 2015:71, sid 234ff) föreslår utredaren att regeringen bör utreda huruvida 

regionala barnombud bör inrättas. Barnombud kan enligt utredaren behövas för att barns 

rättigheter ska kunna tillgodoses. Anledningarna till detta som tas upp är: barn och unga 

efterfrågar stöd i form av en företrädare, de känner sig maktlösa i sitt eget ärende, de har ett 

bristande förtroende för socialtjänsten, de upplever att de får begränsat med information samt 

att socialtjänsten inte lyssnar eller tar hänsyn till deras åsikt.  
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Hur en barnombudsverksamhet bör utformas är en fråga som behöver utredas ytterligare, 

enligt utredningen: 

 

Det finns flera frågor att ta ställning till vid utformningen av en barnombudsfunktion. 
Barnombudets ansvar och eventuella befogenheter bör klargöras liksom 
verksamhetsområdet. /…/ Vidare behöver barnombudets organisatoriska tillhörighet 
övervägas. Ska funktionen ha ett statligt huvudmannaskap, knytas till en idéburen 
organisation eller kan andra alternativ finnas? Vilken regional indelning kan vara 
lämpligast? (SOU 2015:71, sid 237) 

 

Maskrosbarns barnombud är ett sätt att organisera barnombudsverksamhet, där verksamheten 

inte har ett statligt huvudmannaskap utan är knuten till en idéburen organisation.  
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3. Tidigare forskning 

3.1. Sökprocess och avgränsningar 

Jag har sökt efter artiklar och rapporter i EDS (EBSCO Discovery Service), ProQuest Social 

Sciences samt i Google Scholar. Sökorden har jag hittat genom att söka efter synonymer samt 

översättningar till centrala begrepp, och genom att titta på sökord i uppsatser om barns 

delaktighet. Ganska tidigt i sökprocessen insåg jag att forskning kring barnombud och 

företrädarskap inom social barnavården i Sverige är marginell, jag valde därför att även söka 

efter forskning kring barns delaktighet i den sociala barnavården. Samt efter artiklar om 

barnombud inom social barnavård i andra länder. En annan utgångspunkt sökandet har varit 

att söka efter forskning som berör artikel 12 i barnkonventionen och socialt arbete. Sökningen 

har avgränsats till forskning från år 2000 och framåt samt till artiklar som har genomgått peer-

review, med undantag för ett antal FOU-rapporter. Sökord som jag har använt, och 

kombinerat på olika vis, är: 

Ombud, företrädare, representant, social barnavård, socialtjänst, barn- och ungdomsvård, 

delaktighet, medverkan, brukarmedverkan, artikel 12, barnkonventionen, barn, ungdom, 

evidensbaserad praktik, barns röster. 

Advocate, advocacy, representative, social services, social welfare, child protection, 

participation, user involvement, evidence based practice, convention on the rights of the child, 

child, youth, article 12. 

3.2. Barns delaktighet i utredningen 

I en forskningsöversikt om brukarmedverkan i det svenska välfärdssystemet konstateras att 

studierna om brukarmedverkan i individ- och familjeomsorgen är förhållandevis få (Hultqvist, 

2008:23). Det går att finna ett antal utvärderande FoU-rapporter som berör barns delaktighet i 

förhållande till utredningsinstrumentet BBIC (Barnets behov i centrum) (Rasmusson 2004, 

Enell 2006, Berg Eklundh & Matscheck 2012, Gladh & Palm, 2011, Svendsen 2012).  
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I en internationell forskningsöversikt av van Bijleveld, Dedding, & Dunders-Aelen (2015) 

framgår att majoriteten av forskningen kring barns delaktighet har bedrivits i länder där 

barnavårdssystemet har ett barnskyddsperspektiv. Dock konstaterar de att socialsekreterares 

och barns inställning till delaktighet inte ser olika ut i förhållande till ländernas 

barnavårdssystem. Berrick et al. (2015) jämför i en vinjettstudie hur socialsekreterare i fyra 

olika länder arbetar med delaktighet i beslutsprocessen när det gäller tvångsåtgärder för barn. 

De konstaterar likaså att det inte går att se några stora skillnader mellan arbetssätten kring 

delaktighet i länderna oavsett hur barnavårdsystemet är uppbyggt. Utifrån dessa resultat 

bedöms det vara relevant att titta på forskning från andra länder i uppsatsen, och i synnerhet 

kommer forskning från Storbritannien att tas upp. Dock är det viktigt att beakta att 

barnavårdssystemen ser olika ut. Den svenska barnavården karaktäriseras, som ovan nämnt, 

av ett familjestödsperspektiv, där stöd och hjälp till familjer ses som den bästa lösningen på 

barnavårdsproblem. Vilket innebär att skydd och stöd utreds samtidigt. Till skillnad från 

England där barnavården karaktäriseras av ett barnskyddsperspektiv. Barnavårdsproblem ses 

som brister hos föräldrarna som barnen behöver skyddas från av myndigheterna. Barnavården 

är präglad av juridiska och administrativa regelverk för att skyddet ska få legitimitet 

(Andersson & Sallnäs, 2012:22f). 

 

3.2.1. Varför studera barns delaktighet? 

Varför barns delaktighet överhuvudtaget ska studeras motiveras på olika vis i forskningen. Att 

använda klientens åsikt som kunskapskälla kan ses som en del i att arbeta evidensbaserat 

(Alexandersson et al., 2014). En annan motivering som förs fram i den internationella 

forskningen är att delaktighet kan leda till bästa möjliga hjälp för barnet, då barnets 

motivation till insatserna kan öka (Bijleved et al. 2015, Archard & Skivenes, 2009).  Det 

förekommer även en rent moralisk argumentation kring barnets delaktighet i 

barnavårdsärenden – att barnet inte skulle komma till tals i sitt eget ärende kan ses som 

moraliskt ohållbart (Archard & Skivenes 2009). En ytterligare motivering till att studera barns 

delaktighet går att finna i det nya ”barndomsparadigmet”, barndomen ses inte som en 

transportsträcka mot vuxenlivet utan som en tid med ett eget värde som är intressant att 

studera. Barn är ”beings” och inte ”becomings”. De är medlemmar i samhället som har 

rättigheter som grupp och som bör lyssnas till (Halldén 2007). 
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3.2.2. Delaktighet ur socialsekreterarens perspektiv – viktigt men 
svåruppnåeligt 

I flertalet studier har socialsekreterare tillfrågats om hur de arbetar med barns delaktighet. I 

samtliga studier konstateras att det går att se brister i barns delaktighet i den sociala 

barnavården (Alexandersson et al. 2014, Berrick et al. 2015, Vis, Holtan & Thomas 2015, 

Archard & Skivenes 2009, Healy & Darlington 2009, Enell, 2009). Forskningen är enligt 

Biljeved et al. (2015) samstämmig kring att barns delaktighet i den sociala barnavården är 

viktig, men svåruppnåelig. Socialarbetarna har i de flesta fall ambitionen att göra barnen 

delaktiga men saknar till stor del verktyg och metoder för att göra detta (Vis et.al. 2015, 

Biljeved et al. 2015). Berrick et al. (2015) menar att socialsekreterare har ett stort 

handlingsutrymme när det gäller att främja barns delaktighet, samt att socialsekreterare är mer 

benägna att göra äldre barn delaktiga än yngre. Archard & Skivenes (2008) ser i sin studie ett 

gap mellan idealbilden av barns delaktighet som framkommer i barnkonventionen och det 

faktiska arbetet som görs. Sundell et al. (2007:83) identifierar ett liknande gap i en svensk 

kontext; barn och familjer känner sig inte delaktiga i den omfattningen som lagen kräver. I 

Östbergs (2010) avhandling om bedömningar och beslut i den sociala barnavården framkom 

att barnen hade en undanskymd position. Förutom begränsningar i socialsekreterarnas 

handlingsutrymme bidrar bristen på verktyg, metoder och förhållningssätt i samtal med barn 

och unga till barnens undanskymda position 

 

3.2.3. Delaktighet ur barns perspektiv – att bli lyssnad på och tagen 
på allvar 

 Studier som undersöker barn och ungas perspektiv på delaktighet i barnavårdsutredningar är 

relativt få, och övervägande andel är gjorda med kvalitativ metod. Forskningen handlar till 

stor del om vad barn och unga anser vara delaktighet och vad de själva tycker är viktigt i 

mötet med socialtjänsten. Cederborg och Karlsson (2001) har i en intervjustudie med barn och 

unga som har varit under utredning hos socialtjänsten sett att barn i stor utsträckning inte 

känner sig tagna på allvar eller lyssnade på i utredningen. Bijleveld, Dedding & Bunders-

Aelen (2004) kommer fram till, genom intervjuer med holländska ungdomar, att delaktighet 

för dem är just att bli lyssnad på, informerad samt tagen på allvar. Alexandersson et al. (2014) 

skriver att det viktigaste för barnet är att känna sig respekterad, förstådd, att bli lyssnad på och 

bli tagen seriöst. Det framgår i Biljevelds et al. (2015) forskningsöversikt att barn uttrycker att 



 

 

12 

det är viktigt att få ha en åsikt i frågor som de själva tycker är viktiga – inte bara i de frågor 

som socialsekreteraren tycker är viktiga. 

 

3.2.4. Förutsättningar för delaktighet 
I forskningen både ur socialsekreterares och barns perspektiv framkommer möjligheter och 

begränsningar för barns delaktighet. En god relation mellan barn och socialsekreterare 

framförs som en viktig förutsättning för barnets delaktighet (Biljeveld et al. 2015; McLeold 

2008, 2010). En god relation gör att barnet kan känna tillit till socialsekreteraren, och 

socialsekreteraren upplever att det är lättare att bedöma vilket värde denna ska fästa vid 

barnets utsagor (Biljeveld et al. 2015). Rasmusson (2006), som både har tittat på aktstudier 

samt intervjuat barn och ungdomar, pekar på relevansen i att se att barnets delaktighet i 

barnavården skapas i ett samspel mellan barn, socialtjänst, föräldrar och eventuella 

fosterhemsföräldrar - där alla parters inställning har betydelse. Andra främjande 

förutsättningar som tas upp i forskningen är att det ska finnas gott om tid för barnet att komma 

till tals samt att barnet känner sig trygg i miljön för samtalet (Rasmusson 2006, 

Alexandersson 2015). 

 

En framträdande barriär för barnets delaktighet är socialsekreterarens syn på barnet som 

sårbart och i behov av skydd (Vis et al 2012, Biljeved et al. 2015). Vis et al. (2012) skriver att 

ett tydligt hinder finns redan i definitionen av själva problemet, det definieras av 

socialtjänsten utifrån normer i samhället men barnet har ofta inte samma syn på sin situation. 

Det är de vuxna som sätter agendan för utredningen. Andra barriärer för barns delaktighet 

som tas upp är socialsekreterarens brist på tid samt fokus på administration och byråkrati 

(Biljeveld et al. 2015). 

 

3.2.5. BBIC och delaktighet 
Efter ett statligt initiativ har utredningssystemet BBIC – barnets behov i centrum blivit väl 

etablerat inom socialtjänstens barnavårdsutredningar. BBIC syftar till att sätta 

barnperspektivet i fokus och ämnar att ge struktur och rättssäkerhet i barnavårdsutredningen 

(Socialstyrelsen 2015). Men ett antal FOU-rapporter som har granskat arbetet med BBIC i ett 

olika kommuner visar att systemet inte alltid är så framgångsrikt. Det ökade systematiska 

arbetet har gett barn bättre förutsättningar att komma till tals i utredningen (Rasmusson 
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2004:7f; Enell 2006:2f; Berg Eklundh & Matscheck 2012;Gladh & Palm, 2011; Svendsen 

2012). Men det verkar inte påverka själva besluten (Enell 2006; Gladh & Palm, 2011). Berg 

Eklundh och Matschek (2012) kommer i en senare studie fram till att barns synpunkter i högre 

grad lyfts fram i och med införandet av BBIC, men att det fortfarande inte är i någon stor 

utsträckning, samt att arbetet med att involvera barn i hela utredningsprocessen inte har blivit 

bättre. I oktober 2015 kom det en reviderad upplaga av BBIC från Socialstyrelsen för att 

förenkla systemet. 

3.3. Att använda sig av ombud  

Det finns ombud som företräder barn på flera nivåer i Sverige; barnombudsmannen agerar 

ombud till barn på en statlig nivå, barnombud på arbetsplatser främjar barnperspektiv och 

juridiska ombud kan stötta i rättsprocesser. Inom det sociala arbetets område förekommer 

barnombud inom psykiatrin och kriminalvården, där barnombudens uppdrag är att 

uppmärksamma barns situation som anhöriga. Barnombud inom socialtjänsten agerar som 

företrädare för barn i enskilda ärenden och uppdraget skiljer sig på så sätt från övriga 

ombudsverksamheter. Därför anses forskning kring barnombud inom andra områden inte ha 

någon relevans för studien. Då barnombud inom socialtjänsten är en relativt ny företeelse 

finns det inte någon svensk forskning att tillgå, något som bekräftas i en vetenskaplig rapport 

om Barnrättsbyråns verksamhet. Dock kan denna rapport vara relevant för studien. I 

rapporten utvärderas verksamheten utifrån intervjuer med personal och barn. En huvudsaklig 

slutsats är att flera av barnen som varit i kontakt med dem upplever att de har blivit lyssnade 

till och känt sig respekterade av personalen på barnrättsbyrån (Forsell et al., 2015). 

 

En etablerad verksamhet som har viss likhet med barnombudsverksamheten är den med 

personligt ombud som bedrivs för vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Det personliga 

ombudet har i uppdrag att tillgodose klientens rättigheter i myndighetskontakter samt 

kartlägga vilka behov klienten har. Då det personliga ombudet helt ska vara på klientens sida 

ska ombudet vara oberoende av exempelvis socialtjänsten, verksamheten bedrivs därför ofta 

av frivilligorganisationer men med kommunalt stöd (Socialstyrelsen, 2014). Järkestig 

Berggren (2010:10f) identifierar fyra bakomliggande idéer som bidragit till uppkomsten av 

verksamhet med personligt ombud. För det första ett globalt inflytande då verksamheten har 
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engelska och amerikanska förlagor. För det andra ett ökat brukarinflytande i välfärden. För 

det tredje en ökad effektivisering av välfärden. Och till sist en avinstitutionalisering inom 

funktionshinderområdet. Dessa idéer kan komma att få relevans även då barnombud 

undersöks. 

3.3.1. Forskning om barnombud i Storbritannien 
Då forskning kring barnombud i den sociala barnavården i Sverige tycks vara obefintlig, har 

jag valt att titta på forskning om fenomenet i Storbritannien. Där har en liknande verksamhet 

funnits sedan 90-talet och är mer utvecklad, i synnerhet när det gäller företrädarskap för 

fosterhemsplacerade barn (Se National standards for the Provision of Children´s Advocacy 

Services, Department of Health 2002). Som tidigare nämnts anses barnavården i 

Storbritannien bedrivas utifrån ett barnskyddsperspektiv vilket måste beaktas när forskningen 

kring barnombud återges i studien. Att forskningen kring barnombud i Storbritannien tar 

avstamp i barns rättigheter samt att barnombudsverksamhet är så pass utvecklad i 

Storbritannien, har troligtvis ett samband med att barnavårdssystemet där i hög grad präglas 

av juridiska och administrativa regelverk (se stycke 3.2.). En majoritet av studierna är 

kvalitativa intervjustudier som till viss del tar ett utvärderande grepp och undersöker hur 

socialsekreterare, barnombud samt barn och unga upplever företrädarskap (Darymple 2005; 

Boylan & Ing 2005; Barnes 2011, 2007). 

3.3.2. Ombudets roll 
I samtliga studier konstateras att barn och unga känner i större utsträckning att 

rättighetsarbetare (barnombud) lyssnar på dem och respekterar deras åsikter än vad 

socialsekreterare i beslutsfattande positioner gör (Dalrymple 2004, 2005; Boylan & Ing 2005; 

Barnes 2007, 2011). Boyland & Ing (2005) tittar på olika typer av företrädarskap för barn och 

unga och sammanfattar de ungas syn på vilka kvaliteter ett ombud bör ha; ombudet bör vara 

fristående, ha tystnadsplikt, stötta den unga personens syn på situationen, vara tillgänglig, 

vara någon som socialtjänsten lyssnar på samt en person som den unge kan lita på. 

 

Barnes (2007, 2011) diskuterar hur teorier om ”ethics of care” kan appliceras i arbetet med 

ombud. Trots att ombudens fokus ligger på barnets rättigheter och inte på relationen till barnet 

ser Barnes att de har en större benägenhet att bygga en förtroendefull relation till barnet än 

vad socialsekreterare har. Socialsekreteraren är enligt Barnes (2011) hindrad av fokus på 

organisering och beslut kring barnets vård. Barnes (2007) föreslår en ”caring advocacy” som 
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baseras i en medvetenhet om på vilket sätt barn och unga blir exkluderade och sätter ett högt 

värde på barn och ungas åsikter som medborgare.  

3.3.3. Ombud som profession 
Dalrymple (2005, 2004) lägger i sin tur ett professionsperspektiv på arbetet med 

företrädarskap och efterfrågar en ”culture of advocacy”, det vill säga en tydligare definition 

av funktion och yrkesroll för barnombud. Hon menar att företrädarskap fungerar som bäst om 

utformningen av verksamheten är utifrån ungas perspektiv, samt att ombud kan ha dubbla 

funktioner; både att stärka barnets situation i det enskilda fallet och att på ett strukturellt plan 

påverka förändringar av den situation som har lett till att barnet överhuvudtaget har ett behov 

av ett ombud.  

3.4. Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskning kring barns delaktighet i den sociala barnavården har till största del gjorts utifrån 

socialsekreterares perspektiv, endast i ett fåtal studier tillfrågas barnen. Studier om barns 

delaktighet i en svensk kontext är få, däremot går det att hitta en hel del internationell 

forskning, i synnerhet från länder med ett barnskyddsperspektiv. Vanligt förekommande 

utgångspunkter i forskningen är barnets rättigheter och teorier om delaktighet samt profession 

och organisation. Forskningen är samstämmig kring att det finns brister i barns delaktighet. 

En god relation till socialsekreteraren poängteras som en viktig främjande faktor för 

delaktighet. Det går inte att hitta någon tidigare forskning kring barnombud inom 

socialtjänsten i Sverige, dock går det att finna forskning från Storbritannien. Den visar att 

användning av barnombud är positivt för barnets delaktighet i förhållande till myndigheter, 

samt att barnet har en större benägenhet att skapa en förtroendefull relation till barnombudet 

än till socialsekreteraren. Barnavårdssystemen skiljer sig åt länderna emellan och det är därför 

relevant att undersöka barnombudets förutsättningar och uppkomst i en svensk kontext, vilken 

inte är lika starkt präglad av ett barnskydds- samt rättighetsperspektiv. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Utgångspunkt för studien är synen på barnet som en aktör och ett subjekt med rättigheter. 

Synen på barnet som subjekt och aktör återspeglas i Barnkonventionen och denna syn på barn 

kan därmed anses vara en förutsättning för att studera delaktighet utifrån ambitionerna i 

barnkonventionen. Det har enligt Halldén (2007) skett en institutionalisering av barndomen 

där barnets liv formas i förhållande till de samhälleliga institutioner barnet befinner sig i. I det 

förhållandet kan barnet vara en aktör och ”förhandla” inom institutionens ramar (Ibid.).  

 

Utifrån tidigare forskning samt utifrån studiens syfte och frågeställningar har jag valt ut två 

teoretiska perspektiv; teorier kring barns delaktighet samt organisationsteori. Teorier kring 

barns delaktighet finns med i stor del av den internationella forskningen om delaktighet och 

barnombud och ger en definition av delaktighet i studien. Organisationsteori förekommer i 

nationell forskning om den sociala barnavården och är relevant eftersom socialt arbete utförs i 

organisationer och barnombudet i hög grad är beroende av både Maskrosbarns och 

socialtjänstens organisation. Tanken är att teorierna tillsammans kan ge en förståelse för 

barnombudets arbete med delaktighet i socialtjänstens institutionella kontext. Vid de första 

intervjuerna fann jag ett mönster i intervjupersonernas svar som var att förtroende är en viktig 

komponent för att barns delaktighet. Därför har jag lagt en teoretisk definition av begreppet 

förtroende som får komplettera delaktighetsteorierna.  

4.1. Teorier om delaktighet och förtroende 

Utifrån Barnkonventionens artikel 12 har ett antal teorier kring delaktighet formulerats, Hart 

(1992) och Shier (2001) är teoretiker som ofta förekommer i forskning kring delaktighet i den 

sociala barnavården. Hart har satt ord på falsk delaktighet (tokenism), det är när barn ges en 

röst men har liten eller ingen möjlighet att påverka på vilket sätt och kring vilket ämne de 

uttrycker sig, samt ges liten eller ingen möjlighet att formlera sina egna åsikter. Shier (2001) 

visar utifrån Harts teorier vad delaktighet kan innebära i praktiken, han menar att om vi ska 

följa barnkonventionen ska följande tre steg i barns delaktighet uppfyllas:  
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• Barn blir lyssnade på, om barn vill uttrycka sin mening i ett beslut tas tid att lyssna på 

dem.  

• Barn får stöd i att uttrycka sin åsikt. Shier utgår från tanken att det finns många 

anledningar till att barn inte uttrycker sin åsikt, och att de därmed behöver stöd i att 

göra det. Den professionella måste aktivt arbeta för att överbrygga barriärer för att 

uppnå detta steg. 	  

• Barns åsikt har ett värde och tas hänsyn till i beslut.  Barn lyssnas på och det inte bara 

för att få en känsla av att ha blivit lyssnad på, utan barnets åsikt blir en del av 

underlaget för beslut. Det betyder inte att det alltid blir som barnet vill – men hänsyn 

tas till vad barnet tycker1 (Shier, 2001). 

 

 

Figur 1, De tre första stegen i Shiers (2001) delaktighetsmodell. De har satts in i en tabell för att 

tydliggöra teorin – dock försvinner symboliken med en stege. Hela Shiers stege har på grund av platsbrist 

inte tagits med här 

 

 

 

                                                
1 Steg 4 och 5 som ger en högre delaktighet än vad barnkonventionens artikel 12 kräver är: barn är 

involverade i beslutsprocessen samt barn delar makt och ansvar för beslut (Shier, 2001). 

 Öppning Möjlighet Åtagande 
Barn blir 
lyssnade på 

Du är redo att lyssna på 
barn 

Du har förutsättningarna 
att lyssna på barn 

Det är en policy i 
organisationen att lyssna 
på barn och det finns 
utarbetade metoder för 
detta 

Barn får stöd i 
att uttrycka sin 
åsikt 
 

Du är redo att ge barn 
stöd i att uttrycka sin 
åsikt 

Du har förutsättningarna 
att ge barn stöd i att 
uttrycka sin åsikt 

Det är en policy i 
organisationen att stötta 
barn i att uttrycka sin 
åsikt och det finns 
utarbetade metoder för 
detta 

Barns åsikter 
har ett värde 
och tas hänsyn 
till i beslut 

Du är redo att ta hänsyn 
till barns åsikter i beslut 

Du har förutsättningarna 
att ta hänsyn till barns 
åsikter i beslut 

Det är en policy i 
organisationen att ta 
hänsyn till barns åsikter 
i beslut och det finns 
utarbetade metoder för 
detta 
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Shier (2001) har inom ovanstående steg av delaktighet tagit fram tre dimensioner genom vilka 

det går att synliggöra barns delaktighet i organisationer; Öppning (opening), Möjlighet 

(opportunity)  och Åtagande (obligation), se figur 1. I uppsatsen är i synnerhet dimensionen 

möjlighet relevant eftersom det handlar om de förutsättningar som finns i organisationen att 

uppfylla stegen av delaktighet. 

 

Tätt sammanlänkat med begreppet delaktighet är förtroende. Inom sociologin är förtroende i 

förhållande till delaktighet ett välstuderat begrepp, teorier kring förtroende och delaktighet för 

barn är dock inte lika utforskade (Warming, 2013). Förtroende kan beskrivas som ett 

grundläggande mänskligt behov som är nödvändigt för den enskildes delaktighet och förmåga 

att samarbeta med andra. Därmed kan förtroende hjälpa oss att förstå utmaningar och 

möjligheter för barns delaktighet i samhället (Warming 2013). Pikney (2013) pekar på att 

teorier kring förtroende har relevans i relationen mellan socialsekreterare och barn. En sådan 

teori är Luhmann’s (2000), han resonerar kring att förtroende är människors sätt att hantera 

risk och osäkerhet.  

4.2. Organisationsteori 

Teorier kring organisation kan ge möjlighet att urskilja den institutionella kontext i vilken 

barnombud och socialsekreterare arbetar med att uppfylla barnets delaktighet. Socialtjänsten 

är en människobehandlande organisation, där människan blir organisationens ”råvara”. För att 

kunna hantera människan görs denna till en klient med ett specifikt problem, som kan sorteras 

in i kategorier inom organisationens ramar (Hasenfeld, 1983). Men att strikt kategorisera 

människors problem är inte möjligt eftersom problemen oftast inte ter sig lika i alla fall 

(Ibid.). Socialtjänsten kan utifrån nyinstitutionell teori beskrivas som en organisation där 

omgivningens normativa förväntningar på organiseringen har större betydelse än den faktiska 

effektiviteten (Meyer & Rowan, 1977). Organisationen anpassas efter så kallade 

rationaliserade myter och dess legitimitet upprätthålls genom att organisationen utger sig för 

att fungera utifrån myterna. Myterna kan vara exempelvis centrala värden som barnets bästa 

och barns delaktighet etc. (Ibid.).  Socialsekreteraren som verkar inom de organisatoriska 

ramarna beskrivs av Lipsky (1980) som en gräsrotsbyråkrat som utför och konkretiserar 

socialpolitiken. Eftersom en standardisering av alla typer av problem och insortering i 

organisationens kategorier är svåruppnåelig (Hasenfeld 1983), menar Lipsky att det finns ett 
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behov av att gräsrotsbyråkrater gör självständiga bedömningar. Den professionella har på så 

sätt ett handlingsutrymme inom organisationens ramar. 

4.3. Möjlighet till delaktighet i förhållande till 
klientrelationens organisatoriska 
förutsättningar 

Shiers (2001) dimension Möjlighet kan kopplas till Johanssons (2007) vidareutveckling av 

Lipsky’s gräsrotsbyråkratiteori där han tar upp de strukturella begränsningar av 

tjänstemannens handlingsutrymme utifrån ett antal dimensioner. Det handlar om de 

organisatoriska förutsättningar som påverkar socialsekreterarens handlingsutrymme och 

relation till klienten. Östberg (2010) har i sin tur vidareutvecklat dimensionerna i förhållande 

till arbetet med barnavårdsutredningar. Då som ovan nämnt en förtroendefull relation är tätt 

sammankopplad med barns delaktighet går det att anta att dessa organisatoriska 

förutsättningar i förlängningen även påverkar barns delaktighet.  

 

Den första dimensionen är regel-bundenhet och syftar på de sätt som regler, strikt eller 

flexibelt tillämpade, drar byråkratins inre gränser (Östberg, 2010:37). Den andra dimensionen 

är specialiseringsgrad. Genom standardisering sker en snäv specialisering där kategorierna av 

klienter är så pass heltäckande att antalet ”exceptionella fall” är få. Ju högre 

specialiseringsgrad och standardisering desto mindre klientkontakt och individanpassning kan 

ske i organisationen (Johansson, 2007:67-71). Den tredje dimensionen är tid. Ju högre 

specialiseringsgraden är, desto mer tidseffektivt blir arbetet. Handläggningen kan ske på rutin 

och det behövs inte så mycket tidskrävande kompletterande kunskap (Östberg, 2010:37). Den 

fjärde dimensionen är intresseorientering. Relationen till klienten påverkas av att 

handläggaren arbetar utifrån två olika intressen; service som handlar om att tillgodose 

klientens behov och ofta ligger nära klientens eget intresse, och kontroll som handlar om att 

upprätthålla organisationens inre gränser gentemot klienten och ligger nära organisationens 

och allmänhetens intressen (Ibid.). Den femte är avstånd. Dimensionen fångar in det faktum 

att relationen mellan klient och handläggare inte alltid sker ansikte mot ansikte. Ju mindre 

avstånd desto högre varaktighet och klientanpassning. Att ha långa och många möten ger en 

hög varaktighet och en möjlighet att individanpassa arbetet, men är krävande i organisationen 

när det gäller tid och personal. Ett större avstånd ger ofta en snabbare handläggning då 
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avståndet ger minsta möjliga risk för att oväntade och tidskrävande saker ska hända 

(Johansson, 2007:76-80). Slutligen lägger Östberg (2010:192) till en sjätte dimension; 

resurser, dimensionen handlar om hur tillgången till insatser, kompetens och ekonomiska 

förutsättningar ser ut inom den specifika kommunen. 
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5. Metod och tillvägagångssätt 

Eftersom barnombud i barnavårdsutredningar i en svensk kontext är ett nytt och outforskat 

fenomen och Maskrosbarns verksamhet är i ett mycket tidigt skede är det lämpligt att genom 

kvalitativ fallstudiemetodik söka efter att få insikt om, upptäcka och tolka fenomenet 

(Merriam, 1994:25). Yin (2006) menar att fallstudiemetodiken är lämplig när forskaren ämnar 

beskriva ett fenomen där gränsen mellan kontext och fenomenet är svår att urskilja. Så tycks 

vara fallet när det gäller verksamheten med barnombud. Vad en fallstudie bör bestå av och 

huruvida det är en renodlad metod eller enbart ett angreppsätt är forskningsvärlden oense om 

(Merriam, 1994; Yin, 2007). I denna studie används fallstudiemetodiken som ett angreppsätt; 

för att hitta en väg att rama in barnombudsverksamheten utifrån olika perspektiv. 

 

Något som gör en fallstudie unik är användandet av olika datainsamlingsmetoder (Merriam 

1994). Att kombinera olika metoder ger en möjlighet till en bred belysning av fallet (Trygged 

2005). I studien har jag använt mig av kvalitativa intervjuer och relevanta dokument. 

Ansvarigt barnombud på Maskrosbarn har fungerat som nyckelinformant (Yin, 2006:117f). 

Av nyckelinformanten har jag fått kontaktuppgifter till personer som kan vara intressanta att 

intervjua och fått tips om material att titta på, och har haft möjlighet att redan tidigt i 

processen bolla idéer för studien. Dock finns det risker med ett allt för stort fokus på 

nyckelinformanten då det är lätt hänt att denna påverkar vilken riktning studien tar (Ibid.). 

Därför har respondenter även hittats på andra vägar och en systematisk sökning av dokument 

har genomförts. 

 

5.1. Intervjuer  

5.1.1. Urval 
Intervjuer är en av de viktigaste datakällorna i en fallstudie (Yin, 2006). Ett målstyrt urval av 

intervjupersoner har använts, det vill säga intervjupersonerna har valts utifrån 

undersökningens huvudsakliga syfte och frågeställningar (Bryman 2011:350f). I en kvalitativ 

analys som berör en organisation kan det vara rimligt att välja ut ett antal personer utifrån 

olika positioner att intervjua, och därmed eftersträva en typ av triangulering av datakällor 
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(Larsson & Lilja, 2005). Därför har jag valt att intervjua personer i olika positioner, från både 

Maskrosbarn och samarbetskommunerna, som har varit inblandade i 

barnombudsverksamheten. I studien har åtta intervjuer genomförts med personer i sex olika 

positioner: 

• Utvecklingschef på Maskrosbarn. (M1) 

• Ansvarig för barnombudsverksamheten på Maskrosbarn, som även är barnombud. 

(M2)  

• Barnombud på Maskrosbarn. (M3) 

• En ungdom som har varit i kontakt med Maskrosbarns barnombud i samband med en 

barnavårdsutredning. (U) 

• Metodutvecklare (K1) samt verksamhetsutvecklare (K2) från två olika kommuner där 

barnombud har implementerats. 

• Socialsekreterare från två olika kommuner som har haft en utredning med ett 

barnombud inkopplat. (K3 & K4) 

 

Jag har med tanke på studiens kvalitativa karaktär ansett det vara tillräckligt med en och i 

vissa fall två intervjupersoner från varje position. Den intervjuade ungdomen kom i kontakt 

med Maskrosbarn genom deras lägerverksamhet och har erfarenhet av Maskrosbarns 

barnombud innan det blev etablerat i kommunerna. Det kan ha betydelse för hur väl 

ungdomens upplevelse av barnombud överensstämmer med verksamheten i kommunerna. Jag 

anser ändå att intervjun är relevant eftersom barnombudet hade samma funktion i förhållande 

till ungdomen som barnombuden i kommunsamarbetena. Vidare motivering till detta val finns 

i avsnittet ”etiska hänsynstaganden”. 

 

Gällande intervjupersoner från kommunerna var tanken inledningsvis att även intervjua 

berörda kommunpolitiker som har tagit beslut om att köpa in barnombud. Efterhand visade 

det sig att beslutet i majoriteten av fallen har tagits på en tjänstemannanivå och intervjuer med 

politiker valdes därmed bort. Verksamheutvecklaren (K2) varit med i processen att köpa in 

tjänsten i den kommun hon arbetar i. Dock saknas intervjuer med de tjänstemän som har tagit 

det formella beslutet att köpa in tjänsten, det kan innebära en brist i studiens resultat, i 

synnerhet kring vilka bakomliggande idéer som fanns med från kommunens sida när de valde 

att köpa in verksamheten. Dock kan de valda dokumenten delvis komplettera denna brist. 
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5.1.2. Tillvägagångssätt 
Enskilda halvstrukturerade intervjuer med öppen karaktär har genomförts. Genom en 

operationalisering av frågeställningarna, samt utifrån de valda teorierna, skapades en 

intervjuguide för varje position (se exempel: bilaga 1 – intervjuguide barnombud på 

Maskrosbarn). Intervjuguiden strukturerades utifrån teman och i förhand formulerade frågor 

(Kvale & Brinkman, 2009:146), frågorna anpassades sedan under intervjun utifrån 

intervjupersonernas svar. Jag använde både renodlade faktafrågor om verksamheten och 

frågor kring vad intervjupersonerna ansåg om dessa fakta, något som är typiskt för en 

fallstudie (Yin 2006:117).  

 

Intervjuguiderna förändrades successivt, det som kom upp i en intervju gav riktning till nästa 

intervju (Merriam, 1994:138). Intervjuerna präglades av ett öppet förhållningssätt där 

intervjupersonerna fick ta del av syftet med studien och i början av intervjun fick veta vilka 

teman som skulle beröras under intervjun (Kvale & Brinkman, 2009:146). Detta då jag inte 

ansåg att det fanns något syfte med att undanhålla informationen, den gav snarare 

intervjupersonerna en möjlighet att fundera på och reflektera kring valda teman. Men 

eftersom studiens syfte berörde delaktighet kan intervjupersonerna ha styrts i denna riktning. 

Samtliga intervjuer spelades in. Majoriteten av intervjuerna utfördes i samtalsrum på 

intervjupersonernas arbetsplatser. Intervjun med ungdomen utfördes på ett café. Intervjun 

med en av socialsekreterarna (K3) utfördes per telefon då hen inte hade möjlighet att träffas.  

 

I transkriberingen av intervjuerna har inte pauser, suckar, skratt eller andra känslouttryck 

skrivits ut då studiens syfte inte är att undersöka narrativ utan intervjupersonernas syn på en 

specifik verksamhet. Intervjupersonernas uttalande har i den mån det har varit möjligt angetts 

ordagrant men med strykning av ”mellanord”, så som ”typ” och ”liksom”, då de inte har 

ansetts vara relevanta för studien. Efter en första transkribering har jag lyssnat igenom 

intervjuerna ännu en gång för att kontrollera att de har återgetts korrekt. Intervjupersonerna 

har fått möjlighet att läsa igenom och komma med ändringar av de delar som har använts från 

deras intervju i uppsatsen. 
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5.2. Dokument 

En del av studiens empiri består av dokument som handlar om införandet av barnombud i 

Maskrosbarns samarbetskommuner. Enligt Merriam (1994) finns det en styrka i att använda 

dokument i en fallstudie då de kan ses som en redan ’färdig’ informationskälla som inte, som 

exempelvis intervjuer, har skapats av forskaren. Dokumenten kan dock inte ses som en 

återspegling av verkligheten utan måste ses i den kontext de har skapats. Det är relevant att 

fundera över vem de är riktade till och syftet med dokumenten eftersom dokument ofta är 

skapade för att ge ett positivt intryck av avsändaren (Bryman 2008:501ff).   

 

De valda dokumenten är på två olika nivåer; dokument på en nationell nivå som har som syfte 

att ge en bakgrund till barnombudets aktualitet, vilka presenterades i början av uppsatsen 

under stycke 2.4. Samt dokument på en kommunal nivå har som syfte att ge empirisk grund 

till idéerna bakom barnombudets införande i kommunerna och presenteras i resultatdelen.  

5.2.1. Sökprocess och avgränsningar 
Sökning av dokument har gjorts i regeringens och riksdagens databas, samt i Maskrosbarns 

samarbetskommuners insynsdatabaser och på deras hemsidor. Även en sökning på Google har 

gjorts. Sökord som har använts är ”barnombud” i kombination med ”socialtjänst” och/eller 

”barnavårdsutredningar” och/eller ”maskrosbarn”. Urvalskriterier för dokumenten har varit att 

de ska finnas någon form av resonemang kring varför barnombud behövs eller har införts, 

eller en förklaring till vad barnombud i barnavården innebär. Tidningsartiklar kring 

barnombud har valts bort eftersom de består av information från barnombudet som anses 

täckas i intervjuerna. Nedan följer en lista över de kommunala dokument som har valts ut, 

dokumenten på nationell nivå presenterades i stycke 2.4. 

 

• Ett nämndprotokoll från Nacka social- och äldrenämnd, september 2014, §160. 

• En tjänsteskrivelse till socialnämnden i Tyresö kommun. Socialförvaltningen Tyresö 

kommun, 2014-11-19, sid 4. 

• Ett dokument från Stockholms stad om projektet ’PRIO – medel till barn och unga 

med psykisk ohälsa’, där barnombud i Södermalms stadsdelsförvaltning omnämns. 

2012-2014, sid 11. 

• En verksamhetsplan 2015 för familjeenheten i Kungsholmens stadsdelsförvaltning.  
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Jag har inte funnit så många interna dokument kring barnombud i kommunerna, ovanstående 

är vad som har hittats i sökprocessen och intervjupersonerna kunde inte bidra med några 

ytterligare relevanta dokument. Eftersom barnombudsverksamheten är så pass ny har jag inte 

heller fått tillgång till Maskrosbarns utvärderingar eller interna dokument. Denna brist på 

relevanta dokument är inte ett ovanligt problem när en studerar organisationer (Bryman, 

2008:496f). Det kan innebära att studiens resultat inte blir så heltäckande som önskat, dock 

kan intervjuer och dokument komplettera varandra.  

5.3. En kvalitativ innehållsanalys 

Den generella analytiska strategin (Yin, 2006), är i denna studie är att göra en kvalitativ 

innehållsanalys utifrån det teoretiska ramverket. Intervjumaterialet samt dokumenten på 

kommunal nivå har behandlats på samma sätt i analysen (Merriam, 1994:121). Dokumenten 

på nationell nivå har inte analyserats utan används i deskriptivt syfte (Ibid.).  

 

Analysen av materialet har skett efterhand att det har samlats in (Merriam 1996:137ff). Fyra 

övergripande informationsenheter har identifierats (ibid.) successivt utifrån materialet; 

’Förändringsbehov i barns delaktighet’, ’Barnombudets funktion’, ’Barnombudets relation till 

ungdomen’ och ’Barnombudets relation till kommunen’. Informationsenheterna har använts 

för att sortera materialet och de kan sammankopplas med tematiseringen av studiens 

övergripande frågeställningar som användes i intervjuguiderna.  

 

Utifrån den grova sorteringen i informationsenheter har materialet inom varje 

informationsenhet tematiserats genom meningskoncentrering, i syfte att finna de huvudsakliga 

idéerna i varje enhet (Kvale & Brinkman, 2009:221f). Tematiseringen av 

informationsenheterna återfinns i bilaga 3. Temana har sedan analyserats genom 

mönstermatchning, det vill säga att ett förutsett mönster, studiens teoretiska ramverk, har 

jämförts med det empiriskt grundade mönstret: studiens resultat (Yin, 2006:145f). 

Mönstermatchningen mynnade sedan ut i de rubriker som resultatet är uppbyggt utifrån, där 

vissa teman presenteras under en gemensam rubrik och de teman som jag fann i 

informationsenheterna ’Barnombudets funktion’ och ’Barnombudets relation till ungdomen’ 

har lagts ihop. 
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5.4. Etiska och metodologiska överväganden 

5.4.1. Förförståelse: Min relation till Maskrosbarn 
I en kvalitativ studie är en beskrivning av forskarens förförståelse nödvändig för att förstå 

utgångspunkten i tolkningsprocessen (Olsson & Sörensen, 2011:101). Jag arbetar själv med 

ungdomar inom en av Maskrosbarns verksamheter, något som har varit å ena sidan 

problematiskt i forskningsprocessen men å andra sidan en fördel. Det tål att påpekas att 

verksamheten finns i en annan del av Maskrosbarns organisation och inte har med 

barnombudsverksamheten att göra. Det problematiska delen handlar om hur mitt arbete i 

organisationen har påverkat min möjlighet att inta en objektiv position i forskningen. Merriam 

(1994) betonar forskarens roll som instrumentet för analys och datainsamling i en kvalitativ 

fallstudie, där forskarens största problem är att vara människa – som begår misstag och låter 

personliga värderingar påverka undersökningen. Jag har under forskningsprocessen strävat 

efter ett kritiskt förhållningsätt gentemot mina forskningsresultat, i synnerhet genom en 

medvetenhet om att jag som forskare i högsta grad är medskapare av resultaten och därmed 

inte har möjlighet att vara fullständigt objektiv. Fördelen med mitt engagemang i 

organisationen handlar om att det har fungerat som en öppning till att kunna skriva uppsatsen. 

Att jag är en del av organisationen har gjort det möjligt att få kontakt med intervjupersonerna 

inom Maskrosbarn. Jag har haft stor hjälp av ansvarigt barnombud och har varit noga med att 

i ett tidigt stadium diskutera uppsatsens upplägg med henne, för att undvika att ta en 

utgångspunkt som något som på något vis kan vara skadlig för organisationen. När jag sedan 

hade fått klartecken kring mitt angreppssätt har jag arbetat fristående och strävat efter ett 

kritiskt förhållningssätt.  

5.4.2. Etiska hänsynstaganden 
För att förhålla mig till etiska dilemman under studiens gång har jag fört ett etiskt protokoll 

med de etiska osäkerhetsområden som har uppstått (Kvale & Brinkman, 2009:79). I studien 

har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2015). Informationskravet 

och nyttjandekravet har tillgodosetts genom att samtliga intervjupersoner har fått muntlig 

samt skriftlig information kring syftet med forskningen, hanteringen av intervjumaterialet, 

uppsatsens eventuella publicering samt deras frivilliga deltagande i studien. En dialog kring 

undersökningens ambitioner har förts med ansvarig för barnombudsverksamheten i ett tidigt 

skede – för att inte organisationen inte på något vis ska ta skada av studien. Samtyckeskravet 

har tillgodosetts genom att ett informerat samtycke har inhämtats av intervjupersonerna. Det 
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har skett skriftligen (se bilaga 2) med undantag från intervjun som utfördes via telefon (K3) 

där samtycket inhämtades muntligen. Intervjupersonerna informerades om att de när som 

helst kunde välja att avbryta intervjun. Konfidentialitetskravet har tillgodosetts genom en 

anonymisering av samtliga intervjupersoner. Faktumet att studien berör en relativt liten 

verksamhet som enbart har testats i fyra kommuner/stadsdelar har beaktats. Det rör sig om ett 

fåtal personer som är involverade i verksamheten och det kan därmed bli lätt att identifiera 

vilka personer det är som intervjuas. Intervjupersonerna har informerats om detta och har 

godkänt att de benämns utifrån sin position/yrkesroll. Då intervjun med ungdomen berörde 

flertalet personliga berättelser har jag här varit extra försiktig och noga med att inte lämna 

några uppgifter, så som kön eller kommuntillhörighet, som kan ledas till ungdomen. Jag fick 

kontakt med ungdomen genom ansvarigt barnombud och ungdomen valdes ut eftersom det 

har gått en tid sedan hen hade kontakt med barnombud och därmed inte är mitt uppe i en 

känslig utredningsprocess. Ungdomen är numera myndig vilket i sig har inneburit ett 

undvikande av de etiska problem som det skulle innebära att intervjua ett barn. 

 

Vidare har hänsyn tagits till de eventuella konsekvenser forskningen kan få (Kvale & 

Brinkmann, 2009:89f). Eftersom verksamheten med barnombud är så pass ny har jag inte tagit 

ett utvärderande perspektiv, då nya verksamheter är relativt sårbara. Det vore problematiskt 

om jag som oerfaren forskare tog ett utvärderande perspektiv – i ett sårbart skede för 

organisationen.  

 

5.4.3. Validitet och reliabilitet 
Ett validitetsproblem i studien kan vara att definitionerna av vad ett barnombud gör ser olika 

ut inom olika områden, barnombud inom socialtjänsten är en ny verksamhet och olika 

barnrättsorganisationer arbetar på olika sätt. Ett annat är definitionen av delaktighet kan 

variera stort mellan de intervjuade, och där mina frågor kring delaktighet kan uppfattas olika. 

Jag har försökt att ta hänsyn till det i min analys av resultaten. Denna studie ligger nära det 

som Yin (2006:42) definierar som en fallstudie av ett visst program. Vid en sådan fallstudie 

bör det, enligt Yin, beaktas redan vid beskrivningen av fallet att det för det första kan finnas 

variationer i definitionen av själva programmet från olika aktörer. För det andra att det kan 

finnas komponenter som fanns med innan programmet blev etablerat på ett formellt sätt. Detta 

är en svårighet i studiet av barnombud eftersom det relativt tidigt i undersökningsprocessen 

stod klart att barnombud kan betyda många olika saker i olika sammanhang och för olika 
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personer.  Därför läggs fokus på just en typ av verksamhet med barnombud som i ett 

inledande skede beskrivs utförligt. För att öka reliabiliteten strävar jag efter att vara tydlig 

med hur jag går till väga samt hur materialet har tolkats. Yin (2006:59) rekommenderar ett 

uppförande av en databas för fallstudien för att minimera fel i undersökningen. En sådan har 

uppförts i en liten skala, där tillvägagångssätt, informationsenheter m.m. har dokumenterats. 

 

I en kvalitativ fallstudie är ambitionen på inget sätt att göra en statistisk generalisering, utan 

det rör sig om en teoretisk och analytisk generalisering (Yin, 2006:51f). Studiens 

generaliserbarhet går att finna i kvaliteten på de teoretiska slutsatserna (Bryman, 2011:369) 

och kommer att diskuteras ytterligare i studiens avslutande diskussion. 
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6. Resultat och analys 

6.1. Disposition 

Resultat och analys redovisas nedan i tre delar. I den första delen beskriver jag hur 

barnombudsverksamheten har vuxit fram och sedan sålts in till kommunerna. För att sedan 

fördjupa resonemanget kring barnombudets uppkomst genom att beskriva och analysera, 

utifrån de teoretiska ramverket, de förändringsbehov i barns delaktighet i 

barnavårdsutredningar som har tagits upp i intervjuerna. Denna del utgår både från intervjuer 

och dokument.  

De två följande delarna utgår enbart från de genomförda intervjuerna. I den andra delen 

beskrivs barnombudets funktion i barnavårdsutredningen, och sätts relation till de 

förändringsbehov kring delaktighet som har tagits upp i första delen. I den fjärde delen tar jag 

upp hur intervjupersonerna ser på barnombudsverksamhetens etablering och redogör för tre 

osäkerhetsområden kring verksamheten. Slutligen sammanfattas resultatet utifrån uppsatsens 

frågeställningar.  

 

6.2. Del 1. Barnombud framväxt och orsaker 

Framväxten av barnombudsverksamheten beskrivs nedan. Idéerna bakom verksamheten 

fördjupas sedan genom en beskrivning och analys av fyra teman kring barn och ungas brist på 

delaktighet i socialtjänstens barnavårdsutredningar som har funnits i intervjumaterialet; brist 

på förståelse, känsla av att inte bli lyssnad på, att inte våga uttrycka sin åsikt och ett bristande 

förtroende för socialtjänsten. Slutligen presenteras den övergripande orsaken till dessa brister 

i delaktighet som kommer fram i intervjuerna; socialsekreterarens position och arbetsvillkor. 

Det bör beaktas att detta resultat grundar sig på intervjuer där intervjupersonerna bara genom 

att ha samband med barnombudsverksamheten har en tydlig ståndpunkt i att det finns brister i 

barns delaktighet i barnavårdsutredningar. Det intressanta för studien är dock inte om det 

finns brister utan snarare vilka brister de ser, eftersom det är dessa brister som kan tänkas ha 

gett upphov till verksamheten.  
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6.2.1. Framväxt av tjänsten barnombud 
För Maskrosbarn började barnombudsverksamheten med att de upplevde ett stort behov av 

stöd i utredningsprocessen hos de ungdomar som hade kommit till dem på sommarläger. De 

behövde göra orosanmälningar och började följa med till socialtjänsten för att stötta 

ungdomarna. Stödet gav positiva konsekvenser för ungdomarna och organisationen 

utvecklade verksamheten. Utvecklingschefen på Maskrosbarn berättar om hur de kom sig att 

de började att erbjuda barnombud som tjänst till olika kommuner: 

 

Ja, det började väl med en känsla av att det är så många fler barn som behöver det här stödet 
än vad vi kan erbjuda det till, och att vi kunde se att vår närvaro i de här kontakterna gjorde 
väldigt stor skillnad /…/ barnet vågade oftast stå för sin historia även när föräldrarna 
motsatte sig den, vi kunde tolka i mötet och vi kunde se till att processen kändes mycket 
bättre och mycket mindre oförutsägbar för barnet. /…/  (M1) 

 

Grunden till barnombudsverksamheten finns just i ungdomarnas önskemål och behov. I en 

enkätundersökning som Maskrosbarn gjorde 2012 svarade 89 procent av de tillfrågade 

ungdomarna att de ville ha en fristående person med sig i utredningen men att de inte själva 

hade tillgång till en sådan person i sitt nätverk. Ansvarigt barnombud säger: 

 
 /…/ det är det här ungdomarna efterfrågar och vem är vi att då inte ge dom det? 
Man kan ju tycka vad man vill om vad som ska behövas och inte behövas men tycker 
målgruppen att det behövs så är ju det svaret nog. (M2) 

 

Det går att se ett tydligt aktörs- och subjektsperspektiv på barn i Maskrosbarns utformning av 

barnombudsverksamheten. Det är barnets rättigheter, önskemål och behov som styr 

verksamheten. Bilden stämmer överens med Darymples (2005) resonemang kring att 

företrädarskap fungerar som bäst när det utgår ifrån den ungas perspektiv.  

  

Maskrosbarns utvecklingschef berättar hur de när verksamheten utvecklades hade en nära 

dialog med två av samarbetskommunerna. Hen lyfter fram att de ungdomar som är 

målgruppen för Maskrosbarn ofta har en komplex problematik som gör det svårt för 

myndigheter att hantera ungdomarnas situation. Men om Maskrosbarn och socialtjänsten 

samarbetar kring ungdomarna blir det bättre: 
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/…/ vi har mött så mycket socialsekreterare i det här arbetet och kunnat se komplexiteten i 
det, det är aldrig den enskilda socialsekreterarens fel eller åtminstone ytterst sällan. Och har 
ju där kunnat se att kan vi samarbeta på ett bra sätt blir det ju mycket bättre för barnet. (M1) 

 

Citatet kan tolkas som att utvecklingschefen ser problemet ur ett strukturellt perspektiv 

snarare än att det är den enskilda socialsekreterarens fel. Socialsekreteraren som 

gräsrotsbyråkrat sitter i en position där denna måste sortera in barnet och dess familj i grova 

kategorier för att ha möjlighet att agera (Lipsky, 1980; Hasenfeldt 1983), oavsett hur komplex 

problematiken tycks vara. Ambitionen med barnombudsverksamheten tycks vara att 

samarbeta med socialtjänsten utifrån en medvetenhet om socialsekreterarens, i vissa fall 

komplicerade, organisatoriska position. 

 

Barnombud som tjänst har köpts in av fyra kommuner/stadsdelar, varav tre av dem 

fortfarande använder sig av den. Under 2015 har barnombuden varit i kontakt med elva 

ungdomar totalt, enligt ansvarigt barnombud. Både verksamhetsutvecklaren och 

metodutvecklaren i de båda kommunerna beskriver i intervjuerna att det har funnits en 

efterfrågan hos socialsekreterare att hitta metoder för att göra barns röster hörda. När 

Maskrosbarn föreslog ett samarbete passade det kommunerna bra. Vid en sammanställning av 

de dokument kring barnombud som har valts ut (se urval stycke 5.2.1.) framgår att processen 

att köpa in tjänsten har sett olika ur i de olika kommunerna och stadsdelarna. I Nacka 

kommun har beslutet tagits på tjänstemannanivå, av ett nämndprotokoll framgår att nämnden 

informerats av IFO-chefen att de har börjat arbeta med verksamheten, varför beslutet har 

tagits nämns inte. I en tjänsteskrivelse till socialnämnden i Tyresö kommun framgår att 

samarbete med Maskrosbarn kring barnombudsverksamheten har inletts. Även här tycks det 

vara ett beslut som har tagits på tjänstemannanivå. Att inleda samarbete motiveras på följande 

vis: 

 

För att hjälpa ungdomen att göra sin röst hörd, hävda deras rättigheter och fungera som en 
bro mellan myndigheten och ungdomen.  

(Tjänsteskrivelse, Socialförvaltningen Tyresö kommun, 2014-11-19, sid 4) 

 

Inom Södermalms stadsdelsförvaltning har barnombud finansierats genom den nationella 

satsningen PRIO som fokuserar på barn och unga med psykisk ohälsa. Här motiveras tjänsten 

med att det kan ge förutsättningar för barnet att få rätt stöd i rätt tid: 
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Barn till psykiskt sjuka föräldrar får stöd från utomstående vuxen i kontakt med 
myndigheter som följer barnet i hela processen som en länk mellan barnet och myndigheten. 
Det ger barnet bättre förutsättningar att få rätt stöd i rätt tid. (PRIO – medel till barn och 
unga med psykisk ohälsa 2012-2014, sid 11) 

 

Inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning är verksamheten med barnombud en åtgärd utifrån 

ett nämndmål;  Barn och ungas rättigheter respekteras enligt barnkonventionen. I stadsdelens 

verksamhetsplan för social omsorg framgår att de ska jobba med barns delaktighet utifrån 

nämndmålet, barnombud tas upp som ett sätt att utveckla detta. 

 

Ovan nämnda dokument har gemensamt att de visar på att chefer och i vissa fall politiker 

tycks vara medvetna om att barn och ungas röster inte alltid blir hörda i utredningar, att deras 

rättigheter inte respekteras och att en bro mellan myndigheten och ungdomen kan behövas. 

Barns delaktighet är utifrån lagar och konventioners målsättningar är ett centralt värde för 

socialtjänstens organisation, det går att koppla till den nyinstutionella teorins begrepp 

rationaliserade myter (Meyer & Rowans, 1977). Organisationer strävar efter att utåt sett 

upprätthålla de rationaliserade myterna för att legitimera verksamheten. Men i detta fall tycks 

den rationaliserade myten; barns delaktighet, raseras av socialtjänsten själv. 

 

6.2.2. Att inte förstå  
Det framgår i intervjuerna med barnombuden på Maskrosbarn att det är vanligt att de 

ungdomar som de har varit i kontakt med inte vet eller förstår vad som händer i deras ärende 

hos socialtjänsten. Ungdomarna vet inte vad de ska ställa för frågor, hur de ska ställa frågorna 

eller vad de har för rättigheter i utredningen. Maskrosbarns utvecklingschef: 

 
/…/ Många socialsekreterare upplever att de förklarade och var jättetydliga. Och så går 
barnen därifrån och har en blackout för det var det jobbigaste möte de någonsin har varit på. 
De minns ingenting och förstår inget av vad som sas och vågade kanske inte fråga  -vad 
betydde det där? Och vad kommer att hända då? (M1) 
 

Citatet kan kopplas till den tidigare forskning som visar att socialsekreterare ofta har 

ambitionen att göra barn delaktiga men till stor del saknar verktyg och metoder för det (Vis et 

al. 2015; Biljeved et al. 2015).  

 

Barnombuden beskriver att socialsekreterare ibland tror att ungdomarna förstår mer än de gör 

eftersom uttrycken de använder är vardag för dem själva. Ett av barnombuden berättar om en 
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situation där uttryck som finns i riktlinjer och som rubriker i dokumentationen används 

oreflekterat och precis som de står, i möte med klienten: 

 
/…/ Och så ”känslo- och beteendemässig utveckling”, ungdomarna bara ”what!?” ”vad sa 
du?”, nästan alltid i möten så får jag säga; ”vill du förklara lite mer vad det betyder?” Och 
då kan knappt dom förklara det – jag kan knappt förklara det, jag vet inte exakt hur man ska 
förklara vad känslo- och beteendemässig utveckling betyder. Varför har man ens ett så 
konstigt ord? På någonting som är så återkommande? (M3) 

 

Situationen i citatet ovan kan tolkas som att socialsekreterarens ambition att kategorisera 

ungdomens problematik genom de termer som finns i BBIC tar över och förståelsen för 

ungdomen faller bort. Det går att koppla till dimensionerna specialiseringsgrad, tid samt 

resurser (Johansson 2006; Östberg 2011). Socialtjänsten som organisation är så inriktad på att 

utreda att ungdomen möter en socialsekreterare som genom riktlinjer och mallar för 

dokumentation redan under mötet sorterar in i ungdomen organisationen. En analys är att 

socialsekreteraren varken har tid eller resurser, i form av metoder, för att ge ungdomen 

förutsättningar att förstå. Kopplat till delaktighetsteori kan det innebära att ungdomens 

delaktighet blir ”falsk” (Hart, 1992); även om ungdomen blir tillfrågad och kommer till tals 

tycks denne inte ges möjlighet att förstå. 

 

6.2.3. Att inte känna sig lyssnad på 
Intervjupersonerna från Maskrosbarn berättar om att ungdomar som de har mött upplevt att de 

i vissa fall inte blir lyssnade på av socialtjänsten. I vissa fall blir ungdomarna dåligt bemötta 

av socialtjänsten om det inte finns en annan vuxen med i rummet. Den intervjuade ungdomen 

beskriver hur hen inte har blivit lyssnad på hos socialtjänsten. Ett av barnombuden menar att 

känslan av att inte bli lyssnad på kan handla om att socialsekreteraren inte ställer ”rätt” frågor 

och därmed upplever barn och unga att socialsekreteraren inte förstår eller lyssnar: 

 
/…/ Ungdomar kan ju vara svåra att prata med, många säger att ”soc fattar ingenting, varför 
gör dom ingenting?”. Så frågar jag; ”har du berättat?”, ”Nä men dom borde ju förstå”. /…/ 
På socialtjänsten kanske dom tänker; ja men om dom inte säger något då vill dom väl inget 
då. Och så tycker ungdomen att de inte bryr sig för att de inte visade tillräckligt med intresse 
/…/.” (M3) 

 

Kopplat till Shiers (2001) delaktighetsteori går det att påstå att socialsekreterare i ovanstående 

situationer rör sig inom steg ett. De socialsekreterare som ungdomen beskriver tycks inte ha 



 

 

34 

lyssnat alls. Medan om fallet är som barnombudet beskriver kommer socialsekreteraren 

troligtvis att lyssna på ungdomen om denna säger något, förutsatt att ungdomen berättar 

självmant.  

 

6.2.4. Att inte våga berätta 
Det berörs i samtliga intervjuer att det är svårt för barn och unga att berätta hur de har det eller 

att berätta vad de vill ha hjälp med i mötet med socialtjänsten. En anledning till detta som tas 

upp är att barn och unga kan uppleva direkta eller indirekta påtryckningar från föräldrar eller 

andra utomstående. Ungdomen beskriver en möjlig situation efter ett möte med socialtjänsten: 

 
/…/ första mötet har dom alltid med hela familjen, det kan jag tycka är väldigt dumt för tänk 
om det är skolan som har gjort en anmälan på barnets begäran. Och då ska dom 
(socialtjänsten) följa upp och att ta med hela familjen.. vi säger att pappan i familjen kanske 
misshandlar något av barnen, då blir han kanske väldigt arg och slår någon när man kommer 
hem sen. (U) 

 

Intervjupersonerna från Maskrosbarn berättar att vissa av de ungdomar som de har mött är 

rädda för vad som kan hända om de berättar hur de har det hemma för socialtjänsten. Det 

finns en rädsla för att exempelvis bli omhändertagen. Rädslan för att säga som det är går att 

tolka som att barn och ungas förtroende för hur socialtjänsten hanterar det som de berättar; 

och hur de agerar i förhållande till ungdomens föräldrar, är litet. Risken och osäkerheten för 

att socialsekreteraren ska omhänderta tar över för ungdomen och hindrar denna från att 

berätta. Att förklara situationen och fånga upp ungdomens rädsla skulle kunna vara ett sätt att 

ge barnet möjlighet att ändå våga komma till tals (Shier 2001). 

 

6.2.5. Att inte bli tagen på allvar 
Intervjupersonerna från Maskrosbarn berättar att de har träffat ungdomar som upplever att 

deras utsagor inte har blivit tagna på allvar av socialtjänsten. Ungdomens historia får här 

statuera exempel på en situation där känslan av att inte bli tagen på allvar har fått 

konsekvenser i ungdomens delaktighet i utredningen. Hen berättar om flera år där 

orosanmälningar inte ledde till en förändring av hemsituationen. Ungdomens förtroende för 

socialtjänsten krympte under årens gång. Ungdomen upplevde att hen berättade för 

socialtjänsten hur det var hemma men att de inte tog någon hänsyn till det i besluten: 
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/../ jag har så mycket fördomar om socialen, och eftersom jag har haft dom i mitt liv så länge 
jag kan minnas så blir det en arg relation till dom. För hade dom gjort något från början när 
jag gick i sexårs, då hade inte mitt liv sett ut såhär. /…/ Då kanske vi hade haft en normal 
familj och mått bra idag, och inte levt så konstigt som vi gör. Så det är nog därför som jag 
inte vill ha en bra relation till dom - för dom har aldrig behandlat mig bra så varför skulle 
jag vilja va med dom, eller vad man ska säga. (U) 

 

Ungdomen berättar att det till slut kvittade hur snäll en socialsekreterare än var personen 

representerade ändå den myndighet som hade svikit ungdomen: 

 
/…/ med tanke på att det är flera under årens gång som har behandlat mig dåligt och inte 
lyssnat på mig så blir det ju så till slut att man skiter i vem det är – det är bara en 
socmänniska som sitter där. (U) 

 

Ungdomens historia visar på hur hen efter att fått känslan av att inte bli lyssnad, trodd på eller 

tagen på allvar till slut inte vill öppna sig för socialtjänsten mer. Ungdomens möjlighet att 

som aktör förhandla inom ”de institutionella ramarna” med myndigheten i sin situation 

(Halldén, 2007), tycks inte vara ett alternativ. Verksamhetsutvecklaren i en av kommunerna 

berättar om att hon upplever att det är just i situationer där barn och unga varit aktuella under 

en längre tid hos socialtjänsten som det är vanligt att socialtjänsten misslyckas med att göra 

barnets röst hörd: 

 
/…/ Vi har ägnat oss åt det vi kallar aktgranskning rätt mycket, speciellt med barn som har 
en väldigt utsatt livssituation, alltså familjer som varit aktuella under många år, ibland i 
generationer. Läser man de akterna kan man bli rätt bedrövad för de barnen kan ju i början 
av sin relation med oss berätta hur de har det hemma men sen tystnar barnen under årens 
lopp. (K2) 

 

Upplevelsen av att barnen tystnar stämmer överens med ungdomens historia. Det kan ses som 

nära sammankopplat med känslan av förtroende för myndigheten. 

 

6.2.6. Socialsekreterarens position och arbetsvillkor - hinder för 
delaktighet 

I samtliga intervjuer berörs socialsekreterares maktposition gentemot ungdomen samt den ofta 

pressade arbetssituationen som betydande hinder för barns delaktighet i utredningar. 

Intervjupersonerna från både Maskrosbarn och kommunerna beskriver hur tidsbrist, ökade 

dokumentationskrav och hög personalomsättning gör det svårt för socialsekreterare att hinna 

skapa den förtroendefulla relation som enligt dem, samt tidigare forskning (Biljeveld et al. 
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2015, McLeold 2008), behövs för att barn och unga ska våga öppna sig. 

Verksamhetsutvecklaren i en av kommunerna säger: 

 

Det som är helt klart är  att socialarbetare har blivit mer kvar på kontoret generellt. Nu pratar 
jag inte om den här kommunen specifikt, utan generellt har vi blivit mer kvar på kontoret 
och dokumenterar mycket mer för dokumentationskraven har ju ökat så enormt. Så jag tror 
att vi kanske träffade barnen mer förr. /…/ (K2) 

 

En analys är att de ökade dokumentationskraven kan tyda på en strikt tillämpning av 

organisationen inre regler (Johansson 2007). Då dokumentation som visar hur reglerna följs i 

ärendet får större betydelse än att träffa klienten. Det går även att se en tidspress, 

socialsekreteraren har inte tid med klienterna och undviker att finna de ”exceptionella fallen”. 

Detta gör arbetet mer tidseffektivt men ökar också avståndet till klienten (Östberg 2011). 

Varaktighet och individanpassning faller åt sidan och det blir därmed svårt för 

socialsekreterare att ge det individuella barnet möjlighet att komma till tals eller skapa en 

förtroendefull relation till barnet. 

 

På frågan om socialsekreterare skulle kunna skapa en förtroendefull relation till ungdomen 

om de bara hade de organisatoriska förutsättningarna som krävdes så är både 

intervjupersonerna från Maskrosbarn och kommunerna tveksamma. Att socialsekreteraren 

även ska ta hänsyn till föräldrarnas perspektiv, både utreda stöd och skydd, representera 

socialtjänsten som myndighet och sitter i en maktposition gentemot ungdomen framkommer i 

intervjuerna som barriärer som är svåra att överbrygga. Nedanstående citat från både 

intervjupersonerna i kommunerna samt ansvarigt barnombud vittnar om omfattningarna av 

barriärerna: 

 
/.../ alltså att bli trygg med sin socialsekreterare – det är inget man kan räkna med, för 
liksom ja, det är en obalans i relationen. (K1) 

 

Nej. För vi har möjlighet att omhänderta barnet. Alltså det är väl egentligen det enklaste 
svaret på den frågan. (K2) 

 

/…/ det ligger ju jättemycket i mitt jobb att skapa den relationen och förtroende men jag har 
ju ändå massa andra aspekter att ta hänsyn till, just tillexempel föräldrar. Och det kanske 
hindrar att dom berättar fullt ut hur det är när dom är här, för dom vet att jag berättar det för 
föräldrarna. (K4) 
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/…./ det är svårt att vara ärlig mot en myndighet – i och med den maktposition myndigheten 
sitter på. Man vet inte vad som kommer hända med det jag berättar. /../ (M2) 

 
 

Den andra socialsekreteraren uttrycker en förhoppning om att de ungdomar som hon har 

kontakt med känner sig delaktiga i utredningen trots hennes position: 

 
Alltså jag vill ju naturligtvis tro det, att dom ungdomar som jag har kontakt med känner att 
dom har fått säga sitt och att dom blir informerade kring vad som händer, jag har den 
förhoppningen. /…/ (K3) 

 

Båda socialsekreterarna ser det som att relationsskapande till ungdomar är en del av deras 

arbete men reflekterar olika kring huruvida det egentligen är möjligt att få en helt 

förtroendefull relation. Det går att se en diskrepans i hur cheferna jämfört med 

socialsekreterarna ser på möjligheten till en förtroendefull relation mellan socialsekreterare 

och ungdom. Dock är samtliga överens om att socialsekreterarens position kan vara ett hinder 

för barnets delaktighet.  

6.3. Del 2. Barnombudets funktion 

Vid kommunsamarbetena får ungdomen genom sin socialsekreterare eller på annat sätt 

information och erbjudande om att träffa ett barnombud. Utredningarna som ombudet är 

inblandad i kan leda både till insatser enligt SOL och LVU (M2). Fyra övergripande teman 

kring barnombudets funktion i barnavårdsutredningen framgår i intervjuerna; ’barnombudet 

ger ungdomen större förståelse för utredningen’, ’barnombudet lyssnar och lyfter fram 

ungdomens åsikter’, ’barnombudet skapar en relation som ger ungdomen förutsättningar att 

berätta hur hen har det’ och ’barnombudet ger barnets åsikt ett värde i utredningen’. Nedan 

presenteras de i förhållande till delaktighetsteorierna och de brister i barns delaktighet som har 

identifierats i föregående stycke. 

6.3.1. Barnombudet hjälper ungdomen att förstå 
Både intervjupersonerna från Maskrosbarn och kommunen tar upp att en av barnombudets 

viktigaste funktioner är att följa upp och förklara saker för ungdomen, efter och under möten 

med socialsekreteraren. Barnombudet anses fungera som ett stöd för ungdomen i vad som i 

många fall är en komplicerad utredningsprocess. En av socialsekreterarna säger: 
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/.../ barnombudet kan berätta; ”ja men dom brukar göra såhär och det är inga konstigheter”, 
dom kan trygga barnet i handläggningen. /…/ (K3)  

 

Barnombuden kan även lyfta fram ungdomens frågor i möten. Båda socialsekreterarna 

beskriver detta som värdefullt i de ärenden de jobbat med där ungdomen har haft ett 

barnombud. 
 

/…/ Hon (barnombudet) hjälpte ungdomen att kunna ställa dom frågor som hon har velat, 
hon kanske inte skulle ha gjort det annars. (K3) 

 

En analys är att barnombudet utifrån socialsekreterarens organisatoriska beroende kan tolka 

organisationens ramar så att ungdomen förstår varför socialtjänsten tar de beslut som de tar. 

Och därmed finns möjligheten för ungdomen att bli, genom att förstå situationen, genuint 

delaktig (Hart 1992). 

 

6.3.2. Barnombudet lyssnar och lyfter fram ungdomens åsikter 
Ett av barnombuden beskriver att många av de barn och unga som hon har träffat i sin roll 

verkar tycka att det är en ovanlig upplevelse att någon vuxen lyssnar till dem på det sätt som 

barnombudet gör (M3). Barnombudet träffar ungdomen ofta och kan lyssna när det passar 

ungdomen. Under utredningstiden brukar det enligt ombuden bli en till två gånger i veckan. 

Utöver det har barnombudet kontakt med ungdomen via telefon, Facebook och sms. De följer 

alltid upp alla möten med ungdomen och har möjlighet att vara flexibla i var, när och hur de 

ska ha kontakt. Båda barnombuden beskriver hur ungdomens känsla av att barnombudet och 

socialtjänsten har lyssnat och trott på hen kan göra skillnad, även om en utredning inte leder 

till insats. Ansvarigt barnombud berättar om hur barnombuden kan stötta under tiden mellan 

mötena på socialtjänsten: 

 
Man (socialsekreterare) har inte tiden att vara flexibel, det kan ju gå två eller tre eller fyra 
veckor mellan ett möte och jag tänker att om ett barn har berättat att det händer någonting 
jobbigt hemma eller att dom har ett behov av någonting, och sen bokar man in ett möte tre 
veckor senare och vad hände med det där barnet dom där tre veckorna? Där kan ett 
barnombud gå in och fortfarande vara ett stöd under den tiden och träffas kontinuerligt man 
kan smsa, bry sig om, finnas tillgänglig på ett helt annat sätt än vad socialsekreterarna har 
tid och möjlighet till. (M2) 
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Barnombuden, som båda har jobbat utredande på socialtjänsten tidigare, beskriver hur de 

själva skulle ha tyckt att det hade känts tryggt om de visste att någon hade kontakt med 

ungdomen mellan mötena och som hörde av sig om ungdomens situation försämrades. En av 

de intervjuade socialsekreterarna ger uttryck för liknande tankegångar när hon 

 beskriver en situation där hon inte hade möjlighet att lyssna till hur barnet kände i mötet; 

 

Men just i det här ärendet så hade vi ett möte som inte alls blev bra och då var barnombudet 
med, och då tänker jag att jag hoppas att hon hade möjlighet att följa upp det mötet med 
ungdomen som inte vi kunde. /…/ det kanske var bra att barnombudet var med på det mötet 
också och kunde sitta ner och lyssna. /…/ (K3) 

 

En analys är att eftersom barnombudet var med, kunde barnet ändå bli lyssnad till, och det 

första steget i Shiers (2001) delaktighetsteori uppfylls. 

 

6.3.3. Relationen med barnombudet ger ungdomen förutsättningar 
att berätta 

En förutsättning för barnombudets arbete är att lära känna ungdomen och skapa en 

förtroendefull relation till ungdomen. Båda barnombuden beskriver hur faktumet att de är en 

del av Maskrosbarn och är fristående från socialtjänsten ger dem bättre förutsättningar att 

skapa en relation till ungdomen. Att barnombudet fokuserar enbart på ungdomen och dess 

behov och lyssnar till ungdomen gör att relationen kan växa fram rätt snabbt. En del i 

relationsskapandet hämtar barnombudet i sina egna erfarenheter av att växa upp med 

missbrukande och/eller psykiskt sjuka föräldrar. Ett av barnombuden berättar kring hur hon 

brukar vinna förtroende hos ungdomar: 
 

/…/ i början av våra telefonsamtal och första möten så pratar vi mycket om vad 
Maskrosbarn är för typ av organisation och allting annat som vi gör och det blir tydligt att vi 
inte är en del av socialtjänsten. Och sen pratar jag om mig själv, och att alla som jobbar här 
har erfarenheter av att ha föräldrar som mår dåligt. Och att dom vet det brukar bryta lite 
barriärer. Och jag kan ju prata med dom på ett lite annat sätt än vad en myndighet kan göra. 
/…/ (M2) 

 

Barnombudets utgångspunkt som fristående kan jämföras med socialsekreterarens position 

som beskrivs i del 1. Barnombuden berättar om hur deras relation till ungdomarna som 

barnombud ser helt annorlunda ut jämfört med den relation de hade till ungdomarna som 

utredande socialsekreterare. 
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/…/ jag har ju inte blivit en bättre person för att jag jobbar här, alltså jag är ju samma person 
– men jag sitter på en annan stol och jag tror att det gör jättestor skillnad /../ (M2) 

 

Barnombuden har inte samma makt att ta beslut i ungdomens liv och de upplever att det på 

grund av det är lättare för ungdomarna att vara ärliga gentemot dem. Ett av barnombuden 

beskriver hur ungdomarna brukar ”testa” sin historia gentemot henne: 

 

/…/ Man kanske får känslan av att det här är bara en sån liten sak som ingen kommer att 
göra något åt eller tvärt om att man tror att det kommer att leda till jättestora saker. Och där 
kan vi, eftersom att vi har erfarenhet av att jobba utredande så kan vi ju faktiskt ha ett litet 
hum om hur socialtjänsten tänker. (M3) 

 

Barnombudet kan på så sätt stötta barnet i att komma till tals i ärendet, genom att kunna fånga 

upp dess farhågor. Något som kan sättas i förhållande till den rädsla som beskrivs i del 1. 

 

Det är tydligt i intervjuerna att barnombudet i hög grad tar hänsyn till ungdomens behov och 

vilja. Barnombudet ger barnet makt i sitt eget ärende. Hur barnombudets och ungdomens 

kontakt ska se ut är upp till ungdomen, ett av barnombuden berättar: 

 
Och sen blir det min roll att prata om barnombud och vad det skulle kunna vara för dom /…/ 
det finns inget såhär ”exakt såhär går det till”, det beror ju på vad dom vill ha för stöd, dom 
kanske bara vill höras ibland på telefon eller så vill dom ses jättemycket så det är också upp 
till dom. (M2) 

 

Barnombuden beskriver även hur ungdomar kan välja att avsluta kontakten med barnombudet 

när de vill: 
 

Men vi pratar också om att det är okej att inte vilja ha kontakt, det finns ingen som blir 
sårad, det spelar ingen roll – vi kan träffas en gång, vi kan träffas 20, det är helt upp till dig. 
Så att man öppnar, att man liksom sätter ord på det själv så att inte dom behöver göra det. 
(M2) 

 

Barnombudet har, till skillnad från socialsekreteraren, fria ramar kring hur kontakten ska se ut 

– det viktiga är att ungdomen får den hjälp och det stöd hen behöver. Barnombuden berättar 

om att det kan vara mycket olika från ungdom till ungdom vilka behov av hjälp från ombudet 

som de har. Och att ett av deras huvuduppdrag blir att hjälpa ungdomen att formulera sina 

egna behov. Vad barnombudet och ungdomen sedan ska ta upp på mötena med 
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socialsekreteraren är upp till ungdomen. Barnombud och ungdom träffas eller hörs på telefon 

före möten med socialsekreteraren och pratar igenom vad mötet kommer att handla om och 

vad ungdomen vill ta upp.  
 

/…./ jag tycker det är viktigt att vi får till en träff någon dag innan mötet, eller att vi i alla 
fall pratar i telefon, att nu ska vi ha möte; vad vill du ta upp på det här mötet? Har du, är det 
vissa frågor som du behöver få svar på? Vad ska du säga? Och sen brukar jag fråga vilken 
roll vill du att jag har i det här mötet? /…/ vi brukar alltid göra upp en plan innan mötena för 
det är så olika hur dom känner och vill att man ska göra. (M2) 

 

Barnombuden och utvecklingschefen på Maskrosbarn poängterar dock att det finns situationer 

där barnet berättar så pass allvarliga saker om sin hemsituation så barnombuden är skyldiga 

att berätta för socialtjänsten om detta. Men även vid sådana tillfällen pratar barnombudet med 

ungdomen det och gör ingenting utan att ungdomen vet om det. Den intervjuade ungdomen 

berättar om en sådan situation för hen och hens syskon: 

 

/../ det var Barnombudet som sa; ”vi kommer göra en anmälan och då vill jag att ni båda är 
med och att vi pratar igenom det med båda” (U) 

 

När jag frågar ungdomen om det känns jobbigt att berätta för barnombudet om hur det 

verkligen är hemma för att barnombudet kan kontakta socialtjänsten svarar ungdomen: 
 

Inte alls, för om det är någonting som man inte vill att dom ska ta med, beroende på hur 
allvarligt det är, så gör dom inte det. (U) 

 

Att ge barnet makt i sitt eget ärende, att hjälpa ungdomen att se sina egna behov och att skapa 

en förtroendefull och vänskaplig relation tycks vara det huvudsakliga sätt som barnombudet 

ger ungdomen stöd i att uttrycka sin åsikt. På så sätt kan det andra steget i Shiers (2001) 

delaktighetsteori uppfyllas.  

 

6.3.4. Barnombudet ger barns åsikt ett värde 
Barnombuden ser som ett av sina huvudsakliga uppdrag att fungera som en brygga mellan 

ungdomen och socialtjänsten. De berättar om att många ungdomar som de kommer i kontakt 

med är väldigt skeptiska till socialtjänsten, delvis utifrån hur de har blivit bemötta tidigare. Ett 

hinder för delaktighet som togs upp i del 1 är att barn och unga kan känna ett bristande 

förtroende för socialtjänsten. Barnombuden kan motivera och stötta ungdomen i att våga vara 
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ärlig gentemot socialsekreterarna och därmed få hjälp i sin situation. Ett av barnombuden 

säger: 

 
/../ Ungdomar som inte har velat överhuvudtaget prata med socialtjänsten för att dom tycker 
att socialtjänsten är läskiga, har vi kunnat hjälpa genom att förklara  och motivera och följa 
med på möten. Så att det till slut har hänt att dom har ringt själva och bara ”nä, nu ringde jag 
själv för jag, för annars kommer dom ju aldrig fatta om jag inte säger någonting”, Att dom 
har vågat göra det. (M2) 

 

Citatet visar på hur barnombudet kan hjälpa ungdomen att ge socialtjänsten en chans att göra 

något. Att ungdomen får en bättre relation till socialtjänsten leder i vissa fall till att kontakten 

med barnombudet avslutas i förtid. Ett av barnombuden beskriver hur det inte är ett 

misslyckande, utan att de snarare har nått sitt mål det vill säga att ungdomen ska berätta hur 

denna har det och få hjälp av socialtjänsten. 

 

/../ jag tror också det har att göra med att vi på nåt sätt legitimerar socialtjänsten, att vi finns 
där för att ge en godkäntstämpel, ”ja men det här kommer att gå bra ” /../ (M3) 

 

Metodutvecklaren i en av kommunerna beskriver sina förväntningar på barnombudens 

funktion på ett liknande sätt och tror att barnombudets motivationsarbete även kan hjälpa 

socialtjänsten att utveckla sin verksamhet: 

 

/…/ jag tänker framförallt att ungdomarna ska känna sig tryggare i att komma hit. Få en 
annan bild av socialtjänsten, att kanske våga säga saker som kan vara viktiga för oss för att 
kunna göra en bedömning /…/ Det tänker jag kan, det bidrar ju till att vi kan utveckla vår 
verksamhet på ett annat sätt och tillgodose ungdomarnas behov, vad är det dom saknar? Vad 
kan vi göra för att det ska kännas bättre? (K1) 

 

I samtliga intervjuer framgår att barnombudet antas kunna bidra med information till 

utredningen om ungdomens behov. Barnombudet hjälper till att lyfta fram barnets behov och 

vilja inför socialsekreteraren. Ett av barnombuden samt utvecklingschefen på Maskrosbarn 

säger: 

 
Att ha ett barn med barnombud är ju verkligen ett stöd för man får så otroligt mycket hjälp i 
sin utredning. Vi får ju reda på information som kanske tar flera år för dom (socialtjänsten) 
att få fram så kanske vi kan få ungdomen att berätta det bara på några veckor för att vi har 
mer tid att vara närvarande och vara där. (M3) 

/…/ andra ungdomar behöver kanske gå igenom en process och sen kommer de tillbaka till 
oss sex månader senare och då ser de att ’ok, du var den där personen som stod kvar, nu kan 
jag berätta om övergrepp’ till exempel. Så är det i många sådana situationer. Det kommer 
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inte direkt. Men skillnaden då för oss är kanske att tog det sex månader att få fram 
informationen men socialtjänsten kanske aldrig skulle få fram informationen. (M1) 

 

Även socialsekreterarna lyfter fram att den ökade informationen är något de tror kan bli en 

positiv konsekvens av barnombudsverksamheten: 
 
Man kanske även kan få information från barnombudet om hur det ser ut, om det är någon 
oro eller sådär som dom har känt. Och det är ju bra information för oss. (K3) 

 

Ungdomen beskriver att det var värdefullt att barnombudet kunde lyfta upp hens behov inför 

socialsekreteraren då det är svårt att själv berätta och markera det som är jobbigt: 

 
/…/att barnombudet pratar mer professionellt och förstående och kan verkligen tydliggöra 
och markera det man vill få fram. Det kanske inte är så lätt som ungdom att sitta där själv 
och få fram och markera allt det jättejobbiga. /…/ (U) 

 

Att barnombudet kan säga samma saker mer professionellt tycks ge informationen ett större 

värde i utredningen, kanske för att den då enklare går att passa in inom organisationens ramar. 

Tidigare svensk forskning visar att barn som inte är tillräckligt påstridiga eller tillräckligt 

tydligt uttrycker att de far illa, eller tar tillbaka vad de har sagt, minskar deras trovärdighet i 

utredningen (Östberg, 2010:203). 

 

Ansvarigt barnombud tror att det finns en större chans att ungdomar får rätt insats när de har 

ett barnombud eftersom barnombudet kan få fram mer information ifrån ungdomen. Vidare 

berättar hon om hur den information de får fram faktiskt kan vara livsavgörande för vissa 

ungdomar: 
 

/…/ alltså jag är helt övertygad om att vi har räddat liv, det låter såhär cheesy men jag tror 
det, vi har barn som har blivit jourhemsplacerade för det har kommit fram sådana horribla 
saker som jag inte tror hade kommit fram så snabbt om vi inte hade funnits med i bilden, 
som har fått flytta. (M2) 

 

En analys är att barnombudet kan bidra till att steg tre i Shiers (2001) delaktighetsteori 

uppfylls: genom att barnombudet berättar om ungdomens tankar tas dennes tankar hänsyn till 

i utredningen. Barnombudet fungerar som en brygga mellan ungdom och socialtjänst som 

”tolkar” dem emellan. 
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6.4. Del 3. Etablering av 
barnombudsverksamheten 

I den här delen tas intervjupersonernas resonemang kring etableringen av 

barnombudsverksamheten upp. I föregående del har barnombudets funktion i förhållande till 

Shiers (2001) delaktighetsteori undersökts, följande del kan sammankopplas med Shiers 

dimension möjlighet. Det vill säga; vilken möjlighet finns i organisationerna för funktionen 

barnombud att göra barn delaktiga? I intervjumaterialet går det att finna tre teman som kretsar 

kring osäkerhet i etableringen av barnombud i socialtjänstens arbete, här har jag valt att kalla 

dessa teman för osäkerhetsområden.  

 

6.4.1. Osäkerhetsområde 1: När ska ungdomen erbjudas kontakt 
med barnombud? 

Det första osäkerhetsområdet handlar om på vilket sätt och i vilket skede i 

utredningsprocessen som ungdomen bör erbjudas kontakt med ett barnombud. Som det ser ut 

idag kommer barnombudet in i olika skeden, i vissa fall när utredningen redan är avslutad, 

ibland mitt i utredningen och ibland precis i början. En av socialsekreterarna berättar att hon 

tycker att det är svårt få in frågan om barnombud i möten då hon har mycket annat att tänka 

på i utredningen. När jag undrar om hon brukar fråga ungdomar om de vill ha ett barnombud 

säger socialsekreteraren: 

 
Det känns som att jag måste svara nej på det, även fast jag skulle vilja svara ”ja, absolut”. 
Men det finns mycket att tänka på när man håller på som utredare och det här är inte riktigt 
som att det sitter i ryggmärgen ännu, att man ska ge det som ett förslag. /…/ (K3) 

 

Intervjupersonerna från Maskrosbarn beskriver hur de har upplevt samma sak; trots ett aktivt 

samarbete med socialtjänsterna tycks inte socialsekreterarna alltid tillfråga de aktuella 

ungdomarna om de vill ha kontakt med ett barnombud. Barnombuden tror att det kan handla 

om att det är ett helt nytt sätt för socialsekreterarna att tänka. Socialsekreteraren behöver inte 

göra en behovsbedömning med ett formellt beslut, utan ungdomen kan tillfrågas om denna 

vill ha ett ombud och sedan få direkt kontakt med ombudet. Ett av barnombuden säger: 

 
/…./ Det är ju ingen biståndsbedömd insats som man behöver fatta beslut omkring utan man 
kan egentligen bara erbjuda det till alla. Men det gör man inte för, tror jag, man är så van vid 
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att man ska göra en bedömning – en behovsbedömning kring allting och det behöver man ju 
inte göra här, vilket ju egentligen är en lyx. /…/ (M2) 

 

Citaten ovan kan tolkas som att en anledning till den tröga etableringsprocessen i 

kommunerna handlar om att barnombud inte finns i samma kategori som socialtjänstens andra 

insatser som grundar sig i en biståndsbedömning. Den byråkratiska rationaliteten styr arbetet 

och barnombud som faller utanför handläggning av ärenden och beslutsfattande ryms inte 

(Lipsky, 1980). 

 

Det finns även en osäkerhet kring hur stor hänsyn som ska tas till föräldrarnas inställning till 

att ungdomen har kontakt med ett barnombud. Dock berättar båda barnombuden att de hittills 

mött enbart positiva föräldrar. Båda socialsekreterarna tar upp att det är en utmaning att få 

ungdomen att förstå att barnombudskontakten är en annan typ av kontakt än den ungdomen 

har med socialtjänsten. En av de intervjuade socialsekreterarna ger uttryck för att de 

ungdomar socialtjänsten möter redan har många professionella kontakter och tror att det finns 

en risk att många skulle säga nej till att träffa ett barnombud (K3). Verksamhetsutvecklaren 

tror att det är flera socialsekreterare som tänker så och att det handlar om en typ av omsorg 

från socialsekreteraren – som blir omvänd: 

 

/…/ Så tänker man ”nä inte en person till”, och det är omsorg och verkligen inte att man 
missunnar barnet ett barnombud. /../ jag önskar att man kunde förstå att det här är något helt 
annat. /../ (K2) 

 

En av socialsekreterarna berättar om hur det är svårt att nå vissa ungdomar, hon tror att det är 

lättare att få de ungdomar som redan har en bra relation till sin socialsekreterare att tacka ja 

till att få kontakt med ett barnombud medan de som inte har ett förtroende för sin 

socialsekreterare tackar nej. 
 

/…/ Det är ett jättebra stöd men det är dom ungdomar som vi inte når som man önskar 
skulle få det och det tycker jag är en svårighet. För dom som jag har erbjudit och som har 
sagt ja känns det som jag har en ganska bra relation till innan. Och att dom andra, hur man 
ska introducera det – dom kanske man missar för dom inte litar på socialtjänsten. (K4) 

 

Verksamhetsutvecklaren tror att det handlar om på vilket sätt barnen erbjuds kontakt med 

barnombudet, en lösning skulle kunna vara att ha det som rutin att barn och unga alltid fick en 

första träff med barnombudet: 
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/…/ jag önskar att vi skulle hitta ett system där ”vi har som rutin här i kommunen att är man 
i din ålder så ska man prata en gång med ett maskrosbarn” att första samtalet inte är något 
att välja på. Sen kan dom säga ”nej tack det här var ingenting för mig” /…/ (K2) 

 

I utredningsgruppen där en av socialsekreterarna jobbar försöker dom just att få in barnombud 

som rutin genom att ha det som en stående punkt när de går igenom nya ärenden (K4). Olika 

metoder för att få in ombudsverksamheten i det dagliga arbetet tycks således växa fram. 

 

6.4.2. Osäkerhetsområde 2: I vilka ärenden bör barnombud blandas 
in? 

Det andra osäkerhetsområdet tas upp av samtliga intervjupersoner på Maskrosbarn och 

kommunen. Det handlar om i vilka ärenden som barnombudet bör blandas in. Här visar sig 

något skilda åsikter hos intervjupersonerna. Det finns en osäkerhet hos socialtjänsten kring 

vilka ungdomar som befinner sig inom Maskrosbarns målgrupp. Utvecklingschefen på 

Maskrosbarn menar att det inte går att veta vad ungdomens problematik beror på och att det är 

upp till ungdomen själv om denne identifierar sig som ett Maskrosbarn eller inte: 

 
/…/ ungdomen vet och föräldrarna vet men socialtjänsten vet inte och vi vet inte innan vi 
har börjat med ett ärende. /../ Om man är ungdom, om man skulle komma i kontakt på det 
här sättet – ’vill du gå till Maskrosbarn? De jobbar med det här och det här, de kan bli ditt 
barnombud’. Om man hade två kanonföräldrar och inte alls identifierade sig med vår 
organisation då skulle den ungdomen säga nej. Och det är ju viktigt att förankra för där sitter 
ju socialtjänsten och gör en egen utredning – ’kan det vara så?’, innan utredningen har 
börjat, ’jag tror inte jag ska fråga för jag tror inte’. Det är inte upp till dig. Det är inte upp till 
mig. (M1) 

 

Hon menar att de flesta barn som blir aktuella för utredning hos Socialtjänsten finns inom 

Maskrosbarns målgrupp, oavsett om de är aktuella på grund av sin hemsituation eller inte.  

En av socialsekreterarna berättar hur det i hennes arbetsgrupp för en öppen dialog om 

målgruppen med barnombud och kollegor vilket gör det enklare att bedöma i vilka ärenden 

det passar med ett barnombud (K4). Verksamhetsutvecklaren i en av kommunerna anser att 

barnombud inte behövs i alla ärenden utan framförallt i ärenden där familjen har varit aktuell 

en längre tid. 

 
Jag tänker inte att varenda unge behöver barnombud, så illa är det inte. Så har aldrig jag 
tänkt med barnombud, utan det är de barnen som har en besvärlig situation. Det är mycket 
som anmäls till socialtjänsten och alla de barnen kan inte få barnombud det är inte rimligt 
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och det tror jag inte de behöver. De flesta barn har kanske andra vuxna som de kan vända 
sig till, men vi har en kategori barn som jag verkligen skulle önska att de hade en vuxen som 
kunde följa dem på ett annat sätt, och kunde prata med dem på ett annat sätt och bevaka 
deras rättigheter. för det tycker jag inte alltid att socialtjänsten lyckas med.. /…/ (K2) 

 

Osäkerheten kring målgruppen kan kopplas ihop med organisationens behov av 

kategoriseringar (Hasenfeld, 1983). Socialtjänsten vill gärna tidigt i processen kategorisera in 

ungdomen i organisationen. Men citaten ovan visar att den kategorin som är Maskrosbarns 

målgrupp har otydliga gränser och inte alltid kan kategoriseras tidigt i utredningsprocessen. 

Maskrosbarns kategorisering sker snarare utifrån en syn på barnet som aktör där det är upp till 

ungdomen själv att bestämma om denne är ett Maskrosbarn eller inte. 

 

6.4.3.  Osäkerhetsområde 3: Vad kan socialsekreterare förvänta sig 
av barnombud?  

Det tycks även finnas en osäkerhet vad socialsekreterare kan förvänta sig av barnombudet, 

såhär säger de intervjuade socialsekreterarna: 

 

Jag har inte jobbat så mycket med barnombud så jag vet inte riktigt vad man kan förvänta 
sig eller kräva eller sådär. (K3) 

Alla i min grupp ser det som något väldigt positivt men att vi behöver få in det. Och att det 
tar lite tid att se vad det har för effekter. Och då kanske det blir lättare att föreslå det för 
andra ungdomar. (K4) 

 

En av socialsekreterarna uttrycker att det för henne är en farhåga om barnombudsverksamhet 

skulle bli mer etablerad inom socialtjänsten, att barnombudet skulle ta barnets perspektiv på 

för stort allvar och gå emot socialtjänstens beslut utan att se helheten: 

 
/../ är det så att du blir inblandad som barnombud och lyssnar på barnets historia och blir 
väldigt involverad i det, så är min oro att barnombudet, man ska ju ta parti med barnet, men 
att man börjar gå emot våra beslut och sådana saker. ”Varför gör ni sådär? Har inte ni 
lyssnat? Varför gör ni så?” Alltså att man börjar ifrågasätta och då blir det ju en ganska 
knepig situation – om det skulle bli det, jag vet ju inte hur det skulle bli eftersom jag inte har 
varit med om det, det är bara en farhåga att det skulle kunna bli så /…/ (K3) 

 

Citatet tyder på hur komplex den dubbla roll som socialsekreteraren sitter i är. Det finns en 

rädsla för att bli ifrågasatt eftersom att socialsekreteraren måste ta hänsyn till alla inblandade 

och är bunden av sin roll som myndighetstjänsteman att fatta beslut utifrån lagar och regler 

liksom av organisationens inre gränser (Johansson, 2007). Denna ambivalens från 
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socialsekreterares sida som handlar om den position socialsekreteraren har gentemot 

ungdomen verkar barnombudet vara medveten om. 

6.4.4. Samarbete – nyckeln till etablering 
Att införa barnombud i kommunerna beskrivs av intervjupersonerna från både kommunerna 

och Maskrosbarn som en relativt trög process. Maskrosbarns utvecklingschef berättar om hur 

de ofta hör positiva åsikter och höga ambitioner kring verksamheten från politiker och chefer. 

Men chefernas ambitioner införlivas inte alltid i praktiken, i vilken socialsekreterarna ofta har 

en pressad arbetssituation med mycket annat att ta hänsyn till. 

Ja det är ju ofta så att vi i inledandet av ett samarbete, antingen är det politiker eller chefer, 
som tycker att det ideologiskt är en bra grej /…/ och sen ska du få en motiverad grupp av 
socialsekreterare, som går på knäna och har trehundra grejer att tänka på, jag tänker att det 
kommer att ta mer tid att göra en sån här sak. (M1) 

 

Samtliga intervjupersoner från Maskrosbarn betonar att en nyckel till att verksamheten ska 

fungera är att de samarbetar med socialtjänsten och inte går i konflikt med dem. Men hur väl 

verksamheten etableras tycks även ha ett samband med hur väl kommunen och Maskrosbarns 

syn på barn och familj sammanfaller. Maskrosbarns utvecklingschef igen: 

 
 /../ vissa kommuner går det ju bättre i och det handlar framför allt om, alltså tror jag från 
mitt perspektiv, om förankring så klart, men också om hur ser vi på barn och familj. (M1) 

 

Resonemangen kan kopplas till teorierna om rationaliserade myter inom nyinstitutionella 

organisationer (Meyer & Rowan, 1977). Ambitionerna kring delaktighet genom barnombud 

syns utåt och legitimerar verksamheten, men i praktiken är det en omfattande process att 

etablera verksamheten. Att ta ambitionerna på allvar kräver såväl tid som ändrade rutiner, 

något som kanske inte passar den byråkratiska rationaliteten, där ärenden ska hanteras så 

tidseffektivt och smidigt som möjligt (Johansson, 2001). När de normativa förväntningarna, 

det vill säga synen på familjer och barn, inte sammanfaller, tycks det vara ännu svårare att 

etablera verksamheten i praktiken. 

6.5. Sammanfattning och slutsatser 

De behov av förändring kring barns delaktighet i barnavårdsutredningar som framkommer i 

studien grundar sig i hög grad på barnets upplevelse av delaktighet. Intervjupersonerna 



 

 

49 

beskriver en situation där barn inte alltid känner sig lyssnade på, tagna på allvar eller har 

förståelse för vad som händer i utredningsprocessen. Samtliga intervjupersoner resonerar 

kring hur brister i barns delaktighet kan bero på de barriärer som finns i socialsekreterarens 

relation med barn och ungdomar i barnavårdsutredningen. Resonemangen går att sammanfatta 

i två spår; organisatoriska förutsättningar och socialsekreteraren som myndighetsutövare. De 

organisatoriska förutsättningarna har i studien analyserats i förhållande till Östbergs (2010) 

och Johanssons (2007) dimensioner som påverkar socialsekreterarens handlingsutrymme och 

klientrelationer. Intervjupersonernas berättelser tyder på att det är den byråkratiska 

rationaliteten som styr med krav på ökad dokumentation och en hög ärendebelastning som ska 

hanteras. En regelstyrd verksamhet som socialtjänstens myndighetsutövning i en specialiserad 

organisation med en stor arbetsmängd kan medföra att socialsekreterare löser dilemmat 

genom att inte träffa klienten i personliga möten och inte så ofta som kanske skulle krävas för 

att ett förtroende ska upprättas. Begränsningar inom socialtjänstens organisation och 

dokumentationskrav samt tidsgränser tycks i en sådan analys tvinga fram insatser, så som 

barnombud, från ideell sektor.  

 

Det andra spåret är socialsekreterarens roll som myndighetsutövare. Maktobalansen i 

förhållande till ungdomen lyfts fram som en betydande barriär för relationen mellan ungdom 

och socialsekreterare av samtliga intervjupersoner. Obalansen beskrivs ligga i att 

socialsekreteraren kan omhänderta barnet och prata med föräldrarna om barnet, vilket kan 

generera en rädsla för konsekvenser i hemmet. Detta resultat ligger nära den konflikt mellan 

hjälp och kontroll som diskuteras i forskning om barnavården. Socialsekreterarens dubbla 

position i att utreda föräldraförmåga och skyddsbehov och samtidigt skapa en förtroendefull 

relation med både barn och föräldrar för att kunna få den inblick de behöver i barnets situation 

(Höjer & Höjer, 2013), tycks utifrån intervjupersonernas utsagor vara en näst intill omöjlig 

balansgång. En slutsats är därför att socialsekreterares organisatoriska villkor och roll som 

myndighetsutövare är barriärer som påverkar barns delaktighet i barnavårdsutredningar. 

 

Barnombudet är i sin tur fristående från socialtjänstens organisatoriska krav, vilket i 

intervjuerna beskrivs som ett avgörande faktum för barnombudets kontakt med barn och unga. 

Barnombuden har inga formella krav på sig mer än att anpassa hjälpen utifrån ungdomens 

behov. De båda barnombuden som tidigare har jobbat med barnavårdsutredningar som 
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socialsekreterare upplever att de får en bättre kontakt med ungdomar i rollen som ombud 

jämfört som socialsekreterare.  

 

Barnombudets funktion kan sammanfattas i att barnombudet kan fungera som en brygga 

mellan ungdomen och socialtjänsten. Barnombudet hjälper barnet att förstå vad som händer i 

utredningen, barnombudet lyssnar på vad ungdomen har att säga och kan tillsammans med 

ungdomen berätta om det för socialsekreteraren. Barnombudet arbetar utifrån en syn på barnet 

som aktör för att försöka få barnet att känna att de kan styra i sitt eget ärende och utformar 

stödet utifrån vad barnet uttrycker är dess behov. Barnombudens ambition är att legitimera 

socialtjänsten för ungdomen och på så sätt få ungdomen att återvinna förtroendet för 

myndigheten. Barnombudet har utifrån sin position som fristående från socialtjänsten, sina 

flexibla organisatoriska förutsättningar och med liknande livserfarenheter, förutsättningarna 

för att skapa en nära relation till ungdomen. En förtroendefull relation kan ses som en 

komponent som möjliggör barns delaktighet.  

 

Möjligheter och begränsningar i verksamheten med barnombud ligger till stor del i relationen 

med kommunen. En slutsats är att en samsyn mellan socialtjänsten och barnombudet om vad 

barns delaktighet innebär samt vilka barn som bör få tillgång till barnombud underlättar 

arbetet med barnombud. Maskrosbarn driver ett tydligt aktörsperspektiv och strävar efter att 

ge ungdomen makt i sitt eget ärende; ungdomen vet i de flesta fall bäst själv om de är 

Maskrosbarn och vilket stöd denne har behov av i utredningsprocessen. Socialsekreteraren 

utreder i sin tur barnets behov av stöd och skydd utifrån ett helhetsperspektiv, där många 

andra hänsynstaganden måste göras som kan innebära att barnet vilja inte alltid kommer i 

främsta rummet. Här kan det uppstå osäkerhet kring barnombudsfunktionen. Tre 

osäkerhetsområden går att urskilja i empirin; när och hur ungdomen ska erbjudas kontakt med 

barnombud, vilka ungdomar som ska erbjudas kontakt med barnombud samt vad 

socialsekreteraren kan förvänta sig av ett barnombud. En förutsättning för att ungdomen ska 

få kontakt med barnombud är att socialsekreteraren erbjuder ungdomen att träffa ett 

barnombud, socialsekreteraren är på så sätt en nyckelperson i etableringen av verksamheten.   
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7. Studiens hållbarhet och 
relevans 

Nedan kommer jag att kort reflektera kring aspekter i undersökningen som föranleder en 

diskussion kring studiens hållbarhet och relevans. 

Studiens ansats har varit att titta på idéerna bakom barnombud utifrån delaktighet. Studien har 

en styrka i att resultatet grundar sig i intervjuer med personer som har olika infallsvinklar i 

förhållande till delaktighet i barnavårdsutredningar. De teoretiska perspektiven samt urvalet 

av intervjupersoner kan dock inte anses tillräckliga för att kartlägga samtliga idéer som ligger 

bakom verksamheten. Att till exempel titta på barnombud utifrån teorier om sociala 

innovationer hade kunnat säga mer om processen och idéerna bakom verksamheten, eller att 

använda sig av teorier kring förändringsprocesser i offentlig verksamhet. Kanske hade 

intervjupersoner så som politiker och chefer varit mer lämpliga i sådana fall.  

 

I studien har Hart (1994) och Shiers (2001) teoribildning givit en riktning i att definiera vad 

barns delaktighet i barnavårdsutredningar kan innebära. Vad delaktighet tycks betyda för barn 

har undersökts i tidigare forskning medan forskning ur socialsekreterares perspektiv snarare 

diskuterar avsaknaden av verktyg och metoder för socialsekreterare att göra barn delaktiga 

(jmf. Biljeveld et al., 2015). Detta väcker frågor om hur intervjupersonerna i studien såg på 

delaktighet. Hade ungdomen, intervjupersonerna från Maskrosbarn och intervjupersonerna 

från kommunerna samma syn på vad delaktighet innebär? Komplexiteten med definitionen av 

delaktighet kan knytas till Yin’s (2001:43) varning för att i en fallstudie av ett visst program 

beskriva fallet på ett felaktigt sätt eftersom det definieras olika av olika aktörer. För 

validitetens skull kanske intervjuerna tydligare kunde ha berört den typen av definitioner. 

 

Majoriteten av intervjupersonerna i studien har en positiv inställning till barnombud vilket 

oundvikligen påverkar resultatets riktning. Enbart en av intervjupersonerna; ungdomen, har 

själv upplevt en kontakt med ett barnombud ur barns perspektiv. För att försöka svara på 

frågan om barnombud kan göra barn delaktiga bör fler barn tillfrågas om sin upplevelse av 

barnombud och delaktighet. För att undersöka om barns om barns åsikter beaktas i högre grad 

i utredningen (steg 3, Shier 2001), skulle en aktstudie vara ett bra komplement.  
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8. Diskussion 

Ambitionen i studien har varit att beskriva och analysera de idéer som finns bakom att 

använda sig av barnombud i socialtjänstens barnavårdsutredningar, samt hur barnombudets 

funktion i barnavårdsutredningar ser ut.  

 

Tidigare forskning visar att det finns brister i barns delaktighet i barnavårdsutredningar 

(Alexandersson, Hyvönen & Larsson 2014; Berrick, Dickens, Pösö & Skivenes 2015; Vis, 

Holtan & Thomas 2015; Archard & Skivenes 2009; Healy & Darlington 2009; Enell, 2009, 

Östberg 2010). I den här studien har brister i barns delaktighet berörts i huvudsak i 

förhållande till de definitioner som finns i Hart (1992) samt Shiers (2001) teorier om falsk 

respektive genuin delaktighet. Den främsta förklaringen till brister i delaktighet som går att se 

i studiens resultat handlar om socialsekreterarens begränsade möjligheter att, utifrån de 

organisatoriska villkoren och dennes roll som myndighetsutövare, göra barn delaktiga. 

Studiens resultat stämmer här delvis överens med den tidigare forskning som visar att 

socialsekreterares brist på tid samt fokus på byråkrati och administration är en barriär för 

barns delaktighet (Biljeveld et al. 2015). Brister i delaktighet kan också sammankopplas med 

de många krav från omgivningen som påverkar socialsekreterarens arbete; socialtjänstens 

intressenter som lagstiftare och regering, den lokala politiska ledningen, tillsynsmyndigheter, 

samarbetspartners samt kommunala och fackliga organisationer (Östberg, 2010).  

 

En ambition i studien har varit att sammankoppla den dimension av möjlighet som Shier 

(2001) beskriver, med organisationsteori. Bilden av socialtjänsten som en 

människobehandlande organisation (Hasenfeld, 1983), där socialsekreteraren som 

gräsrotsbyråkrat (Lipsky, 1980) ska sortera in barn och unga i grova kategorier har givit 

perspektiv på hur det kan komma sig att en tjänst som barnombud har uppkommit. Rationell 

och effektiv insortering av klienter utifrån en byråkratisk organisations rationalitet tycks 

påverka, liksom själva myndighetsutövningen; att socialsekreterare arbetar med att fatta beslut 

utifrån lagar och regler. Det är i detta hänseende som barnombudet kan behöva bygga broar 

mellan den unge och socialtjänsten. Barnombudet kan lyssna på ungdomen på ett sätt som 

passar ungdomen, för att sedan framföra det ungdomen sagt på ett sätt som passar in i den 

byråkratiska organisationen. På så sätt kan delaktighetsstegen, med hjälp av barnombudet, 
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uppfyllas trots den byråkratiska rationaliteten i en människobehandlande organisation som har 

en hög specialiseringsgrad. 

 

Att socialsekreterarens position som myndighetsutövare är en framträdande barriär för 

socialsekreterarens möjlighet att göra barn delaktiga, vilket är en av studiens huvudsakliga 

slutsatser, framkommer även i Östbergs studie från 2010. Slutsatsen kan också delvis stärkas 

av teorier som handlar om förtroende. Luhmann (2001) resonerar kring förtroende som 

människans sätt att hantera risk och osäkerhet. Socialsekreterarens position som 

myndighetsutövare som kan ta beslut som påverkar den ungas liv genererar både risk och 

osäkerhet. Eftersom socialsekreteraren ska ta hänsyn till både föräldrarna, den unga och 

lagstiftning finns det en ofrånkomlig osäkerhet i relationen mellan ungdom och 

socialsekreterare. Att barnombudet i den situationen skapar en relation byggd på förtroende 

och vänskap, och samtidigt ser med tillförlit på socialtjänsten, tycks kunna hjälpa ungdomen 

att känna förtroende för myndigheten. 

 

Den funktion som barnombudet har i barnavårdsutredningar som framkommer i studien 

stämmer till viss del överens med forskning kring barnombud i Storbritannien. Det finns dock 

en svårighet i att jämföra denna studies resultat, som har en beskrivande karaktär, med den 

forskning som har bedrivits på barnombudsfunktionen i Storbritannien. Verksamheten är 

etablerad där och studierna tar ett heltäckande och i vissa fall utvärderande grepp kring 

funktionen. Med det i åtanke går det att säga att slutsatsen kring att barnombudets position 

som fristående har betydelse för relationen till den unge och möjligheten till delaktighet, 

stämmer väl överens med den syn på en barnombudsfunktion som Boyland & Ing (2005) tar 

upp. Att barnombud har en större tendens att skapa en förtroendefull relation till ungdomen än 

socialsekreteraren överensstämmer med Barnes (2007, 2011) studier. 

 

Idéerna bakom barnombud kan sättas i relation till de tre av de idéer som Järkestig Bergren 

(2010) identifierar kring uppkomsten av verksamhet med personligt ombud. Den första idén; 

ett globalt inflytande, kan sammankopplas med att det finns liknande verksamhet i andra 

länder och att forskning kring barns rätt delaktighet i barnavårdsutredningar är framträdande i 

länder med ett barnskyddsperspektiv. Det tycks finnas ett inflytande från dessa länder. Den 

andra idén handlar om ett ökat brukarinflytande i välfärden, något som återspeglas i att barns 

rätt till delaktighet tycks vara på agendan i de kommuner där barnombudsverksamhet har 
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köpts in. Den tredje idén handlar om en ökad effektivisering i välfärden, något som kan 

sammankopplas med analysen kring att en effektivisering innebär en specialisering som 

genererar ett behov av att organisationens ramar behöver tolkas för den unga. Här vore det 

intressant med vidare forskning kring hur effektivisering inom välfärden tvingar fram insatser 

så som barnombud för att tillgodose barns rättigheter.  

 

Utifrån det förslag till utredning av en barnombudsfunktion i den offentliga utredningen 

”Barn och ungas rätt till tvångsvård – förslag till ny LVU” (SOU 2015:71) är det relevant att 

diskutera möjligheterna för en barnombudsverksamhet lik Maskrosbarns i en större skala. 

Barnombudets position som fristående, erfarenhet av att arbeta med barnavårdsutredningar 

och tillhörighet till organisationen Maskrosbarn, tycks ha en avgörande betydelse för dess 

funktion. Det går att fundera över om det går att etablera den typen av verksamhet i hela 

landet då det kräver organisationer som kan driva verksamheten.   

Det finns i nuläget inga regler eller bestämmelser, så som dokumentationsskyldighet eller 

krav på resultat, kring barnombudens arbete, vilket gör deras arbete mycket flexibelt och går 

att anpassa efter ungdomens vilja och behov. En fara med en stor flexibilitet är att arbetet 

riskerar att bli beroende av den som utför det. Å andra sidan är det just socialsekreterarens 

bundenhet vid de organisatoriska villkoren som tycks hindra denna från att göra barn 

delaktiga – ett barnombud som var bundet av allt för strikta ramar skulle kanske inte ha 

samma möjlighet att arbeta med barns delaktighet.  

Att tillsätta barnombud kan på så vis institutionalisera det faktum att socialsekreterare inte gör 

barn delaktiga i utredningen. Därför är det angeläget att forska vidare kring socialsekreterares 

förutsättningar att skapa genuin delaktighet och uppfylla barnkonventionens krav om 

delaktighet. Ytterligare forskning om innovativa metoder för barns delaktighet i 

barnavårdsutredningar i en svensk kontext är också angelägen. 
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Bilaga 1 Intervjuguide barnombud på Maskrosbarn 

Bakgrund – kort om intervjupersonen och barnombud i allmänhet 

Hur länge har du arbetat på Maskrosbarn? 

Vad har du för bakgrund? Jobb – Studier. Och som maskrosbarn? 

 

Förändringsbehov i barnavården – varför barnombud. 

Varför behövs barnombud i barnavården tycker du? 

- Vad kan du som barnombud tillföra i utredningsarbetet? 
- Berätta om de brister du ser i barnavårdsutredningar där det inte finns ett barnombud 

inblandat? (exempel från ungdomars erfarenheter av socialtjänsten?) 
 

Barnombud – funktion 

Vad gör du som barnombud? 

- Berätta om dina arbetsuppgifter 
- Vad är det viktigaste för dig i rollen som barnombud? 
- I vilka utredningar tillsätts ett barnombud? Och vad beror det på? (SoL/LVU) 
 

Använder du dig av några specifika arbetssätt/metoder? 

- Använder du dig av dina egna erfarenheter som maskrosbarn? 
- I mötet med socialsekreterare och förälder? 

 

Berätta om din relation till ungdomen. 

- Vad är ungdomens inställning till dig? 
- Upplever du att ungdomarna har förtroende för dig? (Hur skapas det?) 
- Hur skiljer sig din relation till ungdomen med socialsekreterarens relation till 

ungdomen? 
 

Förutsättningar – möjligheter och begränsningar 

Var finns du som barnombud i maskrosbarns organisation? 

- Vem är din chef? 
- Hur mycket tid får du att arbeta med varje ungdom? 
- Följer du några regler/riktlinjer från maskrosbarn/kommunen? 
- Hur ser din tillgång till ärendet ut? (hur mycket får du veta/vara med) 

 

Hur ser din relation till socialsekreterare och föräldrar ut? 

- Har du stött på några hinder i arbetet som barnombud i förhållande till socialtjänsten / 
föräldrar? 
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Maskrosbarns barnombud har implementerats i fyra kommuner i Stockholm, hur har det varit 

möjligt? 

- Tror du att barnombud skulle kunna införas i varje kommun i Sverige?  
- Vad skulle behöva förändras i så fall, enligt dig?  

 

Vilka positiva konsekvenser har du sett från det ombudsarbete som hittills bedrivits? 

- Delaktighet – motivation – insatser 
 

 

Något att tillägga? 
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Bilaga 2 – Brev till intervjupersoner 

 

Tack för att du ställer upp på en intervju! 

 

Uppsatsen kommer att handla om att använda sig av barnombud i socialtjänsten. Syftet med 

studien är att undersöka idéerna bakom barnombud samt förutsättningar för verksamheten. 

Jag kommer att intervjua flera olika personer som på olika vis har med 

barnombudsverksamheten att göra. 

 

Jag är nu intresserad av din bild av barnombud! 

  

Att delta i undersökningen är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta intervjun.  

 

Intervjun kommer att spelas in och transkriberas, filerna raderas då uppsatsen är klar. Enbart 

jag och min handledare kommer att få tillgång till materialet. Du kommer att få möjlighet att 

läsa igenom och kommentera det jag tar med i uppsatsen från din intervju. Du kommer att 

vara helt anonym - dock kommer din yrkesroll att nämnas i uppsatsen. 

  

Du kommer om du vill att få ta del av uppsatsen då den är examinerad, och jag hoppas att 

även du kan ha glädje av den! Uppsatsen kan även komma att läggas upp i DIVA – digitala 

vetenskapliga arkivet. 

 

  

Matilda Hallonsten  

Socionomstudent 

Institutionen för Socialt arbete 

Stockholms universitet 

  

matilda.hallonsten@gmail.com 

tel. xxxxxx 
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Bilaga 3 – Tematisering inom informationsenheter 

 
Förändringsbehov i barns delaktighet 
• Ungdomar vet inte alltid vad som händer i deras ärende  
• Det är svårt att vara ärlig mot sin socialsekreterare 
• Ungdomar kan uppleva påtryckning från föräldrar och andra utomstående och då är det 

svårt att säga vad de tycker 
• Ungdomar upplever att socialsekreterare inte alltid lyssnar eller litar på det dom säger 
• När utredningen inte leder till en insats och ungdomen inte förstår varför, minskas 

ungdomens förtroende för socialtjänsten. 
• Socialsekreterares arbetssituation och organisatoriska villkor gör det svårare att göra barn 

delaktiga 
• Kommunerna/stadsdelarna har fått kritik för att barn inte har varit delaktiga 
 

Barnombudets funktion 

• Barnombud och socialsekreterare kan komplettera varandra i utredningen 	  
• Barnombudet kan träffa ungdomen intensivt och ofta  
• Barnombudet kan föra barnets talan och hjälpa till att få fram information som 

socialsekreteraren behöver i utredningen  
• Barnombudet kan förklara saker i efterhand och ställa frågor i möten med 

socialsekreteraren så att ungdomen förstår allt. 
• Barnombudet kan motivera ungdomen att ta emot hjälp av socialtjänsten och få ungdomen 

att känna sig trygg med socialtjänsten 
• Barnombudet sitter på en annan stol – behöver inte ta beslut eller anpassa sig till 

föräldrarna. 
• Barnombudet kan stötta barnet i processen och få barnet att känna sig lyssnad och trodd på 

 
 
Barnombudets relation till ungdomen 
• Barnombudet ser det som en förutsättning för sitt arbete att lära känna ungdomen och skapa 

en förtroendefull relation 
• Igenkänning och att barnombudet bjuder på sig själv bryter barriärer i relationen 
• Barnombudet låter relationen ta tid och står kvar om ungdomen behöver stöd 
• Barnombudet hjälper ungdomen att formulera sina egna behov  
• Barnombudet sätter in barnet i processen och kollar alltid med ungdomen vad hen vill ta 

upp och om det är ok att barnombudet tar upp saker de har pratat om.  
• Hur kontakten med barnombudet ska se ut bestämmer ungdomen.  
• Barnombud och ungdom hörs och ses kontinuerlig på ”ungdomens sätt” 
• Barnombudet lyfter fram ungdomens behov för socialtjänsten utifrån vad ungdomen själv 

tycker 
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Barnombudets relation till kommunerna 
• Barnombud är ett nytt sätt att tänka för socialsekreterarna och där finns en del 

osäkerhetsområden och processen är delvis trög 
• Socialsekreterarna behöver inte göra någon biståndsbedömning och det skiljer sig från 

andra typer av insatser som de är vana vid. 
• Det finns en osäkerhet bland socialsekreterare att veta hur en ska prata om barnombud med 

ungdomar och föräldrar samt vad de ska tycka om det. 
• Det finns en osäkerhet i vad en som socialsekreterare kan förvänta sig av barnombudet, 

samt när i processen ett barnombud bör komma in 
• Det finns en osäkerhet kring vilka barn som bör erbjudas barnombud 
• Kommunerna ställer inga formella krav på barnombudet men förväntar sig att de jobbar 

med barnen så som det är sagt. 
• Hur väl tjänsten faller ut verkar bero på hur socialtjänstens relation är till barnombudet, och 

i förlängningen hur de ser på barn och familj 
• Barnombudets inställning är inte att ställa sig emot socialsekreterarna utan snarare att 

samarbeta med dem 
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