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Sammanfattning  
 

Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare som arbetar på 
Socialtjänstens enhet barn och unga upplever att deras handlingsutrymme 

påverkas av de faktorer de bör förhålla sig till vid barnavårdsutredningar samt i 

hur stor utsträckning barnperspektivet inkluderas i utredningsprocessen. En 

kvalitativ metod som utgjordes av semistrukturerade intervjuer har genomförts 

med åtta socialsekreterare. Författarna har med hjälp av empiri tolkat 

respondenternas uttalanden i relation till Lipskys teori om Gräsrotsbyråkrater samt 

Shiers delaktighetsmodell om barns delaktighet. I resultatet framkom det att 

socialarbetaren utifrån sin position har en tendens att ‘’hamna i kläm ‘’ mellan 

klienten och organisationen. Slutsatsen av studien visar att socialarbetares 

situation kan utmärka en sorts förvirring då dem till en viss grad har ett stort 

handlingsutrymme där de själva kan påverka sitt arbetssätt beroende på barnet och 

dess situation genom att använda sig av BBIC som arbetsmetod för att på så sätt 

inkludera barnperspektivet i utredningsarbetet. 

 

Nyckelord: Socialsekreterare, handlingsutrymme, gräsrotsbyråkrat, 
barnperspektiv, delaktighet 

 

  

  

  

  

 
 



 

 

Social service workers´ discretion- A qualitative study about the social workers' experience 
of freedom and obstacles to the participation of abused children in child welfare 
investigations. 
 

  

Selma Beganovic & Florida Nimani   

  

   

Abstract 

 

The purpose of this study was to investigate how social workers working on the Social 

Services unit's children and young people feels that their discretion is influenced by 

laws and guidelines in the assessment regarding children who witness or are subjected 

to violence and to what extent the child perspective is included in the investigation 

process. To this end, the authors have used a qualitative method that is consisted of 

semistructured interviews with eight social workers in Halland County in Sweden. The 

authors have interpreted the respondents’ statement in relation to Lipsky’s theory of 

street- level bureaucracy and Shier’s theory of childrens participation. In the result, it 

emerged that social workers, based on their position have a tendency to ‘’ get caught 

up ‘’ between the client and the organization. The conclusion of the study shows that 

the situation of social workers can characterize a kind of confusion as they to a certain 

stage have big discretion where they by themselves can influence their way of work 

depending on the child and its situation by using BBIC as a work method and in that 

way include the children perspective in the room for action.  

 

Keywords: Social workers, discretion, bureaucrats, childrens perspective, participation 

  

   

   

 

 

 

 

  

   



 

 

Förord: 
 

Vi vill inleda med att tacka de respondenter som tog sin tid till att delta i vår studie. 

Tack för att ni har delat med er av Era upplevelser och erfarenheter kring ämnet som 

gjort vår studie möjlig. 

Likaså vill vi tacka våra nära och kära som har gett oss ett utomordentligt stöd och 

haft stort tålamod under arbetets gång. 

Slutligen vill vi tacka varandra för en givande tid som varit fylld av ny kunskap, gott 

samarbete och mycket skratt. 
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1. Inledning  
 

Under flera decennier har det varit flera debatter och utredningar vad gäller våld i nära relationer. 

Framförallt har det handlat om mäns våld mot kvinnor. Våldet har under de senaste åren fått extra stor 

uppmärksamhet. Mäns våld mot kvinnor är utan tvekan ett av våra mest betydande samhällsproblem. 

När våldet sker, vilket vanligtvis händer i hemmet, befinner sig även barnen där. Dock brukar ofta 

barnen glömmas bort och hamnar därmed i bakgrunden. Men vad händer egentligen med barnen?  I 

slutet på 1990-talet började barn som bevittnar våld mot närstående uppmärksammas i svensk 

forskning. Barnen upplever oftast våldet som sker på olika sätt eftersom att dem allt för oftast är 

närvarande när det sker. Utifrån studier som har gjorts på området framkommer det att det att ca 100 

000 till 200 000 barn upplever våld mot närstående i Sverige (Almqvist & Broberg 2013). Genom 

forskning som har gjorts vet man numera att barn påverkas mycket starkt av att bevittna våld i hemmet 

mot en närstående person. Till följd av våldet riskerar barnen att drabbas av omfattande skador. 

Barnens skador är fysiska men framförallt psykiska, likaså är de kortsiktiga såväl som långsiktiga. 

Barn som endast har bevittnat våld kan få samma påföljder som barn som själva har blivit direkt 

utsatta för fysiskt våld (Socialstyrelsen 2005). 

 

Straffskärpningsgrunden i 29 kap. 2§ 8p brottsbalken (SFS 1962:700) infördes år 2003 vilket innebär 

att man utifrån bevittnandesituationen tar hänsyn till huruvida straffvärdet ska bedömas för gärningen 

mot den direkt våldsutsatte (1962:700) BrB. Det infördes ytterligare två nya lagändringar år 2006 som 

var inriktade på barn som bevittnar eller utsätts för våld. I 5 kap 11§ 4st SoL (SFS 2001: 453) 

framkommer det att barn som har bevittnat våld eller andra övergrepp mot närstående ses som 

brottsoffer där socialnämnden har huvudansvaret att beakta samt ansvara för att barnet ska få stöd och 

den hjälp som barnet behöver vid sådana situationer. Vidare framkommer det i 9§ 1st. BrSkL (SFS 

2014:322) att ett barn som inte anses ha blivit utsatt för våld i straffrättslig meningen har ändå rätt till 

brottskadeersättning om barnet har upplevt familjerelaterat våld under vissa förutsättningar. Syftet med 

att man införde de nya lagändringarna var just för att barnen i sådana här situationer skulle i större 

utsträckning synliggöras samt för att stärka deras rättigheter för att de ska få den hjälpen dem är i 

behov av (Prop. 2005/06:166). 

 

Vårdnadshavare har skyldighet att ha ansvar över barns behov av omvårdnad, skydd och stöd. I de 

fallen där vårdnadshavaren inte kan tillgodose barnets behov, har kommunen det yttersta ansvaret att 
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ingripa enligt 5 kap. 1 § SoL (SFS 2001:453). Myndigheter som arbetar med barn och ungdomar har 

anmälningsskyldighet om de upplever oro ifall att ett barn far illa. Det är även av stor vikt att andra i 

barns närhet gör en orosanmälan. Anledningen till detta är för att socialnämnden ska kunna fullgöra 

sitt arbete. Socialtjänsten är den myndighet som genomför barnskyddsutredningar och har kontakt med 

barn och familjer. När en anmälan inkommer till socialtjänsten görs en förhandsbedömning för att 

avgöra om en utredning ska inledas eller inte och i de fall man inleder görs en utredning för att utreda 

barnets behov av stöd och hjälp (Socialstyrelsen 2014). En av stödinsatserna är Kriscentrum, som 

syftar till att erbjuda professionellt stöd i form av krisbearbetande samtal, både enskilda samtal och i 

grupp. Samtalsmetoden ‘’trappan’’ används främst för att bearbeta hur våldet har påverkat barnet.  

1.1 Problemområde  
 

Riktlinjer, lagar, och politiska beslut som grundar sig på lagstiftning är faktorer som påverkar det 

sociala arbetet. Socialtjänstlagen är den främsta lagstiftningen som man utgår ifrån inom det sociala 

arbetet. Socialtjänstlagen organiseras utifrån byråkrati- ideal vars utgångspunkt är att anpassa arbete 

utifrån förutbestämda ramar och riktlinjer som påvisar rätt tillvägagångssätt till varje enskilt fall. 

Organisationens målsättning är alltid att inhämta information samt tillgodose klienters behov genom 

att erbjuda dem hjälp i den mån resurser tillåter (Svensson, Johnsson & Laanemets 2014). 

Socialtjänsten är en politiskt styrd organisation där det inte finns en tydlig beskrivning av 

socialtjänsten som verksamhet, vilket innebär att kommuner själva får bestämma omfattningen, 

kvalitén och hur prioriteringar ska göras i arbetet. Dock finns det beskrivningar om hur det sociala 

arbetet ska bedrivas, såsom riktlinjer, organisationers regler och överensstämmelser. 

Detta kan ses utifrån två perspektiv. Dels att det är viktigt att jämlikhets- och rättviseprincipen uppfylls 

för att personer med överensstämmande behov ska behandlas lika. För att dessa principer ska komma 

till användning krävs det att det finns tydliga regler och riktlinjer. Dessutom är det av stor vikt att 

socialsekreterare har tillräckligt med utrymme för egna tolkningar för att personer med varierande 

behov ska få dem tillgodosedda (Wörlen 2010). Enligt Svensson, Johnsson & Laanemets (2014) 

definieras handlingsutrymmet som en nödvändighet som man måste utgå ifrån för att tillgodose 

individens behov utifrån socialtjänstlagen. Socialsekreterare får därför möjlighet att agera inom det 

utrymmet dem har genom att använda sitt handlingsutrymme utifrån sina egna erfarenheter, kunskaper 

samt egna tolkningar. 
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1.2 Problemformulering 
 

Socialsekreterares handlingar i relation till klienten samt verksamhetens riktlinjer och mål spelar en 

stor roll på det handlingsutrymme som socialsekreterare besitter då de kan uppleva både möjligheter 

samt begränsningar (Lipsky 1980). Detta skapar en utmaning för socialsekreteraren då den hamnar i 

kläm mellan att förhålla sig till verksamhetens mål och individens behov. Det vill säga att man måste 

möta situationen med de bundna faktorerna som begränsar handlingsutrymmet samtidigt som man 

måste möta de våldsutsatta barnen som ’’ människa till människa’' (Svensson, Johnsson & Laanemets 

2014). Socialsekreterare måste i det här fallet hitta ett tillvägagångssätt som ökar barns delaktighet i 

utredningsprocessen samt förhålla sig till organisationens mål om att barnets bästa ska sättas i främsta 

rum vid alla beslut. För att uppnå detta krävs det att socialsekreterare bör ha omfattande kunskaper om 

barns behov och utveckling.  

För att det ska finnas möjlighet att sätta barn i fokus krävs det att verksamheten bör vara organiserad 

med tydliga riktlinjer, tillvägagångssätt samt lagstiftning som är utformade på så sätt att 

barnperspektivet och barnets bästa blir avgörande. Dock kan det uppstå ett stort dilemma för 

socialsekreteraren som måste ta hänsyn till att hantera verksamheten och arbeta utifrån vad som är bäst 

för barnet (Hultman 2013). 

1.3 Relevans för socialt arbete  
 

Nygren (2008) hävdar att det sociala arbetet riktas in på sociala problem, insatser och vilka 

förutsättningar det finns för dessa insatser. Nygren (2008) menar på att forskningen kring det sociala 

arbetet fokuserar främst på frågor som handlar om hantering av sociala problem, bakomliggande 

orsaker till problemet samt det sociala arbetets organisering. Vi har därför valt att undersöka 

socialsekreterares upplevelser av vilka faktorer det är som påverkar deras handlingsutrymme. Eftersom 

att det yttersta ansvaret för våldsutsatta barn ligger på socialtjänsten så är detta relevant för socialt 

arbete. Enligt 1 kap. 2§ SoL (SFS 2001:453) framkommer det att barnets bästa alltid ska beaktas. Barn 

ska ha rätt att få information samt komma till tals i utredningar som angår honom/henne. Detta för att 

skapa mer delaktighet i utrednings- stöd och behandlingsinsatser enligt 1 kap. 10§ 1st SoL (SFS 

2001:453). Socialsekreterare som jobbar inom socialtjänsten har två huvuduppgifter, dels att ta hand 

om sina klienter och tillgodose deras behov samtidigt som de måste tillgodose kommunens intressen. 

Socialsekreterare har ansvar över sitt handlingsutrymme då deras uppgifter är att handlägga ärenden, 

motivera till förändringar samt fatta beslut. Dessutom måste de ta ställning till om man ska prioritera 

klientens behov framför organisationens intresse eller tvärtom genom att avspegla rimligheten i 
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handlingarna. Socialsekreterares utredningsarbete påverkas av de begränsade resurserna som finns 

vilket dessutom påverkar deras upplevelser av faktorer som möjliggör och begränsar utredningsarbetet 

(Svensson, Johnsson & Laanemets 2008).  

1.4 Syfte 
 

Syftet är att undersöka hur socialsekreterare som jobbar på socialtjänstens enhet för barn och unga 

upplever att deras handlingsutrymme påverkas av de faktorer de bör förhålla sig till vid 

barnavårdsutredningar samt hur barnperspektivet inkluderas i utredningsprocessen vad gäller barn som 

bevittnar eller utsätts för våld i nära relationer i Hallands län. Detta för att öka förståelsen av det 

handlingsutrymme som socialsekreterarna besitter. 

1.5 Frågeställningar 
 

•   Vilka begränsningar respektive möjligheter upplever socialsekreterare att de finns i 

utredningsprocessen? 

•   Hur inkluderar socialsekreterare barnperspektivet i utredningarna? 

1.6 Avgränsningar 
 

Fokuset i vår studie kommer att ligga på socialsekreterare som är verksamma inom enheten barn och 

unga i socialtjänsten. Eftersom att socialtjänsten är en stor organisation valde vi därför att just avgränsa 

oss till barn som lever i våldsutsatta hemmiljöer. Detta för att få se en del av en helhet. Likaså är vi 

intresserade av socialsekreterarnas handlingsutrymme när de utreder barns behov. 

Vi har valt att avgränsa oss till lagar och riktlinjer eftersom att regelverket tillämpas i 

utredningsarbetet. I uppsatsen utgår vi ifrån Lipskys begrepp om gräsrotsbyråkrat och dess 

handlingsutrymme samt Shiers teori som omfattar delaktighet i olika nivåer. Materialet har samlats in 

utifrån Hallands län, där syftet är att undersöka tolkningar av socialsekreterarnas handlingsutrymme 

och inte socialtjänsten i sig. 
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1.7 Disposition 
 

Vår studie inleds med en sammanfattning av undersökningens syfte, innehåll och det resultat vi har fått 

fram. Uppsatsen är därefter indelad i sju kapitel, där inledningen är det första kapitlet som framför 

studiens problemområde, problemformulering, relevans för socialt arbete, syfte, frågeställningar, 

avgränsningar samt disposition. I kapitel två beskrivs bakgrunden, socialtjänstlagen, barnkonventionen 

samt BBIC som presenteras kort. I kapitel tre som handlar om Tidigare forskning har vi valt tidigare 

studier som är relevanta inom vårt ämne. Kapitlet är indelat i olika rubriker, såsom bakgrund till 

våldet, barnets rätt till delaktighet, att samtala med barn, den vuxnes syn på barnet samt lagstiftning 

och riktlinjer. Kapitel fyra handlar om de Teoretiska utgångspunkterna, vilka är gräsrotsbyråkrat och 

Shiers delaktighetsmodell. Detta för att analysera hur socialsekreterares handlingsutrymme påverkas 

samt hur man inkluderar barnperspektivet i utredningsarbetet. I det femte kapitlet, Metod, framförs en 

beskrivning av studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt, förförståelse, design, urval, 

semistrukturerade intervjuer och genomförande, analysmetod, etiska övervägande samt 

metoddiskussion. I kapitel sex presenteras studiens Resultat och Analys som är indelade i följande 

rubriker, uppdragets påverkan på utredningsarbetet, lagar och riktlinjer, barnets rättigheter, barnets 

delaktighet samt organisatoriska resurser. I sjunde kapitlet Slutdiskussion, diskuteras studiens resultat. 

Avslutningsvis presenteras Referenslista och studiens Bilagor såsom missivbrev, samtyckesblankett 

och intervjuguide. 

2. Bakgrund 
 

I detta avsnitt presenteras en bakgrund som ger en inblick av socialtjänstlagen, barnkonventionen och 

Barns behov i centrum (BBIC) som socialsekreterare använder sig utav i utredningsarbetet. Detta för 

att få en insyn på lagen som socialsekreterare stödjer sina utredningar på samt BBIC som 

arbetsmetod där barnkonventionen är en utgångspunkt som socialsekreterarna utgår ifrån vid 

bedömningar. 

2.1 Socialtjänstlagen 
 

Socialtjänstlagen, SoL är en ramlag som ger kommuner frihet att utforma verksamheten utifrån de 

lokala förutsättningar och behov. Syftet med samhällets socialtjänst beskrivs i 1 kap. 1 § SoL (SFS 

2001:453) som en grund för att främja människors ekonomiska och sociala trygghet. Målet är att alla 
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ska ha rätt till goda levnadsvillkor samt deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska ta hänsyn till att 

människan har eget ansvarstagande för sin och andras sociala situation och ska ha som mål att utveckla 

enskildas och gruppers egna resurser genom självbestämmande, integritet och frivillighet. 

Socialtjänsten ska vägleda och motivera individer till att vilja förbättra sin livssituation 

(Socialstyrelsen 2012). 

 

Vid bedömningar och beslut gällande barn, ska barnets bästa beaktas enligt 1 kap. 2 § SoL (SFS 

2001:453). Bestämmelserna i SoL går före barnkonventionen vid avgörande av barnets bästa då 
barnkonventionen ännu inte är en lag, men som enligt Regeringskansliet (2019) kommer att bli en lag 

1 januari 2020. Enligt 1 kap. 10 § st 1 SoL (SFS 2001:453) utgår lagen från att barn har rätt att få 
information och komma till tals i utredningar som angår henne eller honom. Detta för att de ska bli 

delaktiga i utrednings-stöd och behandlingsinsatser. Socialsekreterare måste i vissa fall begränsa 

informationen till ett barn, om dem anser att det kan skada mer än vad de kan medföra nytta för barnet. 

Beroende på barnets ålder och mognad samt tidigare erfarenheter kan informationen till barnet 

begränsas (Socialstyrelsen 2015). 

 

Rättssystemets budskap är tydligt beskrivet att varje enskilt barn ska ha rätt att framföra sina åsikter, 

tankar, samt komma till tals gällande sin inställning men framförallt vilja. För att barn ska ha någon 

möjlighet till delaktighet ska de ha rätt till att få all den information som rör dem och deras situation. 

Detta regleras på så vis i socialtjänstens utredningsarbete då man främst lyfter fram att barn är 

betydelsefulla när deras livssituation ska förstås och utredas. Anledningen till detta är att barnet bär på 
kunskaper och erfarenheter som kan vara till nytta i bedömningar, eftersom barnets vilja ses som att 

beakta barnets bästa vilket man främst strävar efter inom barnperspektivet (Socialstyrelsen 2012).    

 

Sedan år 2010 har man inom socialtjänsten rätt att ha enskilda samtal med barnen utan 

vårdnadshavarens samtycke eller närvaro. Detta för att man på bästa möjliga sätt ska utgå ifrån 

barnperspektivet vars utgångspunkt främst handlar om att barnet ska få sin röst hörd och få sina 

synpunkter beaktade (Halldén, 2003). Dock måste föräldrarna underrättas och få information innan om 

att ett samtal kommer att hållas med barnet enligt 11 kap. 10§ SoL (SFS 2001:453). Detta kan 

förorsaka dilemman för socialsekreterare vad gäller att involvera barn i sina utredningar eftersom att 

föräldrarna kan påverka barnen väldigt mycket innan samtalen. Det kan resultera i att barnet inte talar 

utifrån vad de själva tycker och tänker och på sätt får de sin röst hörd (Socialstyrelsen 2015).  
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2.2 Barnkonventionen 
 

Ett grunddokument som används för att främja barnens rättigheter är FN:s barnkonvention som trädde 

i kraft 1990 och utgör en del av folkrätten. Den 2 september 1990 förpliktade sig Sverige till att följa 

barnkonventionen. Därmed ska alla myndighetsbeslut som rör barn beakta barnperspektivet, genom att 

respektera, skydda och uppfylla barnkonventionen (Socialstyrelsen 2012). 

 

Barnkonventionens grundpelare är de fyra huvudprinciperna: 

Artikel 3 handlar om att barnets bästa ska komma i främsta rum vid alla åtgärder som rör barn.  

Artikel 2 understryker varje barns lika värde och rättigheter. 

Artikel 6 lyfter fram barns rätt till liv och utveckling. 

Artikel 12 syftar till barns åsiktsfrihet och rätten att bli hörd. 

 

Barnperspektivet är ett mångtydigt begrepp. När man talar om barn utgår man ifrån tre olika former av 

barnperspektiv, de vuxnas syn på barnperspektivet, samhällets generella syn på barnperspektivet och 

barnets syn på deras tillvaro (Socialstyrelsen 2012). Barnperspektiv måste innehålla ett barns 

perspektiv och inte bara de vuxnas tolkningar. Barnets bästa regleras i 1 kap. 2§ SoL (SFS 2001: 453) 

som socialsekreterare arbetar utifrån i sina utredningar. För att barnets perspektiv ska beaktas är det 

ytterst viktigt att socialsekreterarna inte bedömer situationen utifrån vad de anser kan vara för barnets 

bästa, utan att de verkligen sätter sig in i barnets situation och ser situationen utifrån barnets synsätt 

(SFS 2001:453). Vid bedömningar gällande vad som är bäst för ett barn utgår man även från 6 kap. 1§ 
FB (SFS 1949:381) som handlar om barns rätt till god omvårdnad, trygghet och god fostran samt att 

barn eller någon annan i familjen inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 

behandling. Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna ska beaktas.  I de fall där 

socialsekreterare kan förutse att ett barn far illa i hemmet, är det ytterst viktigt att det ska väga tungt i 

bedömningen gällande vad som är bäst för barnet. Det gäller även om barnet indirekt utsätts för våld i 

hemmet genom att bevittna våld mot den andra föräldern eller syskon i familjen, då bevittnande av 

våld innebär att barnet far illa. Det är av vikt att det beaktas i bedömningar om vad som är för barnets 

bästa (Socialstyrelsen 2012).   

2.3 BBIC 
 

Barns behov i centrum (BBIC) tar sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention och socialtjänstlagen 
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(SoL). Socialstyrelsen har utvecklat handläggnings- och dokumentationssystemet BBIC, som stöd för 

socialnämndens arbete med barn och unga. När socialtjänsten gör utredningar gällande barn används 

BBIC vars mål är att alla barn ska ha samma möjligheter i livet samt att barns grundläggande behov 

ska vara tillgodosedda (Socialstyrelsen 2015). Socialsekreterare utreder med hjälp av BBIC om barns 

grundläggande behov är tillgodosedda genom att utgå ifrån tre huvudprinciper. Barnets utveckling är 

en av huvudprinciperna som utgår ifrån barnets hälsa, utbildning, känslor och beteende samt barnets 

sociala relationer. Den andra huvudprincipen är familj och miljö, då man inhämtar information om den 

nuvarande familjesituationen, familjens bakgrund, boende och arbete, ekonomi, sociala nätverk samt 

integrering. I triangelns tredje huvudprincip undersöks föräldrarnas förmåga som grundläggande 

omsorg, stimulans och vägledning, känslomässig tillgänglighet och säkerhet (Socialstyrelsen 2015). 

Socialsekreteraren kan utifrån de 3 huvudprinciperna få en helhetsbild av barnet och dess omgivning 

och kan därefter göra en bedömning på om barnets behov tillgodoses och beakta vad som är bäst för 

barnet. BBIC- triangeln kan användas olika beroende på vilka behovsområden barnet kan behöva hjälp 

och stöd med. Socialsekreterares handlingsutrymme är väldigt flexibel vilket ger det utrymme för dem 

att utreda utifrån familjens och barnets behovsområden. BBIC- triangel ger en bra kunskapsgrund som 

socialsekreterare behöver vid bedömningar av barnets bästa. Barnets Behov i triangeln återspeglar de 

mänskliga rättigheter som barnet har enligt barnkonventionen (Socialstyrelsen 2015). 

 

 
 
                          Socialstyrelsen, (2018), Grundbok i BBIC. Barns behov i centrum.  
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3. Tidigare forskning  
 

I detta stycke beskrivs tidigare forskning som är relevant för vår studie. Inledningsvis framkommer 

kort bakgrundsinformation om våld mot barn, därefter framkommer tidigare forskning om barns rätt 

till delaktighet, att samtala med barn, den vuxnes syn på barnet samt viktiga faktorer som påverkar 

socialsekreterarnas handlingsutrymme såsom riktlinjer och lagstiftning.  

 

I en nationell kartläggning “ Våld mot barn 2016 “ framkommer det att 14 procent av alla barn i 

Sverige har upplevt våld i hemmet någon gång och att tre procent har gjort det upprepade gånger 

(Jernebro & Jansson 2017). Syftet med kartläggningen är att studera barns och ungdomars 

multiutsatthet, med vuxna som främsta utövare. Undersökningen genomfördes som en klassrumsenkät, 

där 75 skolor slumpmässigt valdes. Totalt deltog 4741 elever i studien, där det framkommer att totalt 

44 procent av eleverna har varit utsatta för någon typ av misshandel av en vuxen inom eller utanför 

familjen. Den vanligaste barnmisshandeln har skett inom familjen, då 36 procent av eleverna har 

utsatts för någon typ av misshandel av en förälder. Fler har upplevt pappas våld mot mamma än 

mammans våld mot pappa (Jernebro & Jansson 2017). Det går inte att säkerställa i vilken grad som 

våldet begås av en pappa mot en mamma men utifrån anmälningar samt studier är mäns våld mot 

kvinnor ett stort och allvarligt samhällsproblem. Ytterligare ett problem i det hela är att barnet ofta 

befinner sig i den miljön där våldet sker (Almqvist & Broberg 2013 ). Enligt brås kartläggning om våld 

i nära relationer är det ungefär en tredjedel av de utsatta kvinnorna och en fjärdedel av de utsatta 

männen som uppgett att de har barn boende i sitt hushåll. Detta motsvarar nästan 83 000 kvinnor och 

67 000 män uträknat på befolkningsnivån och om de bor ett barn i varje hushåll, innebär det att lika 

många barn lever i hushåll där det förekommit någon form av våld. 

 

I Sverige har vi genom en skärpning av socialtjänstlagen slagit fast att socialnämnden ska betrakta 

barn som bevittnat våld, eller andra övergrepp mot närstående vuxna, som offer för brott. År 2006 

infördes lagändringen i 5 kap 11 § 4 st SoL (SFS 2001:453) som innebär att barn som bevittnar våld 

eller andra övergrepp mot närstående är brottsoffer i den bemärkelsen att socialtjänsten ansvarar för att 

barnen ska få den hjälp och det stöd som de behöver. Syftet med lagändringen var att man ansåg att det 

finns behov av att förstärka barns rättigheter (Prop. 2005/06:166). 
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3.1 Barns rätt till delaktighet 
 

I avhandlingen av Stern (2006) “The childs right to participation – reality or rhetoric?” undersöks 

barns rättigheter utifrån barnkonventionen, främst utifrån artikel 12 i FN:s barnkonvention. Det 

framkommer att de som står i barnkonventionen inte tillämpas i praktiken i den bemärkelse som krävs 

(Socialstyrelsen 2012). Det handlar om en maktfråga menar (Stern 2006), då det är svårt för vuxna att 

ge ifrån sig makten till barn. Det medför därav svårigheter att tillämpa det som står i konventionen 

enligt Stern (2006). Det krävs att socialsekreterare aktivt arbetar för att lyfta barnets intresse samt 

stötta barnet i sin delaktighet. Rasmusson (2006) anser att socialsekreterare har det yttersta ansvaret att 

göra bra bedömningar vid avvägningar på barns delaktighet och barnets bästa. Socialsekreterare bör 

lyssna till barnet samt ta hänsyn till deras åsikter i beslutsfattandet för att få ett bra resultat. Genom att 

barn inte förstår varför ett beslut tas kan de uppleva maktlöshet inför situationen. Därför är det ytterst 

viktigt att barn får känna att de kan påverka beslutsfattandet samt att barnet involveras för att 

utredningen ska få bästa möjliga resultat (Grefve 2016). 

 

I Leviners (2011) studie ‘’Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete’’ framkommer det att 

den rättsliga regleringen som socialtjänsten använder i sitt utredningsarbete lyfter fram att barn har 

kunskaper och erfarenheter som är av stor betydelse för att deras livssituation ska förstås. 

Rättssystemet lägger stor vikt på att varje enskilt barn ska få komma till tals och få uttrycka sin vilja 

och inställning. Det framkommer även i barnkonventionen att barn ska ha rätt till att få information om 

åtgärder som rör dem samt ge dem möjlighet till delaktighet genom att beakta de som en del i 

bedömningen om vad som är barnets bästa (Leviner, 2011). Där är det socialsekreteraren som gör 

bedömningen på om det är barnets bästa att få ta del av informationen och i sådana fall, vilken 

information de får ta del av. Det vill säga att den rättsliga regleringen ger socialsekreteraren rätten att 

avgöra när barn ska ha rätt till att inkluderas, då man utgår ifrån barnets förmåga och vad som är bäst 

för barnet. Det innebär att socialsekreteraren bestämmer när barnets intressen ska tas i beaktande och 

hur barnets behov tillgodoses (Olsson 2017). I likhet med detta tar även Leviner (2011) upp i sin studie 

att barn som utreds har begränsade möjligheter att påverka deras delaktighet. Detta menar (Aronsson, 

2001b & Leviner, 2011) beror på att barn inte har rättigheter till att självständigt tolka, agera och 

bestämma över sin livssituation. Lagstiftningen är inte formulerad utifrån att barnens rättigheter går i 

första hand, därmed finns det stor risk till att föräldrars rätt går före barnets rätt (Leviner 2011). Vidare 

uppger Leviner (2011) att Socialtjänstlagstiftningen och barnkonventionen har uppmärksammat en del 

då man anser att upplysningen om hur man ska gå tillväga är oklara vad gäller frågor som rör barn. Det 

vill säga att det inte står klart och tydligt i hur stor grad och i vilken utsträckning socialsekreteraren ska 
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ta hänsyn till barnets mognad och ålder vad gäller att uttrycka sina önskningar i bedömningen för att 

de ska få sin vilja igenom (Leviner 2011). Detta kan därmed begränsa barn till att kunna påverka 

samtal och själv kunna medverka till delaktighet, då det är socialsekreterare som påverkar barnets 

delaktighet. Barn har inte heller någon rättslig möjlighet att påverka vad som skrivs i utredningen och 

hur socialsekreterare tolkar barnets situation (Leviner 2011). 

3.2 Att samtala med barn 
 

I Aronssons (2012) studie ‘’ Barnperspektiv: att avläsa barns utsatthet’’ är syftet att studera barns 

röster, om barn och unga blir hörda och sedda och i så fall på vilket sätt. Det har betydelse i frågan att 

inkludera barn i utredningsarbetet. Detta då det har framkommit att en stor del av socialsekreterare 

väljer att inte tala med yngre barn då yngre barn har svårare för att uttrycka sig. Aronsson (2012) anser 

att det är av stor vikt att utveckla arbetsmetoder som möjliggör samtal med yngre barn. 

Socialsekreterarens huvudsakliga uppfattning är att det är viktigt att man lyssnar på barnen. Dock har 

varje enskild socialsekreterare olika avsikter med intervjun beroende på hur gammalt och moget barnet 

är. Det vill säga att fokus i studien ligger i hur olika intervjutekniker möjliggör barnets perspektiv. 

Detta genom att ha olika synsätt kring samtalets syfte och hur ofta ett samtal med barnet ska 

genomföras under utredningens gång. Aronsson (2012) menar att socialsekreterare bör i sitt arbete 

förbereda och reflektera samt få kunskap på hur de samtalar med barn som lever i våldsutsatta 

förhållanden. Det framkommer att barn i många fall vill och kan berätta om deras livssituation, dock 

krävs det att socialsekreteraren ger barnet möjlighet att komma till tals samt lyssnar till barnet 

(Aronsson 2012). Cederborg (2010) hävdar även att vissa barn behöver flera tillfällen för att kunna få 
en relation och känna sig bekväm till att vilja berätta, medan andra barn behöver hjälp för att komma 

till tals. Därför är det viktigt att socialsekreteraren kan göra en bedömning som kan underlätta för 

barnet (Cederborg 2010). 

 

För att man på bästa möjliga sätt ska utgå ifrån barnperspektivet vars utgångspunkt främst handlar om 

att barnet ska få sin röst hörd och få sina synpunkter beaktade har man inom Socialtjänsten sedan år 

2010 rätt att ha enskilda samtal med barn utan vårdnadshavarens samtycke eller närvaro (Halldén 

2003). Dock anses det vara av vikt att föräldrarna får information om mötet innan det genomförs enligt 

11 kap 10§ SoL (SFS 2001:453). Detta kan förorsaka dilemman för socialsekreteraren vad gäller att 

involvera barnet i sina utredningar eftersom att föräldrarna kan påverka barnet innan samtalen 

genomförts. Detta kan resultera i att barnet på så sätt inte får just sin röst hörd då barnet inte talar 
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utifrån sina egna upplevelser utan talar istället utifrån det föräldrarna har sagt (Leviner 2011). Likaså 
framkommer det i Öhmans (2011) studie ‘’Att börja tala med barn om pappas våld mot mamma’’ där 

hon beskriver att ha samtal med barn som är beroende och pressade av förälder är en utmaning. Detta 

eftersom att barnet anses vara beroende av föräldrarnas syn på situationen. I de fallen ifrågasätts det 

barnet uppger och att man i många fall väljer att inte samtala med de barnen som man vet inte kommer 

berätta situationen utifrån sina egna erfarenheter utan från vad föräldrarna har sagt åt dem att berätta. 

För att barn ska ha möjlighet till samtal så karaktäriserar utredarna i studien att barn inte ska vara för 

små, att de inte är beroende eller pressade samt att de har vilja till att vara med eller åtminstone inte 

vägrar till samtal. Ett självklart och allmänt hinder för att tala med barnet är låg ålder, som är mellan 

fyra till sex år, då barn i den åldern ses som inkompetenta. Vid de fallen prövar man sig inte fram för 

att göra barnet delaktigt (Öhman 2011). 

3.3 Den vuxnes syn på barnet 
 

I Öhmans (2011) studie framgår det att det finns en tvetydighet i synen på barn som å ena sidan ses 

som ett objekt å andra sidan som aktör. Barnet ses som ett objekt för vuxnas omvårdnad, skydd och 

kontroll. Barnet ses dessutom som ett subjekt och en aktör med kompetens och förmåga att handla och 

påverka sin livssituation. Dessa två olika synsätten står i motsättning till varandra enligt (Eriksson & 

Nässman 2009). Anledningen till detta är då perspektivet om att barn är i behov av omsorg och skydd 

motsätter sig till perspektivet på att barn är kompetenta nog att ha förmåga att påverka sin livssituation 

(Eriksson & Nässman 2009).  

 

Principen om barnets bästa som framkommer i barnkonventionen tar upp barnets rätt som innebär att 

barnets intressen ska respekteras och beaktas i beslutsfattandet. Genom att kunna uppfylla barnets rätt 

är det viktigt att barnet har möjlighet att själv komma till tals för att känna sig delaktig och vara med 

och bestämma i utredningen. Det är därmed viktigt att barnets perspektiv och synpunkter bör beaktas 

vid utredningar. Olsson (2017) hävdar att det är ytterst viktigt att lyssna på barnets berättelser och 

förstå sig på barnets inställning för att barnet ska kunna påverka sin egen utredningsprocess. Därav ska 

socialsekreteraren kunna avläsa och rätta sig efter den information som varje individuellt barn har, då 
barnets erfarenheter och upplevelser är betydelsefulla för utredningsprocessen. Olsson (2017) menar 

på att ju större förståelse socialsekreterare har kring barnets situation, desto effektivare blir besluten i 

sin tur . Detta uppnås genom att barnet får sin röst hörd samt att barnet får rätt till att uttrycka sin vilja 

och uppfattning till insatser (Olsson 2017). 
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I boken ‘’Att intervjua barn- vägledning för socialsekreterare av Cederborg (2010) är syftet att få 
bredare förståelse för utsatta barns villkor samt kunskap om barns delaktighet i utredningsprocessen 

inom socialtjänsten. Detta för att synliggöra barnets perspektiv i utredningarna. Huruvida barn 

upplever att de har gjort sig delaktiga inom barnavårdsutredningar grundar sig dels i 

socialsekreterarnas uppfattningar. Av det framkommer det utifrån den teoretiska grunden att fokus 

läggs mer på familjen och inte på just barnet. Eftersom familjen är en viktig del av barnets liv utgår 

många socialsekreterare utifrån att barnets bästa är att familjen mår bra och där inkluderas föräldrarnas 

bästa (Svendsen 2012). 

3.4 Lagstiftning och riktlinjer 
 

Wörlen (2010) har i sin artikel använt sig av enkäter som socialsekreterare och politiker har besvarat. 

Wörlen (2010) har valt att fördjupa sig i socialsekreterares prioriteringar av vilka erfarenheter och 

förutsättningar socialtjänsten har. Wörlen (2010) anser att det är viktigt att ha kunskap gällande 

beslutsfattandet, då det finns tydliga riktlinjer kring tillvägagångssättet. Dock kan socialsekreterare 

uppleva riktlinjerna och lagen som motstridiga krav i deras utredningsarbete. De motstridiga kraven 

kan utifrån socialsekreterare upplevas som en begränsning då dem inte kan använda sitt 

handlingsutrymme i den mån som önskas och måste istället utgå ifrån de riktlinjer som råder i 

organisationen.  Socialsekreterarna i studien definierar sina arbetsuppgifter utifrån uppdrag dem har för 

att bedöma individens behov av hjälp. Som ovannämnt upplever socialsekreterare att det finns 

motstridiga krav i deras handlingsutrymme vad gäller utredningsprocessen då deras bedömningar styrs 

av riktlinjer och de insatser som föreligger, vilket även Ponnert & Svenssons (2016) tar upp i tidigare 

forskning. Dock hävdar även Wörlen (2018) att socialsekreterare har en möjlighet att använda sitt 

handlingsutrymme i den utsträckning som krävs för att på bästa möjliga sätt tillgodose individens 

behov. Wörlen (2018) menar på att möjligheten grundar sig i att socialsekreterare som är inriktade på 
barn och unga har större tolkningsutrymme än till exempel socialsekreterare som jobbar inom 

äldreomsorgen. Anledningen till detta är för att socialsekreterare som är inriktade på barn och unga 

kan skapa egna bedömningar av varje enskilt fall och utifrån det försöka tillgodose barnets behov inom 

det utrymmet som finns. Således har socialsekreteraren större möjlighet att hitta nya lösningar och nya 

arbetssätt genom att utvidga de organisatoriska ramarna som råder i organisationen (Ponnert & 

Svensson 2016).  

 

Å andra sidan framkommer det i Molanders (2011) studie där han diskuterar att socialsekreterare inte 
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har ett så brett handlingsutrymme för att jobba med komplexa fall som Wörlen (2010) hävdar i sin 

studie. Molander (2011) menar på att socialsekreterarens handlingsutrymme begränsas ifall man utgår 

ifrån att förhålla sig till de lagar och riktlinjer som finns vilket kan medföra svårigheter kan att 

tillgodose individens behov beroende på hur komplext fallet är. Molander (2011) hävdar att enligt 

lagstiftning ska beslut utgå ifrån likabehandlingsprincipen som innebär att bedömningarna ska vara så 
rättvisa som möjligt. Dock är det svårt att tillämpa likabehandlingsprincipen i verkligheten då 
socialsekreterare gör individuella bedömningar utifrån klientens fall. Detta leder i sin tur till att 

bedömningarna blir olika och kan därmed uppfattas som orättvisa. Dessutom framkommer det i Duner 

& Nordströms (2006) studie att socialsekreterares handlingsutrymme begränsas till följd av de snäva 

resurserna som finns. Eftersom att lagen inte ger en detaljerad förklaring över hur resurserna ska 

fördelas så begränsar socialsekreterarna sitt handlingsutrymme då dem vid sådana tillfällen inte vet hur 

de ska gå tillväga för att på bästa sätt tillgodose individens behov. Taylor (2014) menar i enighet med 

Duner & Nordström (2006), att socialsekreteraren har en makt och kan välja att använda sitt 

handlingsutrymme för att erbjuda bättre hjälp till klienter eller agera för organisationens fördel. I sin 

studie som grundas på observationer och intervjuer med socialarbetare upptäckte Taylor (2014) att 

socialsekreteraren är mer benägen att kontrollera individen och verka för organisationens intresse. 

Detta till följd av samhälleliga förutsättningar för att erbjuda individanpassad hjälp och 

socialsekreterarens bristande professionella kunskaper (Taylor 2014). 

Evans & Harris (2004) lyfter upp Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater i sin studie där 

författarna hävdar att socialsekreterarnas handlingsutrymme kan både ses som en möjlighet eller 

begränsning beroende på hur man väljer att tolka lagen. Genom att använda sig av ‘’ top down policy 

theorists’’ menar författarna på att det ger socialsekreteraren en större möjlighet i handlingsutrymmet 

då dem kan tolka lagen på sitt sätt som i sin tur ger mer tydlighet i arbetet. Medan ‘’ bottom up 

theorists’’ kan ses mer som en begränsnings för socialsekreterarens handlingsutrymme eftersom att 

lagar ibland kan vara svårtolkade vilket kan medföra svårigheter huruvida man ska gå tillväga under 

utredningsprocessen. 

4. Teoretiska utgångspunkter  
 

I följande avsnitt ges en tydlig beskrivning av våra teoretiska utgångspunkter som vi har valt att 

använda oss av i vår studie. Inledningsvis ges en presentation av begreppet gräsrotsbyråkrat där vi 

som utgångspunkt har valt att analysera socialsekreterares handlingsutrymme. Detta ger oss en 

inblick i hur socialsekreterare ser på och tillämpar barnperspektivet i relation till den handlingsfrihet 
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de besitter. Därefter har vi valt att utgå ifrån Shiers delaktighetsmodell för att analysera hur 

barnperspektivet tillämpas samt beaktas i utredningsarbetet. Dessa två teorier anser vi kan tillföra en 

djupare analys kring hur barnet involveras i utredningsarbetet samt hur socialsekreterare upplever sin 

handlingsfrihet i relation till barnperspektivet.  

4.1 Gräsrotsbyråkrat 
 

För att analysera vårt resultat har vi valt att utgå ifrån Street level bureaucrats som introducerades av 

Michael Lipsky. Begreppet översattes till svenska som ’’gräsrotsbyråkrat ’’och har i utgångspunkt att 

studera socialsekreterarens handlingsutrymme inom en offentlig organisation, vilket också är vårt syfte 

med arbetet. Det som framkommer i teorin enligt Lipsky (1980) är att han synliggör dilemmat mellan 

socialsekreterarens vilja att hjälpa andra personer, kämpandet med att förhålla sig till de bristande 

resurserna och de oklara organisatoriska riktlinjerna. Vi anser att begreppet gräsrotsbyråkrat är 

passande för vår studie då vi vill undersöka hur socialsekreterare upplever att faktorer påverkar 

utredningsarbetet samt deras syn på handlingsutrymmet till följd av de ovanstående dilemman. Lipsky 

(1980) hävdar att gräsrotsbyråkrater är personer som jobbar inom en offentlig organisation och 

erbjuder tjänster inom statliga program. Gräsrotsbyråkraterna har därför direktkontakt med 

medborgaren vilket i sin tur kan ge både fördelar och sanktioner till klienten.  

4.1.1 Gräsrotsbyråkratens tillvägagångssätt 
 

En gräsrotsbyrårkrats främsta uppgifter är att arbeta med klienter som har olika bakgrunder och behov, 

vilket leder till att snabba beslut måste fattas samtidigt som begränsade resurser måste fördelas på 
bästa sätt (Lipsky 1980). Enligt Lipsky (1980) skildrar han arbetet som ett tillvägagångssätt i en 

situation av osäkerhet. Lipsky (1980) menar på att gräsrotsbyråkrater har ett handlingsutrymme för sin 

bedömning och huruvida arbetet ska genomföras. Handlingsutrymmet betraktas därför som en 

nödvändighet i det sociala verksamhetsfältet. I den här uppsatsen återspeglar sig socialtjänstens barn & 

unga enhet till det sociala verksamhetsfältet. Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme begränsas på 
grund av de bristande resurserna som finns inom en organisation. Likaså råder det begränsningar i 

deras handlingsutrymme på grund av motstridiga och vagt formulerade mål som ofta uppstår inom det 

sociala verksamhetsfältet (Lipsy 1980). Gräsrotsbyråkrater utvecklar på så sätt egna arbetssätt samt 

arbetsrutiner som underlättar för dem att arbeta och hålla sig till organisationens ramar samtidigt för att 

tillgodose de olika behoven som finns hos klienter. Gräsrotsbyråkraterna anpassar därmed 
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verksamhetens regler till sina rutiner och arbetssätt som de använder sig av i praktiken vid 

utredningsarbetet. 

Eftersom att gräsrotsbyråkrater får möjligheter att själva tolka lagen, kan det vid vissa tillfällen 

begränsa ledningens kontroll över gräsrotsbyråkraternas utredningsarbete. Detta skapar ett dilemma då 
det kan vara svårt att särskilja på reglernas syftet och gräsrotsbyråkratens tolkning av lagen (Lipsky 

1980). 

4.1.2 Handlingsutrymme  
 

Svensson, Johnsson & Laanemets (2014) diskuterar att gräsrotsbyråkrater har ett brett 

handlingsutrymme. Beroende på hur stort handlingsutrymme gräsrotsbyråkrater har grundar sig främst 

i organisationen och dess uppdrag. Gräsrotsbyråkraterna kan på så sätt hamna i kläm vad gäller 

bundenhet och handlingsfrihet, då dem har förfoganderätt till myndighetens resurser, riktlinjer och 

lagar samtidigt som de måste utgå ifrån det personliga behovet hos klienten. Gärsrotsbyråkraternas 

bundenhet kommer främst från de föreskrifter och politiska direktiv som de måste utgå ifrån vid 

beslutsfattande. Gräsrotsbyråkratens huvudmål är som ovannämnt att tillgodose medborgarnas behov 

genom förmåner samt sträva efter att implementera de allmänna ordningarna och politikernas mål i de 

beslut gräsrotsbyråkraterna tar. Gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme kan ibland hamna mellan 

ramarna och definieras som en valmöjlighet mellan klientens krav på resurser och gräsrosbyråkratens 

arbetssätt gentemot kraven (Svensson, Johnsson & Laanemets 2014). I enlighet med Lipskys (1980) 

argument om gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme och deras valmöjlighet att använda de på olika 

sätt förtydligar Svensson, Johnsson & Laanemets (2014) hur det kan se ut i praktiken. Svensson, 

Johnsson & Laanemets (2014) menar på att gräsrotsbyråkrater kan välja att gå utanför de angivna 

ramarna för att anpassa insatser efter det personliga behovet hos klienten, eller begränsa sitt 

handlingsutrymme och inte använda det fullt ut genom att hänvisa till regler och lagar som 

begränsning i utrymmet. 

 

Lipskys begrepp om gräsrotsbyråkrat har diskuterats vidare av Evans och Harris (2004). Författarna 

menar på att gräsrotbyråkraternas handlingsutrymme kan öka genom professionella kunskaper samt 

tillit från ledningen vid beslutstagande. Eftersom att det råder motstridiga och vagt formulerade mål 

krävs det en större tolkning av regelverket. Detta kan ses som en begränsning eller en ökad möjlighet 

för gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme, eftersom att de otydliga målen ger mer plats för tolkning. 

Dessutom regleras arbetet med hjälp av regelverken som man måste förhålla sig till och anpassa sig 
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efter. Evans & Harris (2004) hävdar att det är chefernas uppdrag att hålla en balans mellan 

organisationens resurser och klientens behov utan att klargöra tillvägagångssättet över hur det ska 

göras. Därför läggs ansvaret på gräsrotsbyråkraten som genom tolkning ska hantera klientens behov 

och tillgodose det. Evans & Harris (2004) menar på att gräsrotbyråkraten får större möjligheter i sitt 

utredningsarbete när det kommer till osäkerhet och obestämdhet inom verksamhetsfältet, då det 

föreligger ett större tolkningsutrymme för gräsrotsbyråkraterna.  

 

Dock har Lipskys teori om gräsrotsbyråkrat kritiserats av Howe (1991) som Evans & Harris (2004) 

lyfter fram. Howe (1991) i Evans & Harris (2004) menar på att gräsrotsbyråkrater inte har så stort 

handlingsutrymme som Lipsky (1980) hävdar.  Howe (1991) i Evans & Harris (2004) hävdar att 

utformningen av det sociala arbetet har förändrats på grund av mer regelstyrt arbete där man utgår 

ifrån riktlinjerna samt chefernas utformning av standardiserade arbetsuppgifter och rutiner som 

anpassas efter organisationens mål. Howe (1991) antyder att det just är cheferna som formar 

verksamhetens regler och hur det ska se ut, vilket Lipsky (1980) motsätter sig till. Dock påverkas 

chefernas åsikter kring budget och resursfördelning på grund av de begränsade resurserna som finns. 

De snäva resurserna räcker inte alltid till för att uppnå uppdragets mål. Gräsrotsbyråkraten måste 

därför agera på ett sätt för att lösa medborgarnas situation men som begränsas eftersom att man bör 

agera som en representant för myndigheten och dess lagar och riktlinjer (Evans & Harris 2004). 

Oberoende av att Lipsky’s (1980) teori har kritiserats så väljer vi ändå att utgå ifrån den då den 

beskrivs utifrån flera infallsvinklar vilket ger bredare förståelse av handlingsutrymmet.   

4.2 Shiers delaktighetsmodell 
 

FN:S barnkonvention som syftar till att främja barns rättigheter har inneburit ett ökat intresse för att 

barn ska bli delaktiga i barnavårdsutredningar (Shier 2001). Shier (2001) utgav sin teori om vägar till 

barns inkludering i utredningar. Shiers studie är en modell för att analysera graden av barnets 

delaktighet i utredningen (Shier 2001). Vi kommer i vår studie använda oss av Shiers 

delaktighetsmodell för att se i vilken grad socialsekreterare gör barn delaktiga i utredningarna, med 

kraven i FN:s barnkonvention (Socialstyrelsen 2012). 

 

Shiers delaktighetsmodell är uppbyggd utifrån fem delaktighetnivåer, som består av: 

1. Barn blir lyssnade till  

2. Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter 
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3. Barns åsikter tas hänsyn till 

4. Barn ges möjlighet att delta i beslutsfattande processer 

5. Barn delar inflytande samt ansvar i beslutsfattande processen 

 

På varje delaktighetsnivå kan socialsekreterare och organisationer vara olika mycket involverade. 

Modellen klargör detta genom att identifiera tre steg av involvering på varje nivå. Dessa tre steg är: 

Öppningar, möjligheter och skyldigheter: Öppningar uppstår så fort socialsekreteraren avser att arbeta 

i den aktuella nivån, genom att engagera sig eller konstaterar att de ska jobba på ett särskilt sätt med 

barnet. Möjligheter inträffar när behoven är uppfyllda för att socialsekreterare eller organisationen i 

praktiken ska kunna arbeta på nivån. Behoven kan bestå av resurser, arbetstid, kunskap samt arbetssätt 

för att utföra arbetsuppgiften. Skyldigheter sker när man inom organisationen har ett arbetssätt som 

socialsekreterarna bör förhålla sig till. Detta arbetssätt gör det möjligt för socialsekreteraren att göra 

barn delaktiga i utredningen (Shier 2001).  

4.2.1 Nivå 1 - Barn blir lyssnade till  
 

I den första nivån i delaktighetsmodellen utgår man ifrån att barn ska bli lyssnade till. 

Socialsekreteraren ska uppmärksamma och lyssna till vad barnet har att säga. Dock krävs det att barnet 

själv tar initiativ till att vilja uttrycka sina åsikter. Det är inte socialsekreterarens uppgift att försöka få 
reda på barnets synpunkter. Här ligger all fokus på att lyssna för att på så sätt skapa öppningar, som 

man syftar till att göra i första steget. Om den professionella arbetar på ett sätt som skapar möjligheter 

för barnet att uttrycka sig, är du inne på steget möjligheter. Detta genom att socialsekreterare är 

utbildade i hur man lyssnar på barn samt att man till exempel har samtal med barnet i ett tyst rum för 

att barnet ska kunna fokusera. I det sista steget är socialsekreterare skyldiga att utgå ifrån 

organisationens policy som innebär att inkludera barnet genom att lyssna till det (Shier 2001).  

4.2.2 Nivå 2 - Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter 
 

Den andra nivån i delaktighetsmodellen syftar till att barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och 

synpunkter. Socialsekreterare ska aktivt arbeta med att barnet ska komma över de hinder som gör att 

barnet inte kan uttrycka sig. Möjliga orsaker till det kan vara att barnet känner bristande tillit, blyghet, 

dåligt självförtroende samt att de utifrån tidigare erfarenheter har känt att vuxna inte lyssnat eller tagit 

barns åsikter på allvar. Därmed bör socialsekreteraren ge barnet det stöd den behöver för att komma 
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till tals och därigenom skapas öppningen. Socialsekreteraren bör ha idéer och aktiviteter för att 

underlätta till barns delaktighet och därigenom skapas möjligheter, som är nästa steg i nivån. För att 

socialsekreteraren ska kunna utföra aktiviteter ska detta ingå i organisationens policy och därmed blir 

socialsekreteraren skyldig att försäkra sig om att barnet får stöd i att uttrycka sig (Shier 2001). 

4.2.3 Nivå 3 - Barns åsikter tas hänsyn till 
 

I den tredje nivån ska barns åsikter och synpunkter beaktas i de beslut som tas. Denna nivå är bindande 

för myndigheter och organisationer som godkänt FN:s konvention om barns rättigheter, vilket tas upp i 

artikel 12 (Socialstyrelsen 2012). Att beakta barnets åsikter innebär att barnets önskemål och åsikter 

väger in i de beslut man tar. Dock innebär det inte att barnet alltid får som den vill, då den 

professionelle tar det beslut som är bäst för barnet. I denna nivån sker öppningen när socialsekreteraren 

är beredd att beakta barnets bästa i de beslut som tas. Möjligheter uppstår när organisationens 

arbetssätt gör det möjligt för att kunna beakta barns åsikter i beslutsprocessen. När organisationens 

policy utgår från artikel 12 i barnkonventionen innebär det att socialsekreteraren måste förhålla sig till 

ovanstående i sitt arbete vilket enligt Shier (2011) är en skyldighet.  

4.2.4 Nivå 4 - Barn ges möjlighet att delta i beslutsfattande processer 
 

Shier (2001) menar att de tre första nivåerna endast ger barn möjlighet till delaktighet genom deras 

åsikter. I den fjärde nivån får barnet aktivt delta i beslutsfattandeprocessen. Således beaktas inte bara 

barnets åsikter utan det gör även barnet delaktigt, vilket skapar många fördelar som till exempel: ökad 

självkänsla, självtillit, tillhörighet och är en grund i den demokratiska delaktigheten. Detta kan i sin tur 

leda till förbättrad kvalitet av insatsen som barnet får. Öppningen i denna nivån sker när organisationen 

och socialsekreteraren är villiga att låta barnet bli delaktig i beslutsprocessen. När man hittar ett 

arbetssätt som gör barn delaktiga i beslutsfattandet skapar det möjligheter. När organisationen kräver 

att barn måste vara delaktigt i beslutsfattandet och ha det som riktlinje, talar man om skyldigheter 

(Shier 2001). 

4.2.5 Nivå 5 - Barn delar inflytande samt ansvar i beslutsfattande processen 
 

Att barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattandet krävs det att man inte bara gör barnet 

delaktigt i beslutsfattandet som i nivå fyra, utan att den vuxna delar makten med barnet. Makten ska 
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ges efter vad barnet kan klara av, det vill säga att barnet inte ska få mer ansvar än vad som är lämpligt 

utifrån deras mognad och förståelse. Öppningen sker när socialsekreteraren och organisationen är 

villig att dela makten över beslutsprocessen med barnet. När organisationen jobbar för att barn ska dela 

inflytande och ansvar över beslutsfattande sker möjligheter. Skyldigheter skapas när organisationens 

riktlinjer utgår ifrån att vuxna och barn ska dela makt och ansvar över beslutsprocessen (Shier 2001). 

5. Metod 
 

I detta avsnitt introduceras studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt samt förförståelse där vi 

beskriver det hermeneutistiska synsättet. Därefter presenteras studiens design, urval, insamling av 

data och analysmetod. Vidare tas de etiska överväganden upp och slutligen tas metoddiskussionen upp 

där vi diskuterar trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet samt objektivitet. 

5.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
 

Vi har i vår studie valt att utgå ifrån Hermeneutiken som syftar till att förstå och tolka kunskap. Detta 

perspektiv har vi valt eftersom att syftet med vår studie är att tolka och förstå socialsekreterarnas 

upplevelser av utredningsarbetet för att få en beskrivning av vilka faktorer det är som påverkar 

handlingsutrymmet samt undersöka i vilken utsträckning barnperspektivet inkluderas i 

utredningsarbetet. Holm & Ingemann (2016) hävdar att kunskapen inom hermeneutiken ses som en del 

av en helhet samt att människan består av tal, skrift, känslor och vilja, vilket gör att människan 

uppfattas som ett subjekt. I vår studie var målet att fokusera på och förstå en del av en helhet, det vill 

säga faktorer som socialsekreterare upplever påverkar deras utredningsarbete. Helheten är i sin tur de 

tolkningar som man gjort i relation till det sociala arbetet, vilket kan förstås genom att studera delen. 

Dock kan både delen och helheten dessutom ses som att socialsekreterarnas svar på våra frågor är 

delen och att våra intervjuer betraktas som helheten. Vår förståelse för både delen och helheten har 

ökat till följd av att vi studerade varje enskilt svar vilket medförde att den vetenskapsteoretiska 

utgångspunkten fanns med under undersökningsprocessen.  

 

Hermeneutiken är en tolknings- och förståelse lära (Thurén 2007). Holm & Ingemann, (2016) hävdar 

att utgångspunkten med tolkningen är att komma underfund med och förstå respondentens uttalande 

medan förståelse syftar till förmåga att utifrån någon annans perspektiv kunna betrakta världen. Som 

ovannämnt ville vi utifrån vårt syfte tolka och förstå respondenternas upplevelser av faktorer som 
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påverkar utredningsarbetet, det vill säga faktorer som respondenterna såg som möjligheter och 

begränsningar och för att själva inte hitta en objektiv sanning kring faktorerna. Som uppsattsförfattare 

så kan man bli en del av sin forskning. Anledningen till detta är för att man inom hermeneutiken 

betraktar den sociala världen som beroende av observatören och forskaren som i det fallet är en 

observatör blir således en del av det som undersökts. På så sätt blev vi som uppsattsförfattare en del av 

vår egen undersökning. Detta resulterade i att vi hade förförståelse av problemet som vi studerade i 

form av tillfälliga föreställningar. Dock försökte vi se bort ifrån det. Holm & Ingemann, (2016) menar 

på att det är viktigt att man som forskare har egna erfarenheter och insikter men att det är lika viktigt 

att man bortser från sina fördomar för att nå en djupare förståelse av det som studeras.  

5.2 Förförståelse 
 

Vi har olika erfarenheter av socialt arbete och av barn och unga. Vi båda har tidigare arbetat med 

ensamkommande barn, vilket har bidragit till en större förståelse för målgruppen och dess behov. Både 

Florida och Selma har även jobbat med myndighetsutövning som biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen. Florida har även jobbat som handläggare på migrationsverket för barn och unga. Detta 

har även skapat bredare förståelse för utredningsarbetet vad gäller att förhålla sig till organisationens 

mål samt lagar och riktlinjer. Det har därmed varit en svårighet att förhålla sig helt objektivt och 

värdeneutralt för att vi inte ska bli en del av det studerade i uppsatsen. Enligt Sohlberg (2013) är det 

viktigt att ens egna kunskaper och förståelse inom området hålls på avstånd. Eftersom att vi har varit 

fullt medvetna om att vi besitter viss förförståelse och kunskap beaktade vi därför respondenternas 

utsagor objektivt genom att inte koppla in våra egna värderingar och tolkningar, utan vi utgick endast 

utifrån deras utsagor ordagrant. Likaså distanserade vi våra egna känslor och tankar kopplade till 

ämnet genom att ställa följdfrågor för att minska chansen för egen tolkning för att istället fånga upp 

deras uttalanden. 

5.3 Design 
 

I vår studie valde vi att undersöka våra forskningsfrågor genom att använda oss av en kvalitativ metod. 

Anledningen till varför vi valde att använda oss av en kvalitativ metod är för att vi skulle komma 

underfund med socialsekreterares upplevelser gällande påverkande faktorer som begränsar samt 

möjliggör socialsekreterares utredningsarbete. Enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) är det bäst 

att använda sig av kvalitativa metoder för att fördjupa sig i känslor, åsikter samt uppfattningar gällande 
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ett visst ämne. Kvalitativa metoder innehåller dessutom tolkande utgångspunkter. Det vill säga, att 

man utgår ifrån respondenternas tolkande vad gäller den sociala verkligheten (Bryman, 2011). 

Eftersom att vi valt att undersöka hur socialsekreterares handlingsutrymme påverkas i 

utredningsprocessen anser vi därmed att denna metod var bäst lämpad i vårt fall då vi fick en 

detaljerad bild av socialsekreterares tolkningar samt upplevelser och i vilken grad olika faktorer 

begränsar samt möjliggör deras handlingsutrymme. Att använda sig av en kvalitativ metod kan ofta ge 

ett osäkert samt ett tvetydigt yttrande. Enligt Denscombe (2016) är det vanligt då det just grundar sig i 

att forskaren har ett tolkningsutrymme vilket gör att det som framgår av respondenterna kan 

interpreteras på olika sätt. Utifrån studiens syfte att undersöka socialsekreterares upplevelser av 

faktorer som påverkar deras handlingsutrymme bedömer vi att den sociala verkligheten som 

socialsekreterare arbetar efter på daglig basis och beskrivningar med ord samt tankar var av stor vikt 

för vår studie.  

5.4 Urval  
 

Vi har valt att intervjua socialsekreterare som jobbar på socialtjänstens enhet barn och unga då dem 

har erfarenheter av barn som bevittnar eller utsätts för våld i nära relationer. Vi valde att avgränsa oss 

till Hallands län vad gäller det geografiska området då syftet med studien inte var att göra en 

jämförande studie mellan olika län utan vårt fokus låg just på Hallands län på grund av 

tillgängligheten. Vi valde att använda oss av ett icke sannolikhetsurval vars utgångspunkt är att 

uppsatsförfattarna utser respondenter utifrån uppsatsförfattarnas expertis eller respondenter som är 

sakkunniga inom ett visst område, istället för att inkludera och använda oss av ett stort urval. På så sätt 

hade vi som uppsatsförfattare en sorts bestämmanderätt vad gäller urvalet då vi själva fick välja 

respondenter vi ansåg var lämpliga i vårt fall (Denscombe 2016). Vi valde därmed att använda oss av 

ett litet urval där vi fokuserade på att intervjua åtta socialsekreterare som är inriktade mot barn och 

unga och besitter erfarenheter kring hur deras handlingsutrymme påverkas gentemot våldsutsatta barn. 

Anledningen till detta är för att få fler djupgående intervjuer av varje respondent istället för olika 

perspektiv utifrån större population (Denscombe 2016). 

 

Vi utgick ifrån tillgängligheten vilket innebär att vi valde att använda oss av ett bekvämlighetsurval för 

att få kontakt med respondenterna. Bryman (2011) hävdar att det skapar en slags bekvämlighet för 

forskare när de utgår ifrån bekvämlighetsurval då man hittar personer som är nära till hands. Vi tog 

kontakt med socialtjänstens mottagningsenhet som gav oss kontaktuppgifter till respektive 
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enhetschefer i sex kommuner som tillhör Hallands län. Kontakten med enhetscheferna gjordes via mail 

eller via telefon där vi informerade undersökningens syfte och frågade om tillåtelse att genomföra 

studien i organisationen. Dessutom fick enhetscheferna ett missivbrev (se bilaga A) skickat till sig som 

de i sin tur vidarebefordrade till samtliga socialsekreterare. Två kommuner i Hallands län tackade ja 

till att delta i studien. De socialsekreterare som ville delta i vår studie återkopplade till oss via mail och 

därefter planerade vi tillsammans in tid och plats för intervju. 

5.5 Semistrukturerade intervjuer och genomförande  
 

För att vi skulle skapa en god relation med respondenterna valde vi att utgå ifrån deras bekvämlighet 

samt önskemål vad gäller tid och plats just för att skapa en trygghet samt ett lugn hos respondenten. 

För att respondenterna ska kunna utveckla ett förtroende för intervjuaren för att på så sätt våga 

uttrycka sig och ge mer detaljerade svar så krävs det att intervjun hålls i en trygg miljö (Bryman, 

2011). Därav utfördes alla intervjuer på respondenternas mötesplatser. Intervjuerna utgjordes i 

mötesrum där respondenterna satt framför oss, dels för att få en avslappnad situation men också för att 

uppmärksamma respondenternas förhållningssätt och uttryck när de besvarade frågorna. Detta för att 

inte sätta respondenterna i en obekväm situation (Denscombe 2009). Först och främst presenterade vi 

studien syfte och tog upp de forskningsetiska principerna som vi utgick ifrån. Vidare tillfrågades 

respondenterna om de gav sitt samtycke till att intervjuerna spelades in, vilket de gjorde och de 

undertecknade dessutom samtyckesblanketten vi hade med oss (Se bilaga 2). 

 

Vi valde att genomföra intervjuerna genom semistrukturerade intervjuer vars utgångspunkt är att man 

utgår ifrån en färdig intervjuguide. Semistrukturerade intervjuer valdes just på grund av att vi på bästa 

möjliga sätt skulle nå fram till respondenternas upplevelser och uppfattningar om det sociala problemet 

(Denscombe 2009). Vi utgick ifrån att ha en tematiserad intervjuguide (se bilaga C). Intervjuguiden 

utgick ifrån studiens syfte där man förberedde intervjuguiden tematiskt genom tre centrala teman. 

Dessa teman var: Bakgrundsinformation/inledande frågor, lagar och riktlinjer samt barnperspektivet. 

De första frågorna var mer bakgrunds inriktade där man fokuserade på socialsekreterarens yrkesroll, 

tex. ‘’ berätta lite om vem du är och vad din yrkesroll går ut på som socialsekreterare?’’ . Detta för att 

skapa en mer avslappnad och trygg känsla för respondenten. Vi utgick ifrån att alla respondenter skulle 

få samma frågor (Bryman, 2011). I intervjuerna medverkade båda författarna, dock leddes intervjun 

bara av en. Anledningen till detta var för att intervjuerna inte skulle variera och skilja sig ifrån 

varandra. Under intervjun fanns det utrymme och möjlighet att vidareutveckla respondenternas svar 
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med följdfrågor som var till nytta i arbetet. 

 

För att skildra all den information vi fick fram spelades intervjuerna in med bägges datorer, dels för att 

undvika att förlora riktigt budskap som respondenterna kan ha uttryckt under intervjuns gång men 

också för att säkerställa så att inget viktigt går förlorat. Intervjuernas längd varade mellan 45-60 

minuter varav några få intervjuer tog längre tid. Efteråt transkriberade vi intervjuerna på datorn där vi 

delade upp intervjuerna på hälften. Under transkriberingarna lade vi stort fokus på att lyssna på vad 

respondenterna svarade på respektive fråga samt hur de uttryckte sig i svaren (Bryman 2011). Vi valde 

att göra vissa korrigeringar vad gäller namn. Där valde vi istället att beteckna respondenterna till R1, 

R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 för att skydda deltagarnas personliga uppgifter. Respondenterna som 

deltog i undersökningen var socialsekreterare med arbetslivserfarenhet inom socialtjänstens Barn och 

Unga enhet mellan 1 till 15 år. Respondenternas ålder var mellan 26 till 63 år. När transkriberingarna 

slutligen var genomförda så läste vi igenom materialet flertalet gånger och därmed skapade teman och 

mönster som kunde vara användbara i analysen (Denscombe 2016). 

5.6 Analysmetod  
 

I vår studie har vi valt att använda oss av en tematisk analys vars utgångspunkt är att söka efter teman i 

materialet för att vi på så sätt ska kunna urskilja meningar och viktig fakta utifrån respondenternas 

utsagor. Bryman (2011) nämner att Framework är en viktig strategi i en tematisk analys då den är 

uppbyggd som en matrisbaserad metod som ska ordna och systematisera data. Kärnan i Framework är 

att teman och subteman utvecklas efter en noggrann läsning av det material man har fått fram (Bryman 

2011). Det vill säga att vi i vårt fall utifrån transkriberingar har sammanställt och utvecklat material 

som tillämpas samt utgör ett motiv i texten. Anledningen till varför Framework valdes som 

analysprocess var för att minska risken för en teoristyrd analys där vi istället la vårt fokus på att 

utveckla teman utifrån respondenternas repliker.  Därav systematiserade vi materialet översiktligt för 

att på så sätt få så verklighetsbaserad material som möjligt.  

 

Vi gick tillväga genom att vi först och främst transkriberade alla våra intervjuer där vi sedan utifrån 

transkriberingarna tillsammans gick igenom innehållet och hittade olika teman. Mycket fokus lades på 
respondenternas repetitioner, likheter, skillnader samt uttryck för att på bästa möjliga sätt behålla deras 

språk och den kunskapen de besitter (Bryman 2011). Vi valde att utgå ifrån Framework för att hitta 

olika teman trots att Framework ännu inte är en sammanställd metod. I analysen fann vi vad för 
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upplevelser samt uppfattningar socialsekreterare har vad gäller möjligheter och begränsningar i deras 

handlingsutrymme. Därefter fortsatte vi genom att välja ut all den material som var av väsentlig 

betydelse för våra teman. De teman vi fann utifrån våra transkriberingar var Uppdragets påverkan på 
utredningsarbetet, lagar & riktlinjer, barnets rättigheter, barnets delaktighet, samt organisatoriska 

resurser, vilket medföljde i analysen. Därefter utgick vi ifrån att tolka materialet vi fått av 

transkriberingarna utifrån studiens syfte och frågeställningar. Detta genom att koppla samman tidigare 

forskning, begreppet gräsrotsbyråkrat samt Shiers studie om delaktighet. Slutligen valde vi att använda 

oss av citat som vi ansåg vara passande för våra teman som utgjorde materialet i resultatet och 

analysen.  

5.7 Etiska överväganden 
 

Det finns flera intressen som man uppmärksammar och strävar efter inom forskningen. Man strävar 

dels för att ständigt utveckla kunskap, dels för att få bredare förståelse för olika fenomen men 

dessutom för att förbättra och hitta nya metoder man kan ha nytta av för samhällets utveckling. Den 

främsta prioriteringen som man utgår ifrån är individens utveckling vilket grundar sig i att man ska 

fokusera på att respektera människors rättigheter och friheter, det vill säga människans välfärd 

(Gustafsson, Hermerén & Petterson 2017). För att personer som deltar i studien inte ska komma till att 

skadas finns det därför inom den kvalitativa forskningsmetoden vissa principer som man måste ta 

hänsyn till, det vill säga att man som forskare måste ha ett etiskt förhållningssätt (Gustafsson, 

Hermerén & Petterson 2017). De fyra individskyddskraven som vi kommer att utgå ifrån är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att alla berörda ska bli informerade om studiens syfte, hur undersökningen 

kommer att genomföras samt att alla uppgifter man får fram inte kommer att användas till något annat 

än forskningen syfte. Deltagarna blev informerade genom att vi skickade ett missivbrev till 

socialsekreterarna (se bilaga A) då det är viktigt att de får all information om studien innan medverkan. 

Dessutom informerade vi klart och tydligt att deras deltagande var helt frivilligt och att de när de 

känner får avbryta det. Vi hade dessutom med en samtyckesblankett till dem som valde att medverka i 

vår studie då samtyckeskravet går ut på att man har samtycke från respondenten.  Där informerade vi 

även om ljudinspelningar av intervjun och att allt som sägs under intervjuns gång är konfidentiellt 

(Gustafsson, Hermerén & Petterson 2017). 
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Konfidentialitetskravet som också är en av de fyra individskyddskraven grundar sig på att andra parter 

inte ska kunna ta del av uppgifterna man fått utav respondenterna eller att man på något vis lyckas 

knyta an de uppgifterna till någon specifik person. Detta innebär att dessa uppgifter ska redovisas och 

bevaras på ett säkert ställe (Svensson & Ahrne, 2011). Därav har vi under transkriberingen, resultatet, 

redovisningen och i analysen använt oss av fiktiva namn för att skydda deltagarnas personliga 

uppgifter så att utomstående människor inte ska kunna ta del av uppgifterna och koppla samman dem 

till personen i fråga.  

Det sista individskyddskravet som man som forskare måste förhålla sig till är nyttjandekravet som 

innebär att all information man har fått fram bara ska knytas an till forskningsområdets syfte och inte 

till något annat. Därför har all information vi har fått fram bara använts i utbildningssyfte. Dessutom 

har vi meddelat respondenterna att uppsatsen kommer att publiceras på DIVA portal och att dem kan 

ta del av arbetet för att se resultatet om så önskas (Gustafsson, Hermerén & Petterson 2017). 

5.8 Metoddiskussion  
 

Handlingsutrymme är ett ämne som präglar sig av osäkerheter inom det sociala arbetets praktik. Att vi 

använde oss av en kvalitativ metod var intressant då vi kunde få hjälp med att förstå de osäkerheter 

och tolkningar som respondenterna hade kring handlingsutrymmet. Respondenterna gjorde egna 

tolkningar av våra intervjufrågor vilket kan skapa dubbeltydighet ifall olika respondenter tänker och 

resonerar olika (Denscombe 2016). Resultatet i vårt fall kan variera beroende på hur tolkningar har 

gjorts. Det vill säga att man i den kvalitativa designen utgår man som uppsatsförfattare utifrån att tolka 

respondenternas uttalande samtidigt som respondenterna tolkar våra frågor och beroende på hur man 

som uppsatsförfattare respektive respondent har valt att tolka ämnet så kan det leda till variation i 

arbetet (Denscombe 2016). Eftersom att man kan göra olika tolkande resulterar det i ett betydelsefullt 

material då man kan se saker och ting ur olika perspektiv. Detta ansåg vi vara en fördel i vår studie då 
vi ville fokusera på mer djupgående vetskap om undersökningens syfte.  

 

Dessutom kan resultatet även variera beroende på den tidigare forskning vi har valt att utgå ifrån. Vi 

som uppsatsförfattare kan vara lite kritiska till den tidigare forskning som vi har valt att använda oss av 

inom det relevanta området då majoriteten av forskningarna är från tidigt 20-hundratal. Detta kan 

skilja sig mycket från hur samhället ser ut idag och de uttalanden som respondenterna har utgett vid 

intervjuerna. Det vill säga att den äldre forskningen ger oss möjligtvis inte en relevant bild/resultat av 

hur samhället ser ut idag vilket kan ha en inverkan på vårt resultat. Hade vi till exempel använt oss av 
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nyare forskning så hade det kunnat ge oss en mer aktuell bild av ämnet som vi undersökt, vilket hade 

kunnat påverka resultatet på ett annat sätt. Likaså skulle vi kunna vara mer kritiska till att vi i tidigare 

forskning valt att utgå ifrån Duner och Nordströms artikel som undersöker handläggare som arbetar 

med äldre och inte barn med den typen av problematik som vi valt att fokusera på. Vi är medvetna om 

att det kan finnas skillnader mellan hur handläggare i respektive enhet arbetar. Dock ansåg vi att den 

informationen vi fick från respondenternas uttalanden inte skilde sig ifrån den informationen som 

framkom i tidigare forskning då vi endast valde att ta med information om lagstiftningen och hur det 

påverkar handläggaren.  

 

Vi valde i vår kvalitativa studie att använda oss av ett bekvämlighetsurval då vi ansåg att det var det 

enklaste tillvägagångssättet för att komma i kontakt med respondenter som var lämpade för studiens 

syfte. Denscombe (2016) hävdar att studiens trovärdighet påverkas av bekvämlighetsurvalet då 
informationen blir med sannolikhet mer tillförlitlig och precis. Dock kan detta ses som en negativ 

aspekt då urvalets trovärdighet kan påverkas negativt. Genom att ledningen framförde vidare vår 

information till socialsekreterarna bortom vår kontrollmöjlighet kan det ha resulterat i att vissa av 

respondenter som visade intresse för deltagande i undersökningen kan ha påverkats av ledningens 

inflytande som valt vilka som ska delta och inte. 

 

Datainsamlingarna utgjordes genom att vi intervjuade åtta socialsekreterare i två olika kommuner i 

Hallands län. Denscombe (2016) beskriver överförbarhet av studie som en möjlighet att föra över 

resultatet man fått fram till andra organisationer. Eftersom att syftet i vårt fall var att fokusera på samt 

få en mer djupgående förståelse över socialsekreterares upplevelser vad gäller faktorer som möjliggör 

eller begränsar deras handlingsutrymme, så minskas möjligheten för överförbarhet då syftet inte var att 

jämföra två olika län eller kommuner. Dock kan detta ses som en möjlighet för överförbarhet om 

forskare delger väsentlig information om studien så att läsaren genom resultatet ska kunna värdera ifall 

studiens resultat kan överföras till andra kommuner som har hamnat i liknande situationer (Denscombe 

2016). Bryman (2011) hävdar att tillförlitligheten i den kvalitativa studien karaktäriseras med tydlig 

framställning av datainsamling, metoder samt analys. I vårt fall ökade tillförlitligheten då vi valde att 

göra en noggrann beskrivning över hur undersökningsprocessen ser ut i vår studie. Till detta har vi valt 

att utgå ifrån en detaljerad beskrivning över vårt urval, datainsamling, hur vi har bearbetat empirin, 

samt resultat och analysprocessen och vilka de bakomliggande orsakerna är som vi arbetet utifrån för 

att kunna dra slutsatser.  

 

Denscombe (2016) hävdar att känslor och uppfattningar visas mer vid användning av kvalitativa 
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metoder. Därmed ser man fördelar med att vi använde oss av semistrukturerade intervjuer. 

Anledningen till detta är för att vi på så sätt kunde få mer djupgående information av respondenterna 

utifrån olika synvinklar eftersom att vi utgick ifrån mer öppna frågor som de kunde prata mer fritt 

utifrån. Detta resulterade i att vi direkt i mötet med respondenten kunde fånga upp deras känslor, 

åsikter och uppfattningar gällande de frågor vi undersökte, vilket gjorde att deras svar var mer 

personliga. Detta ser vi som en fördel. Trovärdigheten i den här situationen ökade på så vis att vi 

sammanfattade respondenternas svar i form av bekräftelse genom att säkerställa så att vi som 

uppsatsförfattare har uppfattat deras svar korrekt (Denscombe 2016).       

 

Dock kunde trovärdigheten påverkas på ett negativt sätt. Detta genom att respondenterna direkt i 

samtyckesblanketten kunde utläsa att studien heter ’’lagar och riktlinjer i socialsekreterarnas 

utredningsarbete av våldsutsatta barn ’’och kunde därmed begränsa sina svar till att prata om just lagar 

och riktlinjer och inte andra faktorer som också påverkar deras handlingsutrymme. 

Dessutom kunde inspelningen ha en negativ påverkan på respondenterna i form av att de kunde måla 

upp sig en bild samt känna att de är på något slags förhör. Detta kan i sin tur påverka deras motivation 

till att svara på frågorna (Denscombe 2016). Därav förklarade vi klart och tydligt för respondenterna 

att deltagandet inte är ett ” måste ” utan en frivillig medverkan som kan avbrytas när man än känner 

för det. Vidare ansåg vi att det var viktigt att berätta för respondenterna att vi utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna och att inspelningarna kommer att raderas när uppsatsen är godkänd då 
dem är konfidentiella. När vi skulle ha intervjuerna tänkte vi mycket på att respondenterna skulle 

känna sig trygga och avslappnade för att kunna ha möjlighet att slappna av och ge oss detaljerad 

information, vilket Denscombe (2016) hävdar är viktiga faktorer för att öka trovärdigheten. Därav 

valde vi att följa respondenternas önskemål genom att ha intervjuerna i deras arbetsmiljö där vi satt 

mitt emot varandra. För att få respondenterna att känna sig avslappnade valde vi att inleda intervjun 

med bakgrundsfrågor. Respondenternas uppfattningar gällande intervjuerna kunde tolkas både som 

något negativt och positivt.  Negativt genom att de möjligen kände press på att svara direkt då de inte 

fick möjlighet att tänka på frågorna under intervjuns gång. Det positiva kunde dock tolkas genom att vi 

under hela intervjun lyssnade istället för att skriva under tiden respondenterna pratade vilket hade 

kunnat resultera i att det skapas en känsla av stress hos respondenten. För att öka respondenternas 

förtroende till oss som uppsatsförfattare informerade vi om hur vi ska gå tillväga med materialet vi fått 

fram och rekommenderade även dem att läsa uppsatsen vid godkännande (Denscombe 2016). 

 

Att vi använde oss av semistrukturerade intervjuer kunde ses utifrån två ytterligare negativa aspekter 

där trovärdigheten kunde påverkas negativt. Det vill säga att våran närvaro under intervjuerna kunde 
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påverka respondenternas svar genom att de inte talar utifrån sig och sin situation utan mer anpassas till 

verksamheten och dess fördel. Dessutom innehöll vissa frågor ett flertal sammansatta frågor vilket 

kunde leda till att respondenterna kunde utesluta vissa delar av frågorna för att fokusera på endast en 

specifik. På så vis kan resultatet påverkas negativt menar Eriksson - Zetterquist & Ahrne (2011). Dock 

hade man möjligtvis fått andra uppfattningar genom observationer där man hade kunnat få fram andra 

bakomliggande faktorer till problematiken än vad man hade fått av respondenterna. Vi anser dock att 

det var till vår fördel att vi använde oss av semistrukturerade intervjuer då vi på så vis fick mer 

djupgående information utifrån tankar och upplevelser från respondenterna vilket vi inte hade fått om 

vi valde att utgå ifrån strukturerade intervjuer som är mer teori styrda. Utifrån strukturerade intervjuer 

hade vi inte besvarat vårt syfte där vi ville undersöka socialsekreterares upplevelser av deras 

handlingsutrymme (Denscombe 2016). 

 

Vi anser att det är viktigt att vi som uppsatsförfattare bör ha i åtanke att vara så neutrala som möjligt 

vad gäller tolkning av materialet genom analysmetoden. Det vill säga att man måste fokusera på att 

komma ifrån jaget när man går igenom resultatet man har fått utifrån intervjuerna. Anledningen till 

detta är för att fokuset ska ligga i att just lyssna på respondenternas svar och inte att resultatet ska 

präglas av våra förutfattade meningar som hade kunnat påverka resultatet och analysen till att vara mer 

teoristyrd, då det inte var syftet med vår studie. Dock medför detta svårigheter just vad gäller att utgå 
ifrån att bedöma kvalitativ forskning eftersom att det handlar om tolkning. Det är därför viktigt att man 

som forskare utgår ifrån det hermeneutistiska synsättet vars utgångspunkt är att man måste se bort från 

sin egen förförståelse och istället ge plats för att se hur delen av helheten tolkas utifrån andra. Därav är 

det viktigt att man som forskare inte intygar eller styrker det respondenterna säger under intervjuns 

gång (Thuren 2007). Bryman (2011) hävdar att man ska diskutera studiens objektivitet. Detta genom 

att forskaren tydligt ska visa att genomförandet av slutsatserna i studien inte medvetet har påverkats av 

forskarens egna bedömningar. Därav försökte vi under intervjuernas gång vara så neutrala i den mån 

det gick samtidigt som vi på ett opartiskt sätt bearbetade och analyserade materialet vi fick fram av 

respondenterna, vilket vi också noga beskriver under metod. 

6. Resultat och Analys 
 

I detta kapitlet har vi valt att koppla samman resultat och analys, där respondenternas uttalanden 

redovisas efter följande teman; Uppdragets påverkan på utredningsarbetet, lagar och riktlinjer, 

barnets delaktighet, barns inflytande och organisatoriska resurser. 
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6.1 Uppdragets påverkan på utredningsarbetet  
 

Under intervjuerna tar respondenterna upp en faktor som påverkar deras utredningsarbete vilket är 

uppdraget dem har i sin organisation som visar på och bestämmer vad det är som ska göras. Detta i sig 

sätter begränsningar vad gäller deras handlingsutrymme i utredningsprocessen. Respondenterna 

förklarar sitt uppdrag som att utreda ärenden genom att inhämta information från klienter och 

anhöriga, göra bedömningar samt fatta beslut ifrån inhämtad information. Enligt respondenterna 

betraktas detta som en begränsning i deras utredningsarbete, då de måste följa organisationens ramar 

stegvis. Detta upplever respondenterna som en bundenhet i deras handlingsutrymme av att inte kunna 

nyttja det fullt ut. Dock anser tre andra respondenter att uppdraget styr deras utredningsarbete då det 

finns klara riktlinjer av tillvägagångssättet på det som ska göras. Till följd av tydligheten möjliggörs 

även socialsekreterares handlingsutrymme då det ger möjlighet att arbeta i rätt riktning mot mer 

rättvisa bedömningar. Genom detta sätt så kan uppdraget utifrån socialsekreterarens handlingsutrymme 

både ses som en möjlighet och och begränsning. Från utdrag ur intervjun med R1, beskriver 

respondenten ovanstående som:  

 

Jag tycker att uppdraget påverkar mitt arbete hela tiden. Ibland kan jag tycka att det är 
skönt med tydlighet … speciellt när det kommer till fall som jag inte har tidigare 

erfarenheter av. Då tycker jag det är bra när det liksom står klart och tydligt… så jag vet 
hur jag ska gå tillväga. 

 

Svensson, Johansson & Laanemets (2014) hävdar att socialsekreterares handlingsutrymme utformas 

genom uppdrag som organisationen arbetar utifrån. Detta formar ramarna för socialsekreterares 

uppdrag över hur dem ska gå tillväga. I Ponnert & Svensson (2016) studie i tidigare forskning framgår 

det att socialsekreterares handlingsutrymme även påverkas av deras egna professionella tolkningar, 

yrkesvana samt mötet med den enskilde. Detta är något som respondenterna instämmer till. 

Respondenterna uppger att de har utrymme att bestämma huruvida de ska lägga upp sitt arbete trots 

organisationens tydliga uppdrag. Det vill säga att respondenterna själva kan avgöra hur mycket tid och 

arbete det krävs för varje enskilt uppdrag, samt att de får prioritera vad som är viktigt. R2 och R5 

upplever att det leder till att dem kan frångå vissa rutiner i utredningsprocessen och att det i sin tur ger 

dem möjligheter till att påverka utredningsarbetet. Exempelvis rutiner som inte är tydligt beskrivna 

leder till att man utgår ifrån tolkningsutrymmet som på så sätt ger möjlighet att påverka 

utredningsarbetet. Likaså lyfter Lipsky (1980) fram detta i sin studie, där han påvisar att 
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gräsrotsbyråkrater arbetar utifrån att utveckla sina egna arbetsrutiner och arbetssätt genom att förhålla 

sig till organisationens ramar för att på så sätt tillgodose klientens behov. Respondenterna menar på att 

de får möjlighet att individanpassa bedömningarna utifrån klientens behov genom att förhålla sig till 

detta arbetssätt. R5 uttrycker sig på följande vis: 

 

Ja det finns alltid utrymme till variation, varje ärende varje familj, ingen är lika, all 
problematik är inte lika. I många fall får vi möjlighet att bolla olika ärenden med till 

exempel chef eller andra kollegor … om man kan bortse från rutinerna och köra på sitt 
eget arbetssätt för att tillgodose behovet. 

 

6.2 Lagar och riktlinjer 
 

Något som synliggörs i samtliga intervjuer är att respondenterna anser att lagar och riktlinjer är 

styrande i deras arbete. Respondenterna upplever att Socialtjänstlagen samt riktlinjerna både kan ge 

dem möjligheter samt begränsningar vid bedömningar och beslutsfattande. Respondenterna menar att 

det finns ett stort handlingsutrymme när man arbetar utifrån SoL, vilket möjliggör egna tolkningar av 

de enskilda fallen. Anledningen till detta är för att lagarna samt riktlinjerna inte är så detaljerat 

beskrivna. Dock upplever vissa av respondenterna att detta i sin tur skapar begränsningar i deras 

utredningsarbete då lagarna samt riktlinjerna är svåra att tolka. Det vill säga att tolkningsfriheten och 

handlandet utifrån tolkandet är viktiga faktorer i utredningsarbetet, eftersom att utgångspunkten i 

utredningsarbetet är att tillgodose olika individers behov av hjälp.  

 

Vidare uppger respondenterna att de har en valmöjlighet i deras utredningsarbete och beslutsfattande, 

vilket även framkommer i Lipskys (1980) studie som Svensson, Johnsson & Laanemets (2014) lyfter 

fram. Om regelverken och organisationens mål är vagt formulerade, skapar det större utrymme för 

socialsekreterare att utveckla sina egna rutiner och arbetssätt samt skapa förändringar för att på bästa 

sätt tillgodose klientens behov (Evan & Harris 2004). Enligt respondenterna ger detta möjlighet för 

nytänkande och självtolkande vilket i sin tur skapar möjlighet till att gå utanför ramarna i 

utredningsprocessen. Å andra sidan hävdar Svensson, Johnsson & Laanemets (2014) att 

gräsrotsbyråkrater kan välja att gå utanför de angivna ramarna för att anpassa insatser efter det 

personliga behovet hos klienten till att begränsa sitt handlingsutrymme och inte använda det fullt ut. 

Detta genom att hänvisa till regler och lagar som begränsning i utrymmet. Respondenterna måste ha 

rätt kompetens och god kunskap för att kunna fatta förnuftiga val i olika situationer samt hur 

beslutsfattande ska hanteras i relation till valen.  
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R4 uppger att det är en trygghet att använda sig av socialtjänstlagen i sitt utredningsarbete, då det ger 

en möjlighet till att falla tillbaka på lagstiftningen och riktlinjerna ifall att någon ifrågasätter deras 

bedömningar.  Detta kan kopplas samman med Evans (2011) studie i tidigare forskning där han 

framför att arbetet utifrån lagen ger socialsekreteraren en sorts trygghet och möjlighet att fatta svåra 

beslut. Detta i sig ger mer klarhet i arbetet och kan därmed användas som skydd vid svåra situationer. 

Ett återkommande tema i intervjuerna är att lagar och riktlinjer såsom socialstyrelsens lagar och 

föreskrifter, påverkar socialsekreterarnas handlingsutrymme. Socialsekreterare framhåller ömsom att 

lagar och riktlinjer begränsar deras handlingsutrymme, ömsom att de skapar förutsättningar i 

utredningsarbetet. Denna kluvenhet kan illustreras med hjälp av utdrag ur två intervjuer med R1 och 

R4. Utifrån utdrag med R1 beskrivs möjligheten på följande sätt:  

 

Jag anser ju att lagstiftningen på ett sätt möjliggör mitt arbete med barn genom att jag är 
självständig i mitt arbete, jag får möjligheten att hitta mina egna arbetssätt. Ju längre jag 

jobbat ju bekvämare har jag blivit i min roll, och jag har hittat nya sätt som underlättar mitt 
arbete.   

 

På frågan om begränsningar svarar R4:  

 

Som ny inom yrket kan jag tycka att det är svårt att veta hur jag ska gå tillväga, speciellt 
vid komplexa fall när det inte är tydligt beskrivet i rutinerna som vi har och då  så blir jag 

ju osäker på vad jag får göra och inte får göra. Det är då jag rådfrågar och diskuterar 
problemet med mina kollegor för att höra om hur dem hade gått tillväga för att lösa 

problemet. 
 

I Duner & Nordströms (2006) studie tas gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme upp, som påverkas av 

graden av osäkerhet som råder i socialsekreterarens tillvägagångssätt. Duner & Nordström (2006) 

menar på att handlingsutrymmet begränsas i deras arbete till följd av osäkerheten. Detta skiljer sig 

dock från Evans & Harris (2004) syn på socialsekreterarens osäkerhet. Författarna syftar på att ju mer 

osäkerhet det råder desto större utrymme har socialsekreterarna till att utveckla och skapa egna 

arbetssätt. Utifrån respondenternas svar kan man urskilja att flera av respondenterna ser osäkerheten 

som en begränsning, eftersom det kräver mer analys och förståelse för att kunna tolka det enskilda 

fallet. “ Jag kan känna mig begränsad i mitt handlande, i de fall jag inte känner mig säker i hur jag ska 

tänka och bedöma en situation, då är riktlinjerna och lagarna ett hjälpmedel för mig.’’ -R1 

 

Respondenterna tar upp riktlinjerna som styrande faktorer i deras utredningsarbete. De menar på att 

riktlinjerna medför ett mer detaljstyrt arbetssätt än socialtjänstlagen, vilket dem anser begränsar deras 
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utredningsarbete. Anledningen till begränsningen är att riktlinjerna är en mall som stegvis förklarar 

tillvägagångssättet för varje del i utredningsprocessen. I tidigare forskning lyfter Evans & Harris 

(2004) upp Howe’s (1991) kritik gentemot Lipskys teori om gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme. 

Howe (1991) I Evans & Harris (2004) hävdar att gräsrotsbyråkrater inte har ett så brett 

handlingsutrymme som Lipsky tar upp i sin teori. Anledningen till detta menar Howe (1991) I Evans 

& Harris (2004) grundar sig i utformningen av det sociala arbetet, vilket innebär att socialsekreterarnas 

arbetssätt ständigt måste anpassas efter de regelstyrda riktlinjerna. Likaså påverkas socialsekreterarnas 

utredningsarbete av chefernas utformning vad gäller att anpassa arbetsuppgifter och rutiner efter 

organisationens mål. Vid frågan om hur respondenten upplever att utredningsarbetet påverkas av lagar 

och riktlinjer som de bör förhålla sig till, svarar R7: 

 

 Det går inte att undkomma de lagarna och riktlinjerna man har. De flesta kommunerna har 
de här dokumenten som bbic, om du har hört… då är det per automatik att man använder 

sig av de lagarna och reglerna som är föreskrivna och sedan beroende på i vilken kommun 
man jobbar på så kanske riktlinjerna kan se olika ut, men man är styrd och oftast handlar 
det mycket om ekonomin, hur mycket man kan göra på hemmaplan, då menar jag med 

öppenvården, resursenheten, barn och ungdom, familjebehandlare som jobbar i 
behandlingssyfte, och behovet av att placera barn.  

 

6.3 Barnets rättigheter 
 

Respondenterna anser att det medför svårigheter att få med barnets vilja om föräldrarna inte har 

samma vilja. Det vill säga att barnen inte har en rättslig möjlighet att kunna påverka beslutsfattandet, 

då föräldrarnas vilja att samarbeta väger tyngre om samtycke inte finns. Dock menar respondenterna 

att barnet kan få mer inflytande till att vara med och bestämma om barnet känner delaktighet och att 

det finns samtycke från föräldrarna. Det kan till exempel handla om vilka resurser som tillgodoser 

barnets behov. I likhet med detta framkommer det i Leviners (2011) studie att barn som utreds har 

begränsade möjligheter att påverka deras delaktighet. Detta menar även (Aronsson, 2001b; Leviner, 

2011; & Mattsson, 2006) beror på att barn inte har rättigheter till att självständigt tolka, agera och 

bestämma över sin livssituation. Lagstiftningen är inte formulerad utifrån att barns rättigheter går i 

första hand, därmed finns det stor risk för att föräldrars rätt går före barnets rätt (Leviner: 2011). 

Utifrån R5’s uttalande gällande barns rättigheter till vilja och delaktighet i beslutsfattandet berättar R5 

enligt följande: 

 

Barnets perspektiv är att man ska låta barnet höras och synas, det är ytterst viktigt att 
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lyssna till barnet. Samtidigt som man måste ha med vuxenperspektiv som kanske inte 
överensstämmer med det barnet vill… man måste beakta de båda perspektiven i 

utredningen för att få ett bra resultat, alltså barnets bästa ska vara det som väger tyngst  
 

I resultatet nämner respondenterna att man utifrån utbudet av insatser och befogenhet samt de osäkra 

riktlinjerna ska fatta ett beslut i samråd med barnets föräldrar. Detta resulterar i att fokus inte läggs lika 

mycket på barnet som det bör, utan mer på föräldrarna. På så sätt begränsas tillämpningen av 

barnperspektivet i socialsekreterarnas utredningsarbete (Leviner 2011). I Shiers (2001) teori utgår man 

ifrån att de tre första nivåerna endast gör barn delaktiga genom deras åsikter. I den fjärde och femte 

nivån får barnet aktivt delta i beslutsfattandeprocessen, genom att barnet får inflytande samt ansvar i 

utredningsprocessen. Shier (2001) tydliggör att barn som får vara med att bestämma kan det resultera i 

förbättrad kvalité av insatserna. Socialsekreterarna nämner att man utgår utifrån barnets mognad, 

utveckling vid inflytande samt delaktighet av barnen i utredningarna. De äldre barnen som är mer 

utvecklade kan även förstå situationen ur olika perspektiv vilket resulterar i att man lättare kan 

kommunicera med barnet. Det står även med i FN:s barnkonvention artikel 12, att barnets åsikter skall 

beaktas i förhållande till barnets ålder (Socialstyrelsen 2012). Dock menar socialsekreterarna att 

mognad i många fall spelar större roll än ålder. Socialsekreterare måste i vissa fall begränsa 

informationen till ett barn, om dem anser att det kan skada mer än vad de kan medföra nytta för barnet. 

Beroende på barnets ålder och mognad samt tidigare erfarenheter kan informationen till barnet 

begränsas. Därav kan inte barnet ha en påverkan på utredningen enligt Olsson (2017). Denna 

information kan illustreras med hjälp av ett utdrag ur intervju med R7 som uppger ’’När vi träffar barn 

och deras föräldrar görs en bedömning på om barnet är tillräckligt moget och gammalt, vilka 

svårigheter barnet har, därefter gör jag bedömningen på om barnet får ta del av informationen.’’ 

 

6.4  Barnets  delaktighet  
 

Respondenterna tog upp BBIC som en möjlighet och verktyg som hjälper de att skapa delaktighet för 

barn i utredningarna. De menar på att barns delaktighet ökar när dem får föra sin talan, genom att 

beskriva deras uppfattning av situationen. 

Respondenterna menar på att BBIC ger en bra grund för att barnet ska få möjlighet att beskriva sin 

egna situation med stöd av socialsekreterarna vilket möjliggör att barn blir hörda. En viktig del är att 

socialsekreterarna ska väga in barns synpunkter i utredningen och beslutsprocessen för att skapa 

delaktighet. Socialsekreterare nämner att BBIC är till stor hjälp genom att kunna få fram syftet med 
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utredningarna. R8 uttrycker sig om BBIC på följande sätt: 

 

BBIC är ett stort stöd i mitt arbete med barn, då jag tycker att jag får med viktiga delar i ett 
barns liv och att inget glöms bort. När man pratar med barnet så kan man få väldigt 

värdefull information när de känner sig bekväma till att prata om händelser och jag tycker 
att det ger mig en bättre grund i utredningsarbetet. 

 

Vi kan utifrån ovanstående information se kopplingar mellan BBIC och Shiers nivåer av delaktighet.  

Shiers (2001) tar upp fem olika nivåer som synliggör barns delaktighet. 1.Barn blir lyssnade till, 2. 

Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter. 3.Barns åsikter tas hänsyn till. 4. Barn ges 

möjlighet att delta i beslutsfattandeprocessen 5. Barn delar inflytande samt ansvar i 

beslutsfattandeprocessen. Barnkonventionen tar upp ovanstående som en grundpelare vid beaktandet 

av barnets perspektiv, då det är ytterst viktigt att socialsekreterarna inte bedömer situationen utifrån 

vad de anser kan vara för barnets bästa (SFS 2001:453). Respondenterna menar på att de verkligen 

måste sätta sig in i barnets situation och se situationen utifrån barnets synsätt. Vid samtal med R6 togs 

delaktighet upp och beskrivs enligt följande: 

 

Hur man får barn att bli delaktiga? man gör ju som man gör med alla andra människor, 
frågar barnet. Hur vill du ha det? och utgå från hur barnet vill ha det, vill dem sitta tyst så 

får den göra det, vill den prata om något annat just då så får det vara så. 
 

I Leviners (2011) studie ‘’Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete’’ som tas upp i 

tidigare forskning framkommer det att den rättsliga regleringen som socialtjänsten använder i sitt 

utredningsarbete lyfter fram att barn har kunskaper och erfarenheter som är av stor betydelse för att 

deras livssituation ska förstås. Respondenterna uppger att det är viktigt att barn tar initiativ till att 

uttrycka sina åsikter. Dock kan de se svårigheter för barn att öppna upp sig och tala med någon som 

dem inte har någon relation till. Därför är det viktigt att man som socialsekreterare “hittar lösningar” 
som gör barn trygga och villiga att prata. Shier (2001) menar på att man måste hitta så kallade 

öppningar för att nå fram till barnet. Socialsekreterarna berättar att många av de barnen de träffar har 

svårt med att prata. För att få barn att prata kan det i många fall vara bra att vara kreativ. Denna 

möjlighet kan även förknippas med nivå två i Shiers (2001) delaktighetsmodell, som innebär att barnet 

ska få stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter. Det innebär att socialsekreterarna kan genom 

olika arbetssätt försöka få barn att formulera sina tankar och åsikter och stötta dem i dessa.  

 

Socialsekreterares huvudsakliga uppfattning är att det är viktigt att man lyssnar på barnen då varje 

enskild socialsekreterare har olika avsikter med intervjun beroende på hur gammalt och moget barnet 
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är. Det vill säga att fokus i studien ligger i hur olika intervjutekniker möjliggör barns perspektiv. Detta 

genom att ha olika synsätt kring samtalets syfte, och hur ofta ett samtal med barnet ska genomföras 

under utredningens gång. Aronsson (2012) menar att socialsekreterare bör i sitt arbete förbereda och 

reflektera samt få kunskap av hur de samtalar med barn som lever i utsatta förhållanden. Det 

framkommer även att barn i många fall vill och kan berätta om deras livssituation, dock krävs det att 

socialsekreterare ger barnet möjlighet att komma till tals, samt lyssnar till barnet. Cederborg (2010) 

hävdar att vissa barn kan behöva flera samtalstillfällen för att kunna få en relation och känna sig 

bekväm till att vilja berätta, medan andra barn behöver hjälp för att komma till tals. Därav är det 

viktigt att socialsekreteraren kan göra en bedömning som kan underlätta för barnet (Cederborg 2010). 

Aronsson (2012) beskriver att man som socialsekreterare bör utveckla nya arbetsmetoder vid samtal 

med barn. Detta går i hand med Shiers (2001) teori där han beskriver vikten av att barn ska få stöd i att 

uttrycka sina åsikter och synpunkter. Även Cederborg (2010) poängterar vikten av tillvägagångssättet 

utifrån olika intervjutekniker som kan ha stor inverkan på i barns möjligheter för att kunna uttrycka sig 

och få information utifrån sin situation. Man kan se koppling mellan det Cederborg (2010) har studerat 

och Shiers (2001) modell gällande att använda olika arbetssätt vid samtal. Vid intervjuerna med 

respondenterna togs vikten upp av olika arbetssätt återkommande gånger där R5s uttalande om saken 

lyder enligt följande: 

 

Vi försöker nå barnet genom att använda olika arbetssätt som får barnet att bli bekväm. Det 
kan tillexempel vara leksaker för mindre barn men även olika hjälpmedel när vi 

kommunicerar med barnen, det kan till exempel vara genom bilder. I vissa fall kan vi även 
sitta i andra lokaler, eller träffa barnet i skolan, om det är det som fungerar bäst för barnet. 

 

Många av respondenterna beskriver att man får hitta ett sätt att tala med barnen och att inte direkt 

komma med frågor som gäller just barnets situation. Det vill säga att man exempelvis kan tala med 

barnet om vad han/hon gör på fritiden då det öppnar upp en möjlighet för barnet att tala vilket även 

visar att socialsekreteraren är intresserad av att lyssna på barnet och vad den har att säga. Dessutom 

beskriver respondenterna att ett barnperspektiv för dem innebär att de beaktar barnets åsikter vilket 

inte innebär att barnet alltid får som den vill, dock väger barnets önskemål och åsikter in vid 

beslutsfattandet och vad som är bäst för barnet. Respondenterna uppger dock att det medför 

svårigheter när det kommer till att beakta barns intressen samt stödja dem i deras delaktighet, särskilt 

när det kommer till de yngsta barnen då yngre barn inte kan tala för sig själva eller inse problematiken 

de besitter.  

 

I Shiers (2001) andra och tredje nivå är det viktigt att socialsekreteraren arbetar med barns hinder som 
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kan vara möjliga orsaker till att barnet känner bristande tillit, blyghet, dåligt självförtroende samt av 

tidigare erfarenheter känt att vuxna inte lyssnat på eller att barns åsikter inte har tagits på allvar. 

Många av respondenterna beskriver att man måste hitta olika sätt att tala med barnen och att inte direkt 

komma med frågor som gäller just situationen. Därefter kan man försöka hitta så kallade “öppningar” 
som Shier (2001) beskriver i sin teori vilket leder till att man talar om hur barnet upplever att den har 

det i hemmet. Respondenterna menar att det är viktigt att bygga en bra grund för att barnet ska kunna 

skapa en tillförlitlig relation till socialsekreteraren. Detta kan kopplas samman till Cederborg (2010) 

studie där han hävdar att barn i många fall har svårt med att uttrycka sin situation och välmående då 
dem inte känner tillit till socialsekreteraren. Därför är en viktig del av arbetet att socialsekreterare 

skapar en bra relation så att barnet känner sig bekväm till att framföra sin talan till socialsekreteraren. 

Huruvida man ska beakta barns intressen samt stödja dem i deras delaktighet uttrycker R3 inte alltid är 

så lätt och beskriver det som: 

 

Många barn öppnar inte upp sig speciellt om de blivit svikna tidigare. Man försöker skapa 
relationer med barnet, ibland krävs det att man träffar barnet och föräldrarna lite längre och 
vid flertal gånger, för att gro in sig i familjen och inte bara släppa dem direkt, man gör en 
bedömning. Man skapar en rättvis relation med familjen och främst barnet. Barnet ska få 

tala för sig själv och detta är viktigt att tänka på när man har dessa samtal. 
 

6.5 Organisatoriska resurser  
 

Respondenterna upplever att resurserna är en påverkande faktor i deras utredningsarbete. De 

organisatoriska resurserna som respondenterna främst nämner är tid, lokaler, utbildning, kunskap samt 

samtalsmetodik. Eftersom att de organisatoriska insatserna är snäva så anser respondenterna att deras 

handlingsutrymme påverkas negativt då utredningsarbetet begränsas eftersom att resurserna inte räcker 

till.  Dock kan vissa resurser som omfattar kunskap ibland ses som en möjliggörande faktor för 

socialsekreterarnas utredningsarbete eftersom att ju större bildning man har desto lättare har man att 

finna en lösning samt tillvägagångssätt i varje enskilt fall.  

 

Till ovanstående information instämmer även Lipsky (1980) där han i sin studie beskriver att 

socialsekreterares handlingsutrymme begränsas på grund av de bristande resurserna som råder inom en 

organisation. Det Lipsky (1980) menar är att ju större efterfrågan på vissa resurser är desto mer 

begränsas resurserna till att användas i de olika fallen. Detta resulterar i sin tur i att de bristande 

resurserna styr socialsekreterarnas arbete och kan därmed inte tillgodose individens behov i den mån 
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som kanske krävs. Respondenterna uppger att i takt med att samhället förändras blir fallen mer 

komplexa vilket resulterar i att det blir svårare att tillgodose alla individers behov i 

utredningsprocessen med de befintliga resurserna inom organisationen. I likhet med det 

respondenterna uppger, påpekar även Duner & Nordström (2006) i tidigare forskning där författarna 

menar på att ju färre resurser man har desto större osäkerhet bildas det i socialsekreterarnas 

handlingsutrymme vilket respondenterna uppger som en begränsning i deras utövande. Dessutom kan 

det bidra till problem för socialsekreterare att fullfölja individens behov eftersom att lagen inte ger en 

detaljerad förklaring över hur resurserna ska fördelas (Evans & Harris 2004). Flera av respondenterna 

återkommer till frågan om bristande resurser i form av begränsning samt osäkerhet vilket R6 uttrycker 

problemet på följande vis:  

 

Insatser kan vara en begränsning. Kris Centrum finns, men att vi hade behövt mer insatser 
för att där kan man känna att de inte alltid är individbaserade och man får nöja sig med en 

insats trots att de hade behövts en annan. 
 

Respondenterna anser att de organisatoriska resurserna har en stor inverkan på deras utredningsprocess 

vad gäller våldsutsatta barn vilket också är ett hinder till att inkludera och göra barn delaktiga. Som 

ovannämnt talar respondenterna om organisatoriska resurser såsom kunskap, utbildning, lokal samt tid. 

Dessa insatser är viktiga förutsättningar som medför att barn inkluderas i beslutsfattandet. 

Socialsekreterarna anser att dem inte alltid har rätt kunskap om barn i svåra situationer och att detta är 

något organisationen behöver för att vidareutveckla resurser som är mer individanpassade. Likaså 

anser socialsekreterare att det är tidskrävande att använda sig av BBIC då man måste utgå ifrån en 

omfattad informationshämtning, vilket tar mycket tid som man istället hade kunnat lägga ner på att 

samtala med barnet och fokusera på endast barnet (Rasmusson 2004 & Svendsen 2012).  På grund av 

de knappa resurserna, de osäkra riktlinjerna som socialsekreterare arbetar utifrån, anser respondenterna 

att deras handlingsutrymme begränsas av att göra barn delaktiga. 

Respondenterna framhåller att organisatoriska resurser samt riktlinjer begränsar handlingsutrymmet. 

Detta kan exemplifieras med hjälp av ett utdrag ur intervjun med R8: 

 

Jag tror nog att mycket handlar om arbetsbelastningen. jag kan inte alltid, inte i den 
utsträckning som jag vill utreda alla fall ingående. I de fallen får jag prioritera och göra det 

som är nödvändigt både inom tidsramen enligt lagstiftningen och vad som är bäst för 
barnet och i många fall hade jag velat göra mer. 
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7. Slutdiskussion  
 

I den här delen kommer vi att beskriva samt diskutera slutsatsen av studiens syfte samt 

frågeställningar som vi har undersökt. Dessutom kommer vi att diskutera samt ge förslag till fortsatt 

forskning inom det aktuella området.  

7.1 Möjligheter och begränsningar i handlingsutrymmet 
 

Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare inom socialtjänstens enhet för barn och unga 

i Hallands län upplever att deras handlingsutrymme påverkas av de faktorer de bör förhålla sig till vid 

barnavårdsutredningar samt hur barnperspektivet inkluderas i beslutsprocessen vad gäller barn som 

bevittnar eller utsätts för våld i nära relationer. Detta för att få en ökad förståelse av det 

handlingsutrymme som socialsekreterare besitter. Resultatet i vår studie har visat att de faktorer som 

påverkar socialsekreterarnas handlingsutrymme är uppdragets påverkan, lagar och riktlinjer, samt de 

organisatoriska resurserna. I resultatet framkommer det av respondenterna att de upplever att det både 

finns begränsningar och möjligheter i deras utredningsarbete. Detta till följd av att de måste förhålla 

sig till lagar och riktlinjer samt organisationens mål och resurser. Likaså diskuterar Wörlen (2010) i sin 

studie om att socialtjänsten är lagstyrd och att det finns uppsatta gränser över hur arbetet ska fördelas 

och prioriteras. Det innebär att socialsekreterarens handlingsutrymme påverkas av de lagar och 

riktlinjer som förekommer i organisationen. I likhet med detta tar Molander (2011) upp i sin studie att 

socialsekreterare inte har tillräckligt med utrymme för att arbeta med komplexa fall då de utgår ifrån 

att förhålla sig till lagar och riktlinjer. Det medför därför svårigheter för socialsekreterare att tillgodose 

varje individs behov. Å ena sidan anser respondenten att uppdraget är en påverkande faktor för 

respondenternas utredningsarbete på grund av uppdragets komplexitetsgrad. Anledningen till detta är 

för att de stegvis måste följa uppdragets riktlinjer i utredningsprocessen.  

 

Å andra sidan anser vissa av respondenterna att de tydliga rutinerna för uppdragets tillvägagångssätt 

kan ses som en möjlighet i utredningsarbetet då det bidrar till mer jämlika och rättvisa bedömningar. 

Respondenterna menar på att lagstiftningen och riktlinjerna möjliggör deras handlingsutrymme på så 
sätt att socialsekreterare som är inriktade på barn och unga har större tolkningsutrymme. Detta 

resulterar i att de kan skapa egna bedömningar av varje enskilt fall och på så sätt anpassa barnens 

behov inom det utrymmet som finns. Respondenterna menar på att tolkningen sker utifrån varje enskilt 

fall där man fokuserar på klientens behov. Detta leder till att man kan tänja ut på de organisatoriska 
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ramarna som råder i organisationen och istället skapa sig sitt egna arbetssätt för att individanpassa 

insatserna. Det diskuteras i Ponnert & Svenssons (2016) studie samt i Evans & Harris (2004) studie i 

tidigare forskning om att socialsekreterare har stora möjligheter i sitt handlingsutrymme då de har ett 

stort tolkningsutrymme om lagarna och riktlinjerna är vagt formulerade. Detta resulterar i att de på så 
sätt kan tänja ut på de organisatoriska ramarna och istället fokusera på att individanpassa insatser 

utifrån behovet som finns. Dock kan detta medföra problem för socialsekreterare då de snäva 

resurserna inom organisationen kanske inte räcker till för att man ska kunna tillgodose individens 

behov. Respondenterna upplever detta som ett problem eftersom att de anser att delar av 

utredningsprocessen kan begränsas då resurserna är otillräckliga och kan därmed inte tillgodose varje 

enskilt fall. Detta skapar i sin tur en osäkerhet i socialsekreterarnas utövande då dem hamnar i kläm 

mellan klientens behov och organisationens snäva resurser. Socialsekreterare i sin tur i att fullfölja 

individens behov eftersom att lagen inte ger en detaljerad förklaring över hur resurserna ska fördelas 

(Lipsky 1980). 

7.2 Barnperspektivets inkludering i utredningsprocessen. 
 

Resultatet besvarade även frågeställningen om hur socialsekreterare inkluderar barnperspektivet i 

utredningsprocessen. Av resultatet framkommer det att socialsekreterarna är eniga om att barns 

delaktighet innebär att barnet ska vara inkluderat i utredningen. Det vill säga att socialsekreterarna 

fokuserar på att barns rättigheter och intressen synliggörs i utredningen. Dock kan man även utläsa av 

resultatet att respondenterna har varierande uppfattningar av hur dem gör barn delaktiga i 

utredningsprocessen. Vissa av respondenterna anser att det görs i samtal med barnet men även genom 

observationer vilket ger barn möjlighet till delaktighet. Dock anser vissa andra att barnet blir mer 

delaktigt genom att få ta del av informationen i utredningsprocessen. På så sätt får de mer förståelse 

över situationen vilket kan bidra till en ökad känsla av inkludering under processens gång. 

 

Cederborg (2010) hävdar att socialsekreterare synliggör barnperspektivet genom att ha kunskap om 

barns delaktighet i utredningsprocessen. Det vill säga att socialsekreterares syn på delaktighet kan 

variera. Socialsekreterarnas olika uppfattningar av delaktighet kan skapa orättvisor för barns rättigheter 

och intressen, som socialsekreterarna uppger är en viktig del i utredningen. Att barn ska få samma 

förutsättningar till att bli delaktiga ska vara oberoende av vilken socialsekreterare barnet träffar. Detta 

kan skapa en skev bild av socialtjänstlagen och dess arbetssätt i förhållande till barnet och dess 

perspektiv på delaktighet.  
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Det framkommer både i forskning och i praktiken att det är viktigt att anpassa samtalet utifrån varje 

barn och dess situation. I resultatet framkommer det att socialsekreterarna utgår ifrån barnets ålder, 

mognad, kompetens, kommunikationsförmåga samt tidigare erfarenheter. Respondenterna anser att det 

medför svårigheter att beakta barns intressen samt stödja dem i sin delaktighet när det gäller de yngre 

barnen. Anledningen till detta är för att de yngre barnen inte alltid kan tala för sig själva eller inse 

problematiken (Rasmusson 2006). Respondenterna tar upp att det är viktigt att utveckla nya arbetssätt 

för att öka delaktigheten när barnet inte talar.  

Av resultatet framkommer det att äldre barn som är mer utvecklade och kan förstå situationen ur olika 

perspektiv ges möjlighet för en ökad delaktighet samt inflytande. Det står även med i FN:s 

barnkonvention i artikel 12, att barnets åsikter skall beaktas i förhållande till barnets ålder 

(Socialstyrelsen 2012).  

Respondenterna anser att det är en utmaning att arbeta utifrån BBIC då det kräver omfattande 

dokumentation utifrån barnets åsikter och synpunkter. Detta kan kopplas till Shiers (2001) nivåer av 

delaktighet som utgår ifrån att: Barn blir lyssnade till, Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och 

synpunkter, Barns åsikter hänsyn till, Barn ges möjlighet att delta i beslutsfattandeprocesser samt att 

Barn delar inflytande och ansvar i beslutsfattandeprocessen. Resultatet påvisar att socialsekreterare kan 

arbeta utifrån alla nivåer av delaktighetsmodellen och på så vis möjliggöra barns delaktighet i 

utredningen. Dock är inte detta möjligt i alla utredningar då det beror på situationen, barnet och dess 

omständigheter. Socialsekreterarna kan i viss omfattning verka på alla nivåer i delaktighetsmodellen, 

dock kan detta variera utifrån barnets situation.  

 

Svendsens (2012) beskriver att BBIC- triangeln skapar möjligheter till att synliggöra de 

bakomliggande faktorerna utifrån barnets syn på situationen. Detta medför större förutsättningar till att 

barns deltagande och medbestämmande tas i beaktande. Dock menar Leviner (2011) på att barn har 

begränsade möjligheter att påverka deras delaktighet. Detta menar författaren beror på att barn inte har 

en rättslig möjlighet att kunna påverka socialsekreterares bedömningar av deras livssituationer i 

utredningarna. I likhet med det Leviner (2011) hävdar tar även Dahlkild-Öhman (2011) upp i sin studie 

“Att börja tala med barn om pappas våld mot mamma’’ att det råder tvetydighet i synen på barn i 

samhället. Dahlkild- Öhman (2011) menar på att barnet både ses som ett objekt för vuxnas omvårdnad, 

skydd och kontroll men även som ett subjekt. Det vill säga en aktör med kompetens och förmåga att 

handla och påverka sin livssituation. Dessa två olika synsätt står i motsättning till varandra enligt 

(Eriksson & Nässman 2009). Anledningen till detta är då samhällets syn på barnet är att barn är i 

behov av omsorg och skydd vilket motsätter sig till synen på att barn är kompetenta nog och har 
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förmåga att påverka sin livssituation (Eriksson & Nässman 2009). Vidare kan man se en 

sammankoppling till Sterns (2006) studie som handlar om en maktfråga som vuxna besitter gentemot 

barnet. Stern (2006) menar på att vuxna har svårt att ge ifrån sig makten till barn då man anser att barn 

inte är tillräckligt mogna för att kunna avgöra vad som är bäst för dem.  Respondenterna anser att det 

då blir ett hinder för de i deras arbete, då det inte finns något samtycke till insatserna vilket resulterar i 

att man inte kan uppfylla alla nivåer i Shiers delaktighetsmodell. Trots att det i vissa fall finns 

samtycke från föräldrarna kan barns vilja och föräldrarnas vilja vara olika vilket kan försvåra arbetet 

inom barnavårdsutredningarna för socialsekreteraren (Leviner 2011). En fördel är dock att 

socialsekreterare sedan år 2010 får samtala med barn utan föräldrars samtycke, vilket innebär att man 

kan uppfylla de tre första nivåerna av Shiers delaktighetsmodell. Detta förenklar målet att lyssna till 

barnet och hennes/hans åsikter för att öka deras delaktighet (Halldén 2003). 

 

Ytterligare något som påverkar barns omfattning av delaktighet menar respondenten på är de 

organisatoriska förutsättningarna såsom resurser, tid, kunskap och metoder som är viktiga nyckelord 

för att öka chansen att uppfylla barns delaktighet. Respondenterna uppger även att BBIC har en 

påverkan på barns delaktighet då det kräver tid som socialsekreterarna istället hade kunnat lägga på att 
samtal med barnet (Rasmusson 2006).  

 

Duner & Nordström (2006) beskriver tvärtemot att socialsekreterare har makt inom 

handlingsutrymmet vilket innebär att de har ett val om hur situationer kan hanteras. Anledningen till 

det är att socialsekreterarna är relativt fria i organisationen då ledningen inte har en stor auktoritet 

vilket ökar socialsekreterarens makt i relation till barnet. Vidare kan det betraktas som positivt, att vara 

fri och ha makt. Dock karaktäriseras regelverken samt organisationen mer som otydlig än konkret 

beskriven över tillvägagångssättet, vilket kan medföra problematik för socialsekreteraren till att få stöd 

i arbetet. I studien kopplas även regelverket och organisationen till makt som socialsekreteraren 

besitter gentemot barnet. Inom det sociala fältet råder det en osäkerhet vad gäller att använda sig av 

samt hantera makten på rätt sätt. Författarna menar på att makten kan skapa större begränsningar i 

handlingsutrymmet då det bygger på socialsekreterares osäkerhet över hur de ska tillämpa makten 

(Duner & Nordström 2006). Dock hävdar Taylor (2014) att socialsekreteraren har en makt och kan 

välja att använda sitt handlingsutrymme för att erbjuda bättre hjälp till klienter eller agera till 

organisationens fördel. I studien som grundades på observationer och intervjuer med socialarbetare 

upptäckte Taylor (2014) att socialsekreteraren är mer benägen att kontrollera individen och verka för 

organisationens intresse. Anledningen till detta är samhälleliga förutsättningar att erbjuda 

individanpassad hjälp och socialsekreterarnas bristande professionella kunskaper (Taylor 2014).  
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Avslutningsvis kan detta ses utifrån ett samhällsperspektiv där samhällets insatser undersöks i den mån 

det går för barnets behov samt rättigheter. I studien framkommer det att barns rätt till delaktighet är en 

viktig del som omdiskuteras med hänsyn till barnkonventionen. Utifrån studien får samhället större 

insyn i socialsekreterarnas komplexa arbetsroll som påverkas av de samhälleliga förändringarna på 
organisationens uppdrag. Eftersom socialtjänsten är en politiskt styrd organisation som arbetar utifrån 

sociala problem i samhället som ständigt förändras medför det därför rörlighet i mening att 

förändringar i samhället kan omdefiniera organisationens uppdrag. Detta kan i sin tur antingen 

möjliggöra eller begränsa socialsekreterares handlingsutrymme till barns delaktighet då 
socialsekreterare måste ta hänsyn till och bedöma barns ålder samt mognad vilket är två påverkande 

faktorer till barns rätt till information samt delaktighet. Studien är relevant för det sociala arbete då den 

synliggör socialsekreterarens bedömning av barnets mognad vilket i sin tur ökar eller minskar barnets 

rätt till att få ta del av informationen. Detta medför konsekvenser för barn som upplever att de inte är 

delaktiga i processen som rör dem, då de kan uppleva stor maktlöshet gentemot socialtjänsten som har 

total makt över deras liv samt framtid (Grefve 2016). Samhällets syn på barn har en stor inverkan på i 
vilken mån delaktighet ska användas. Utifrån samhället har man tidigare arbetat med att göra barn 

delaktiga under utredningarna, vilket man själv har avgjort i vilken utsträckning och på vilket sätt. 

Dock är barnkonventionen idag en lag som ställer krav på att samhället ska se barn som individer med 

bestämmanderätt i sina situationer (Regeringskansliet 2019). Genom att undersöka samt 

problematisera betydelsen av delaktighet i arbetet så kan studien bidra till att synliggöra barns rätt till 

delaktighet i bedömningarna inom det sociala fältet och kan användas som underlag för vidare studier 

inom ämnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 50 

7.3 Förslag till vidare forskning 
 

Utifrån resultatet vi har vi fått fram i vår studie kan vi se att det fortfarande föreligger problematik 

gällande socialsekreterares handlingsutrymme då det kan upplevas som en begränsning eller möjlighet 

i utredningsarbetet.  På grund av de snäva resurserna som verksamheten besitter påverkas därmed 

socialsekreterarnas handlingsutrymme negativt, då de måste förhålla sig till organisationens mål om att 

tillgodose barnets behov och samtidigt anpassa detta efter resurserna. Kunskapen vi har fått under 

studiens gång är en bidragande faktor till att vidareutveckla möjligheterna till bredare 

handlingsutrymme för socialsekreterare. De kunskapsluckor som vi kan utläsa kring 

handlingsutrymmet vad gäller våldsutsatta barn är att vidareutveckla resurser för att socialsekreterare 

ska kunna göra mer individanpassade bedömningar. Därmed är det viktigt att studera vidare olika 

arbetsmetoder utöver BBIC för att kunna anpassa resurserna efter de individuella behoven och inte 

tvärtom som det ser ut idag. Då vi i vår studie endast har utgått ifrån SoL anser vi att resultatet hade 

kunnat se annorlunda ut om vi även hade haft med lagstiftningen LVU. Därav hade det varit intressant 

att studera vidare socialsekreterares handlingsutrymme utifrån LVU för att se hur de upplever att deras 

handlingsutrymme påverkas samt för att se hur det skiljer sig i vilka faktorer det är som påverkar.  
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Bilaga A: Missivbrev 
 
Hej! 

 

Vi är två studenter som läser ‘’ Organisering och ledning av arbete och välfärd med inriktning på 
socialt arbete ‘’ på Högskola i Halmstad. Vi är nu inne på vår sista termin där det ingår att skriva ett 

examensarbete. Vi har därför valt att skriva om våld i nära relationer utifrån barnets perspektiv. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur socialsekreterares upplever sitt eget handlingsutrymme i 

utredningar/bedömningar av barn som bevittnar eller utsätts för våld i nära relationer i Hallands län. 

Detta för att få en djupare förståelse av vilka begränsningar och möjligheter socialsekreterare har i sitt 

handlingsutrymme och hur det påverkar deras bedömning av att beakta barnets bästa.  

 

Vi vill därmed intervjua dig som har kunskap och erfarenheter kring det aktuella ämnet.  Intervjun 

kommer ta max 45 minuter och kommer utföras efter dina önskemål gällande tid och plats.  

Vi hoppas att du har intresse och möjlighet att delta i vår undersökning. Materialet kommer endast att 

användas i utbildningssyfte och den insamlade datan är konfidentiell och kommer att raderas efter att 

examensarbetet är godkänt. Detta innebär att obehöriga personer inte kommer att kunna identifiera 

personen bakom uppgifterna, eftersom att vi kommer att använda oss av andra namn. Ni kan då hitta 

examensarbetet på DIVA Portal eller få det skickat till er av oss, om så önskas. Ditt deltagande är 

frivilligt och du kan avbryta din medverkan när du vill, du kan dessutom välja att inte svara på frågor 

som du inte känner är passande.  

 

Vi hoppas att du vill delta i vår studie. Vid intervjun kommer vi ha med oss samtyckesblankett som du 

kan fylla i om du samtycker till deltagandet. Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att 

kontakta oss eller vår handledare för mer information. 

  

Med vänliga hälsningar, 

Florida Nimani :            e-post   telefonnummer 

Selma Beganovic:          e-post   telefonnummer 

Handledare : Helena Eriksson   e-post 
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Bilaga B: Samtyckesblankett 
 

Härmed säger jag JA till att delta i forskningsstudien ‘Lagar och riktlinjer i socialsekreterarnas 

utredningsarbete av våldsutsatta barn ’’ på det sätt som beskrivs i detta informationsbrev.  

 

Jag har fått skriftlig och muntlig information om vad studien ska handla om, på vilket sätt jag 

förväntas delta och hur resultatet kommer att användas. Jag har också haft möjlighet att ställa frågor 

och fått dem besvarade. Jag har blivit informerad om att jag när jag vill kan avsluta mitt deltagande i 

studien utan att berätta varför.  

 

_______________________________________ 

Ort och Datum 

 

_______________________________________ 

Namnunderskrift 

 

_______________________________________ 

Namnförtydligande  
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Bilaga C: Intervjuguide  
 
 

Socialsekreterare - bakgrundsinformation 

 

Berätta lite om vem du är och vad din yrkesroll går ut på som socialsekreterare?(Ålder, utbildning, 

antal år som man jobbat med utredningar, andra jobb inom socialt arbete?) 

 

Vad är våld i nära relationer för dig och hur skulle du definiera detta? 

 

När du får in en orosanmälan om att ett barn far illa i hemmet, hur går du tillväga? 

 

Lagar och riktlinjer 

 

Vilka riktlinjer och lagar utgår du ifrån när det kommer till barn som utsätts för våld? 

 

Utgår du ifrån samma riktlinjer när det kommer till barn som endast bevittnar våld i nära relationer? 

 

Gör du olika bedömningar eller ser utredningsarbetet olika ut beroende på om man bevittnar eller 

utsätts för våld ? 

 

Hur upplever du att ditt utredningsarbete påverkas av de riktlinjer och lagar du måste förhålla dig till? 

 

Finns det plats för variation i ditt utredningsarbete, vad gäller individanpassade bedömningar? eller 

utgår du ifrån någon mall som du anser fungerar i många av utredningarna? Följdfråga ‘’ på vilket 

sätt, jobbar du olika i olika utredningar beroende på hur fallet ser ut. 

 

Vad anser du att du har för begränsningar respektive möjligheter i dina utredningar gällande 

bedömningar av våldsutsatta barn? 

 

I hur stor utsträckning tillämpas barnkonventionen, BBIC i utredningsprocessen? 
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Barnperspektiv  
 

Vilka rättigheter har barn i utredningen? ( bestämmanderätt? Följdfråga ) 

 

På vilket sätt anser du att barnperspektivet möjliggörs/begränsas i socialarbetarnas utredningsarbete? 

 

Hur gör socialsekreterare barnet delaktig i utredningsprocessen 

  



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Selma Beganovic

Florida Nimani


