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Abstract  

The purpose of the study is to examine and question whether and, if so, how the child's voice 

in the form of participation is considered in childcare investigations. The purpose will be 

answered with the help of the following questions: in what legal context are the childcare 

investigations? In what way is the child’s voice described in the form of its own will and 

opinions? What level of the child’s participation can be seen in the investigations? To answer 

the questions, five childcare investigations from social services in Stockholm examined with 

source analysis methodology. The children included the child welfare investigations are 6-12. 

In order to analyze the material, the study has used the Harts participation model.   

 Using previous research, gives the study a clear knowledge overview, as well as assistance 

to the study's conclusions are not temporary. According to our studies, previous research 

shows results that children are not allowed to express themselves to a large extent due to 

various reasons.          

 To be able to demonstrate children's development and their ability to express themselves 

between the ages 6-12, our study used developmental theories. To analyze how children have 

been heard in the form of their will and opinions, we have used the childcare investigation 

model “Barnets behov i centrum” (BBIC) and attachment theory. We have also used these 

theories to demonstrate why it is important that children are heard in childcare investigations. 

In the analysis, the results been analyzed with the legal context to answer the question which 

legal context includes childcare investigations.     

 Study results show that children do not get heard and that parents speak for the children. 

The parents’ becomes the primary voice for the children, while the children’s voice becomes 

secondary. The level of children's participation, according to Hart's participation model is a 

form of non-participation.         

   

Keywords: child’s voice, child´s opinion, childcare investigation, social services, BBIC, 

Hart’s participation model.  
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1. Inledning 

Uppsatsintresset grundar sig i huruvida socialtjänsten beaktar barnets röst i arbetet som rör 

barn. Vi vill framförallt undersöka detta av anledningen att socialtjänstens verksamhet har 

lagar i Socialtjänstlagen (SOL) att förhålla sig till. Trots detta uppstår uppenbara brister i 

beaktandet av barnperspektivet. Sundell och Humlesjö (1996, s. 15) refererar till tidigare 

forskning vilken påvisar att i många barnavårdsutredningar har socialsekreteraren avstått från 

att träffa barnet som utredningen avser. En av studierna visar att endast 6 % av barnen har fått 

sin åsikt hörd, samt att det förkom uppenbara brister i beaktandet av barnets röst i arbetet som 

rör barn. Vad dessa brister beror på kan möjligen ha samband med en eventuell 

kunskapslucka inom detta område. Av den anledningen ser vi att studiens forskningsfråga bör 

lyftas fram, speciellt med tanke på barnets rättigheter enligt rådande lagstiftning. Enligt 

Andersson och Hollander (1996, s. 67) innebär barnets rättigheter att iaktta dennes intressen 

när det gäller dess vilja och önskningar. Barnet ska komma i första hand vid beslut och 

avgöranden som rör barnet, vilket ska gälla alla åtgärder oavsett om det vidtas av föräldrar, 

offentliga myndigheter eller andra. 

 

1.1 Relevans för socialt arbete 

Vi menar att studien har en relevans för socialt arbete. Meeuwisse och Swärd (2006, s. 45) 

förklarar att socialt arbete handlar om att verka för problemlösning i mänskliga relationer, 

social förändring, för frigörelse och empowerment med mål att främja människans välfärd. På 

basis av teorier om mänskligt beteende och sociala system verkar socialt arbete i områden där 

individer samspelar med omgivningen. Mänskliga rättigheter och principer om social rättvisa 

är grunden för socialt arbete. I enlighet med detta menar vi att socialtjänstens arbete med barn 

och barnavårdsutredningar handlar om att verka för problemlösningar och social förändring i 

de familjer arbetet avser. Barnavårdsutredningarna genomförs i syfte att motverka sociala 

problem hos familjer där levnadsförhållandena brister och familjerna anses vara i behov av 

ingripande från samhället. Meeuwisse och Swärd (2002, s. 35) refererar till 

Nationalencyklopedins nätversion (2000) som definierar sociala problem som något som 

främst handlar om brister i levnadsförhållandena hos befolkningen vilket avser så många 

människor att enskilda organisationer och staten bör ingripa. Bundensen (2002 s. 22-27 i 

Meeuwisse & Swärd, 2002, s. 107) förklarar att sociala problem uppstår som en följd av 

enskilda individers ovilja eller fria val. Det går att förebygga sociala problem genom god 

uppfostran. Vidare menar Lundström och Sunesson (2006, s. 184-186) att socialt arbete 
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innefattar maktutövning vilket kan handla om kontroll av resurser. Socialarbetaren har stort 

handlingsutrymme inom organisationens regelverk att påverka utformning och storlek av 

biståndet. I enlighet med detta ser vi att studies syfte och forskningsfråga har en tydlig 

relevans för socialt arbete. Detta då barnavårdutredningarna är hämtade och utförda av 

socialtjänsten som är en myndighet/organisation med offentliga sektorn som arbetsgivare. I 1 

kap. 1§ Socialtjänstlagen (2001:453) redogörs socialtjänstens skyldigheter som är att på 

solidaritetens och demokratins grunder främja ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i 

levnadsvillkor och aktiva deltagandet i samhällslivet. Socialtjänsten ska med hänsyn till 

människans ansvar för sin egen och andras situation utveckla och frigöra enskildas och 

gruppers egna resurser. Verksamheten ska vila på en basis av respekt för människors integritet 

och självbestämmande. 

 

1.2 Historisk bakgrund 

Barnkonventionens historiska bakgrund är viktig att uppmärksamma för att få ett 

övergripande perspektiv på hur barns rättigheter har utvecklats över tid. Singer (2012, s.37) 

förklarar att redan tidigt i utvecklingen av de mänskliga rättigheterna existerade 

medvetenheten om barns särskilda behov och intressen som behöver beaktas. För att kunna 

skydda de mänskliga rättigheterna och göra dem effektiva och för att de ska kunna omfatta 

alla, så bör barns särskilda behov synliggöras och erkännas. Detta är viktigt då barn inte kan 

skydda sig själva eller tillgodose sina egna behov. I den så kallade Genevedeklarationen, som 

antogs av Nationernas Förbund, fastställdes barns särskilda behov för första gången 1924, 

vilket gjordes till följd av första världskriget. I deklarationen sågs barnet inte som ett 

självständigt subjekt med egna rättigheter, utan sågs som ett objekt för de vuxnas omsorg. 

Detta var en viktig milstolpe då det var den första internationella organisationen som erkände 

barns rättigheter. Nationernas förbund ersattes av Förenta Nationerna och antog 1959 

deklarationen om barnens rättigheter. Deklarationen hade då fortfarande perspektivet att barn 

befinner sig i beroendeställning och är i behov av särskilt skydd. Men redan då fanns tecken 

på ett förändrat synsätt. Barn skulle då kunna ges fördelar av särskilda friheter och rättigheter. 

Vidare sägs även att barnet har rätt till särskilt skydd, vilket ger indikationer på barn som 

rättighetsinnehavare. Singer (2012, s. 38) förklarar vidare att FN:s konvention om barns 

rättigheter antogs 1989 och då erkänns barns som individer med individuella rättigheter. 

Utgångspunkten till detta var barns särskilda livssituation, behov och intressen. Enligt UD 

info (2006) så hade konventionen ratificerats inom två år av majoriteten av alla stater. Detta 

innebär att de juridiskt bundit sig att genomföra den. 
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2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om och i så fall hur barnets röst beaktas och tillgodoses 

i barnavårdsutredningar. 

 

2.1 Frågeställningar 

 I vilken juridisk kontext befinner sig barnavårdsutredningarna?  

 Hur framkommer och beskrivs barnets röst i form av dess egen vilja och åsikter? 

 Om barn blir delaktiga, hur och på vilken nivå sker detta? 

 

3. Centrala begrepp och analysverktyg 

För att kunna undersöka de begrepp studien avser studera inleds den med ett försök till 

operationalisering. Sohlberg och Sohlberg (2009, s. 99) förklarar att operationalisering 

handlar om att omvandla begrepp för att göra dem mätbara. Sohlberg och Sohlberg (2009, s. 

119) pekar vidare på att operationalisering handlar om att begreppet uttrycks i mätbara termer 

för att komma ifrån subjektivitet och tolkningar.  

Vidare presenteras analysverktyget Harts delaktighetsmodell, vilket studien använder sig 

av för att försöka ringa in barnets delaktighet i barnavårdsutredningar.  

 

3.1 Barnets röst 

Singer (2012, s. 33) förklarar att barnkonventionens artikel 12 anger att staten ska tillförsäkra 

barn, rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet, samt att de ska få sina 

åsikter beaktade i förhållande till mognad och ålder. Artikeln ger barnet rätt att påverka sitt 

eget liv. Vidare lyfter den fram barnen som subjekt och egna aktörer och betonade rätten att 

delta i ärenden som rör dem själva. 

 

3.2 Barnets vilja och åsikter 

I studien repeteras begreppen barnets vilja och åsikter. Dessa syftar till att det är barnets egen 

röst som framkommer, och inte barnets röst genom andra aktörer. Med andra aktörer menas 

särskilt föräldrar men även bland annat skolpersonal och socialtjänstens handläggare.  

 

3.3 Delaktighetsmodellen 

Roger Hart är en av de viktigaste forskarna kring barn och ungdomars delaktighet och 

inflytande. Han är professor i miljöpsykologi vid The City University of New York där han är 
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verksam i forskningsprojekt (Hart, 1992).  År 1997 gav han tillsammans med UNICEF ut en 

bok där han framställer vad som benämns Arnsteins delaktighetsstege för att kunna mäta och 

analysera barn och ungas deltagande i olika projekt och studier (Hart 1992, s. 5). 

Delaktighetsmodellen vilar på en basis om barnets möjlighet till delaktighet i 

samhällsdemokratin. Barnets delaktighet kan betraktas som en stege med åtta rangordnade 

steg. Delaktighet är den generella process som demokratin bygger på, och även en 

fundamental rättighet. Vidare delar Hart (1992, s. 9) in stegen i två delar där trappstegen ett 

till tre innebär icke delaktighet och steg fyra till åtta är olika nyanser av real delaktighet. Hart 

(1997, s. 40) förklarar att det inte är acceptabelt att barnets delaktighet befinner sig på de tre 

nedersta trappstegen. 

 

1. Manipulation. Handlar om manipulation som exempelvis kan innebära att barnet 

rådfrågas utan att det får respons och där barnet inte vet vad dennes svar används till. 

Hart (1997 s.40) förklarar att detta steg innebär att vuxna använder barnets röst för att 

få fram budskap. 

2. Decoration. Hart (1992, s. 9) förklarar att det innebär att barnet är delaktigt i någon 

form av projekt utan att veta vad det handlar om. Barnet kan delta i ett 

insamlingsprogram, där det tilldelas repliker direkt innan programmet ska sändas. 

Vidare förklarar Hart (1997, s. 41) att det innebär att de vuxna ger uppgifter till barnet 

utan att denne vet vad uppgifterna innebär. 

3. Tokenism. Enligt Hart (1992, s. 9) är tredje steget tokenism som handlar om symbolisk 

medverkan. Barnet kommer till tals men åsikterna ges inte vikt. Barnet ges inte 

möjlighet att forma egna åsikter. Projekt kan skapas utifrån barnets intresse men dessa 

blir trots detta manipulerade. Hart (1997, s. 41) menar att detta steg innebär att de 

vuxna vill ge barnets röst utrymme trots att de inte lyssnar på barnet. Den vuxna har 

goda intentioner men kan trots detta inte ta tillvara på barnets röst. 

4. Assigned but informed. Enligt Hart (1992, s. 11) innebär steg fyra att barnet informeras 

om och vara införstått i projektet denne deltar i. Barnet har en meningsfull roll i 

projektet och vet vem som fattat beslut om projektet, samt varför detta inletts. 

Delaktighet är frivillig. Hart (1997, s. 42) menar att barnet får uppdrag av vuxna där 

de informeras om syftet med vad som ska göras. Detta är det vanligaste steget som 

innebär att det inte är barnets initiativ men att denne informeras om vad som ska 

göras. 
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5. Consulted and informed. Hart (1992, s. 12) förklarar att steg fem handlar om en dialog 

där barnet informeras och rådfrågas. Detta handlar om att initiativtagarna är vuxna och 

de vuxna styr men barnen är väl införstådda i processen där deras åsikter tas på allvar. 

Hart (1997, s. 43) menar att detta steg handlar om att barnet rådfrågas och att deras 

röst och åsikter tas på allvar.  

6. Adult-initiated, shared decision with children. Hart (1992, s. 12) förklarar att steg sex är 

projekt initierat av vuxna där besluten fattas tillsammans med barnen. Detta är första 

steget som handlar om real delaktighet då barnet faktiskt får vara med i beslutet. Hart 

(1997, s. 43) menar att steget är ett vuxeninitierat beslut som genom dialog ska delas 

med barnen. Barnen kanske inte får bestämma men de får fortfarande vara delaktiga i 

beslutet genom att få fram sin talan. 

7. Child-initiated and directed. Hart (1992, s. 14) förklarar att steg sju handlar om att 

barnet tar initiativ och genomför projekt. De barninitierade samhällsprojekt är sällsynta 

vilket kan bero på att vuxna saknar förmåga att se till barnets egna initiativ. Hart (1997, 

s. 44) menar att steget handlar om ett barninitierat beslut som kan vara att de får 

utrymme och att den vuxne är uppmärksammad på barnets intressen och ger barnet mer 

plats. 

8 Child-initiated, shared decisions with adults. Steg åtta handlar enligt Hart (1992, s. 14) 

om barninitierat projekt med gemensamma beslut som delas med vuxna. Detta steg 

berör främst barn i tonåren. Hart (1997 s. 45) förklarar vidare att det barninitierade 

beslutet där vuxna konsulterar och stöttar kan betyda att barnet och den vuxna fattar 

beslut i samspel med varandra. Barnet får erbjudande om stöd och får välja om de vill 

ta emot det. 

 

Hart (1992, s. 34) förklarar att fördelen med barnets deltagande är att individen ges möjlighet 

att utvecklas till en tillitsfull och kompetent samhällsmedlem. Vidare kan funktionaliteten och 

organiseringen i samhället bli bättre. Hart (1992, s. 36) pekar även på att projekt med real 

delaktighet från barn innebär att problem löses gemensamt vilket resulterar i att barn kan 

utveckla ett kritiskt tänkande och förmåga att vidga sitt perspektivtänkande.  

Nedan återges Harts delaktighetstrappa: 
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Figur 3.1 Harts delaktighetsmodell. 

 

4. Barnavårdsutredningars juridiska kontext 

Följande lagrum presenteras för att skapa en juridisk överblick av den kontext som omger 

barnavårdsutredningarna studien vilar på. Detta är viktigt då det breddar perspektivet på vad 

som faktiskt är socialtjänstens rådande lagrum i arbetet som rör barn. Vidare då den juridiska 

kontexten används för att analysera studiens resultat för att besvara frågan; i vilken juridisk 

kontext barnavårdsutredningar befinner sig. 

 

4.1 Socialtjänstlagen och Föräldrabalken 

Socialtjänstens arbete som rör barn styrs av Socialtjänstlagen (SoL) och Föräldrabalken (Fb). 

Vissa av följande paragrafer är särskilt skrivna för att tillgodose och tillförsäkra barn vissa 

juridiska rättigheter. 

Socialtjänstens skyldigheter som är direkt styrda av SoL (2001:453) 1 kap 2 § redogör 

principen om barnets bästa som ska beaktas vid allt arbete som rör barn. Enligt Nordström 

och Thunved (2010, s. 40) är principen om barnets bästa en av barnkonventionens 

grundpelare. Den handlar om att barn har ett lika och fullt människovärde, samt att barn är 

extra sårbara och kräver särskilt stöd och skydd. Myndigheter måste försäkra sig om att 

barnets bästa redovisats i beslutsprocessen. I paragrafen står det följande: 

”När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje 

människa under 18 år.” (1 kap. 2 § SoL) 

Vidare redogörs i 3 kap. 5 § SoL kring huruvida barns inställning ska klarläggas, samt att 

barnets vilja ska visas hänsyn med beaktande av ålder och mognad. Nordström och Thunved 

(2010, s. 72) förklarar att syftet med paragrafens andra stycke är att barn ska få uttrycka sina 
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åsikter i ärenden som rör barnet personligen. Barnets rätt att så långt som möjligt få sin 

inställning klarlagd innebär att barnet ska få uttrycka sina åsikter utan att barnet ska sättas i 

svåra valsituationer. Vidare blir uppgiften för socialtjänsten att skaffa sig en bild av barnets 

behov och egna inställning. Att ge relevant information till barnet innebär att man ska 

informera barnet kontinuerligt om den information som rör barnet i ärendet. Att informera 

barnet kräver förmåga att förstå och lyssna till barnet samt att leva sig in i barnets situation. I 

paragrafen står det följande: 

“Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans med honom eller 

henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. 

När en åtgärd rör ett barn skall barnet få relevant information och hans eller hennes inställning så långt som 

möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. “ (3 kap. 5 § 

SoL) 

I 11 kap. 10 § SoL framkommer barnets rätt att själv föra sin talan. Här framkommer även att 

barn som är yngre än 15 år bör höras om deras röst kan vara till nytta för utredningen. Enligt 

Nordström och Thunved (2010, s. 254) handlar andra stycket om att även yngre barn som är 

under 15 år bör lyssnas på om barnet inte antas ta skada av det, samt om det kan vara till nytta 

för utredningen. Hur barnet får höras, avgörs med beaktande av barnets ålder och mognad, 

samt ärendets betydelse för barnet. Men även inställningen barnets ställföreträdare har till 

frågan om barnet skall lyssnas till. I paragrafen står följande: 

”Barn som har fyllt 15 år har rätt att själva föra sin talan i mål och ärenden enligt denna lag. 

Barn som är yngre bör höras, om det kan vara till nytta för utredningen och barnet inte kan antas ta skada av 

det. “ (11 kap. 10 § SoL) 

I 13 kap. 4 § SoL redovisas principen om barns rätt att komma till tals ska gå före barnets 

vårdnadshavare rätt att bestämma. Utifrån detta lagrum är det särskilt viktigt att poängtera att 

barn får höras utan vårdnadshavarna och utan deras samtycke. Nordström och Thunved (2010. 

s. 287) förklarar att denna paragraf handlar om att principen om barns rätt att komma till tals 

går före vårdnadshavarens rätt att bestämma över barnet. Barnets bästa måste under samtalet 

stå i fokus och barnets inställning ska beaktas samt visa respekt för deras integritet. All tillsyn 

inom socialtjänsten ska utgå från barnrättsperspektivet. I paragrafen står följande: 

“Vid tillsyn som rör barns förhållanden får barnet höras om det kan antas att barnet inte tar skada av samtalet. 

Barnet får höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande.” (13 kap. 4 § 

SoL) 

Ramarna för barnets bästa i samband med vårdnad redovisas i Föräldrabalken (1949:381) 6 

kap. 1§. I denna principförklaring redogörs barns rätt till god fostran, trygghet och 

omvårdnad. I paragrafen står följande: 
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“Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person 

och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.” (6 kap. 1 § 

FB) 

I 6 kap. 2§ FB redogörs i första stycket om vem som enligt lagen är barnets vårdnadshavare 

och hur vårdnaden består fram till att barnet fyllt 18 år. Vidare förklaras att den som har 

vårdnaden även har ett ansvar om barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets 

behov blir tillgodosedda. 

“Barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en 

eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller arton år 

eller dessförinnan ingår äktenskap. 

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att 

barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn 

som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får 

tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan skall 

vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.” (6 

kap. 2 § FB) 

Vidare redogörs i 6 kap. 2§ FB att barnets bästa ska vara en avgörande princip i beslut som 

rör boende, vårdnad och umgänge. Vidare förklaras att barnets bästa ska beaktas vid 

riskbedömningen om ett barn far illa och vidare ska särskilt även barnets behov av nära och 

god kontakt med båda sina föräldrar beaktas. I paragrafen står följande: 

”Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av 

vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid- risken för att barnet eller någon annan i 

familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och 

- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.” (6 kap. 2 a § FB) 

Innebörden om barnets bästa framgår delvis av 6 kap 7 § FB. Barnet tillskrivs skydd 

gentemot sin vårdnadshavare. I första stycket framkommer att om vårdnadshavaren utsätter 

barnet för försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet som medför fara för barnet 

kan ett ingripande krävas. I paragrafen står följande: 

“Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller 

i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, 

skall rätten besluta om ändring i vårdnaden.” (6 kap. 7 § FB) 

Vidare redogörs i 6 kap. 11 § FB att vårdnadshavaren ska ta hänsyn till barnets synpunkter 

och önskemål i förhållande till barnets synpunkter och önskemål. I paragrafen står följande: 

“Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. 

Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets 

synpunkter och önskemål.” (6 kap. 11 § FB 
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4.2 Barnkonventionen 

Barnkonventionens medverkan fyller en väsenlig funktion i denna studie då det är det 

dokument där barnens rättigheter finns samlade. Enligt UD info (2006) antog Förenta 

nationernas generalförsamling 1989 konventionen om barnets rättigheter. Barn och unga upp 

till 18 år fick i ett folkrättsligt bindande dokument för förstå gången sina rättigheter samlade. 

Ansvaret att sprida informationen om konventionen om barnens rättigheter ligger idag på 

Barnombudsmannen och socialdepartementet.  

 Enligt UD info (2006) vilar barnkonventionen på fyra grundprinciper som ska vara 

vägledande för hur resterande del av barnkonventionen ska tolkas och förstås. De fyra 

grundprinciperna är: 

 Artikel 2 som handlar om förbud mot diskriminering, där barn har rätt att ta del av 

sina rättigheter. 

 Artikel 3 som handlar om barnets bästa. Den handlar om att alla beslut som tas och 

som berör barn ska se till vad barnets bästa kräver. I denna artikel står följande: 

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets 

bästa komma i främsta rummet. 

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs 

för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess 

föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta 

ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.  

3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för 

vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller 

säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn (UD info 2006). 

 Artikel 6 som handlar om rätt till liv, utveckling och överlevnad. I denna artikel står 

följande: 

1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet. 

2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och 

utveckling (UD info 2006). 

 Artikel 12 som handlar om barnets rätt att komma till tals. Barnets åsikter ska enligt 

denna artikel komma fram och ges respekt. I artikeln står följande: 

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 

uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad. 

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom 

företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella 
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lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet 

(UD info 2006). 

  Artikel 13 är inte en av grundprinciperna men är fortfarande viktig att 

uppmärksamma i förhållande till utredningarnas juridiska kontext. Denna artikel handlar 

om yttrande- och informationsfrihet. I artikeln står följande: 

1. Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella 

gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i 

konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer. 

2.  Utövandet av denna rätt får underkastas vissa inskränkningar men endast sådana som är 

föreskrivna i lag och som är nödvändiga (a) för att respektera andra personers rättigheter eller 

anseende; eller (b) för att skydda den nationella säkerheten, den allmänna ordningen (ordre 

puplic) eller folkhälsan eller den allmänna sedligheten (UD info 2006). 

 

5. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning om barnets röst och delaktighet i 

barnavårdsutredningar och rättsprocessen. Detta för att göra läsaren bekant med 

forskningsområdet. Avsnittet avser också att redogöra för studieobjektets kunskapsläge på 

nationell och internationell nivå. Den tidigare forskningen används även som ett stöd för att 

närma sig studiens empiri, samt för att få ett bredare perspektiv på studiens analys. 

 Det var svårt att hitta forskning inom området vi avser att undersöka och fick det bekräftat 

efter ha tagit del av Sundell, Löfholm och Kaunitz (2007) forskningsgenomgång. Sundell et 

al. (2007, s. 43) har på uppdrag av forsknings och utvecklingsenheten Stockholm stad (FoU) 

genomfört en forskningsgenomgång av den sociala barnavården i Sverige som visar på en stor 

brist på generell kunskap. Detta är överraskande i och med att den sociala barnavården funnits 

i över hundra år. Det är även konstigt därför att många av sociala barnavårdens insatser 

förekommer inom ramen för myndighetsutövande vilket kan få destruktiva konsekvenser för 

barn och föräldrar. Sundell et al. (2007, s. 46) menar att socialt arbete i hög utsträckning styrs 

av myndigheters föreskrifter, riktlinjer, allmänna råd och lagstiftning. Det finns ett behov av 

att säkerställa att dessa är baserade på adekvat forskning. Det behövs också ett utvecklande av 

bättre systematiska utredningsmetoder som vilar på förbättrad kunskap. Detta för att den 

sociala barnavården ska kunna förbättra utredningar och beslut och för att säkrare ska kunna 

garantera barn som är behov av stöd den hjälp de är i behov av. Avslutningsvis skriver 

Sundell et al. (2007, s. 49) att det som kännetecknar den svenska sociala barnavården är 

trovärdiga men otestade teorier som kräver mer forskning för att värdera effekterna.  
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5.1 Barnavårdsutredningars genomförande 

Enligt Wåhlander (1994, i Sundell & Humlesjö, 1996 s. 15) visar forskning att 

socialsekreterare i väldigt låg grad träffar barnet som utredningen gäller. Men med tiden har 

kontakten mellan socialsekreterare och barn blivit mer frekvent, vilket även Sundell och 

Humlesjö (1997 s. 30) studie påvisar. De visar en tydlig uppgång av vidtagen kontakt mellan 

socialsekreteraren och barnet mellan 1990 och 1996. I utredningar under 1990 så kontaktades 

endast 22 % av barnen, medan 1996 kontaktades 53 % av barnen. Vad som innefattas av 

“kontakt” framgår inte. Sundell och Karlsson (1999, s. 9) redogör i sin rapport att varje år blir 

minst 30 000 barn föremål för utredningar enligt Socialtjänstlagen. Trots detta saknas 

kunskap om vilka barn och familjer dessa avser, samt hur utredningarna genomförs, beslut 

som fattas och vad som sker med barnen på lång respektive kort sikt. Resultaten bygger på 

drygt 200 barnavårdsutredningar från tio svenska kommuner. Wåhlander (i Sundell & 

Karlsson, 1999 s. 27) pekar på att socialarbetare träffar äldre barn i högre utsträckning än 

yngre. De har endast träffat 43 % av barnen under 12 år och 85 % av barnen över 12 år. 

 

5.2 Barnets delaktighet i rättsprocessen 

Mattsson (2002, s. 39) redogör i sin avhandling för att barnets intressen framkommer genom 

barnets möjlighet att få uttrycka sig på något sätt. Barnets specifika intressen handlar om vad 

barnet uppfattar som väsentliga för just denne. Exempelvis kan de specifika intressena handla 

om tankar, önskningar eller känslor. Barnets intressen och barnets mening har ett samband då 

barnets intressen inte kan avgöras förrän barnet fått komma till tals och uttrycka sin mening 

på ett eller annat sätt. Hur man utreder barnets intressen kan skilja sig beroende på olika 

faktorer. Dels på barnets egen förmåga att kommunicera, och dels på huruvida de 

professionella kan tolka barnets utsaga. Detta förutsätter att barnet har förstånds- känslo- och 

viljemässiga funktioner för att uttrycka sin mening. Vidare redogör Mattsson (2002, s. 384) 

att det i mål som rör barn i åldrarna 7-14 år endast är ytterst få mål där barnet fått yttra sin 

åsikt. Detta kan förklaras genom att barnets deltagande i rätten bör ske genom någon annan 

form än egen medverkan. Mattsson (2002, s. 400) förklarar att bevisning från barnet anses 

vara svår att hantera eftersom att det kan bli svårt att pröva och värdera den. Barnet uppfattas 

vara mer påverkbart och opålitligt till skillnad från vuxna och därför kan uppgifter från barn 

uppfattas vara mindre tillförlitliga. Mattsson (2002, s. 455) menar att det finns behov av att 

betrakta representation av barn som en del av den rättsliga processen. Det finns även 

anledning att arbeta med barn som klienter samt att vi ska vara kritiska till synsättet om att 
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barnets närvaro alltid kan ersättas med en representant. Barn som visar mognad ska erbjudas 

egen medverkan.  

  

5.3 Barnets delaktighet i vårdnadsbeslut 

Schiratski (1997 s. 357) redogör i sin avhandling en stark kritik mot svenska lagar som är allt 

för tolkningsbara. Lagstiftning baserad på allmänt utformade moraliska målsättningar 

förutsätter ett homogent förhållningssätt till hur den ska tolkas. Särskilt är detta viktigt om 

allas likhet inför lagen och förutsägbarhet ska upprätthållas. Svenska samhället är inte 

homogent och ökad tolerans för oliktänkande har lett till att synen på barnets bästa varierar. Ju 

större variationen är desto viktigare är det att lagarna och hur dessa ska tolkas definieras 

tydligare. Vidare förklarar Schiratski (1997, s. 62) att vad som ska förstås med barnets bästa 

är: att barn behöver omvårdnad och skydd, människor som de kan ta emot kärlek av och ge 

kärlek till, ett stabilt och varaktigt förhållande till föräldrar, utvecklas i en miljö som 

tillgodoser deras behov av stimulans, föräldrars hjälp med att sätta gränser för sitt handlande, 

få känna att de behövs och att de får ta ansvar, få påverka sin situation, efterhand frigöra sig 

från sitt beroende av föräldrarna och avslutningsvis samhörighet med båda föräldrarna även 

om dessa är i konflikt med varandra (Schiratski, 1997, s. 62).  

 

5.4. Socialtjänstens bedömningar i barnavårdsutredningar 

En vinjettstudie (Soydan, Jergeby, Glad, Nybom & Williams, 2005) gjord i fem länder, 

Danmark, Storbritannien, Tyskland, Sverige och USA, visar på att det finns stora olikheter i 

insatserna mellan länderna men även inom det egna landet. Trots nationell lagstiftning kan 

bedömningen skilja väsentligt beroende på handläggare. Studien bygger på två vinjetter där 

utredningarna avser barn med olika åldrar. Den första handlar om en fyraårig flicka som 

misstänks utsättas för misshandel och den andra en tolvårig pojke som misstänks röka hasch. 

Vinjetten delas sedan in i tre faser, där mer information framkommer vid varje fas för att 

sedan se när handläggaren väljer att agera och hur. Soydan et al. (2005) förklarar att i fas ett i 

den första vinjetten inkommer orosanmälan av en distriktssköterska som fått uppgiften om att 

en flicka ofta lämnas ensam i hemmet och får vara ute till sent på kvällarna. Här är det få 

utredare som väljer att samtala med flickan med undantag från USA, Texas. I Sverige är det 

endast 20 %. I fas två, då pappan setts slå barnet av ett ögonvittne, är det åter få som vill tala 

med barnet. Storbritannien ligger högst med 13 %. Barnets uppfattning har små 

förutsättningar för att tas till vara på i bedömningsprocessen. Soydan et al. (2005) förklarar att 

andra vinjettens första fas handlar om att mamman till pojken hör av sig samt att de får in en 
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anmälan från pojkens lärare som misstänker att pojken har problem hemma och information 

om att han har skolkat mycket. Störst intresse för att samtala med barnet var vid första fasen. 

De varierande dock mellan länderna. Störst intresse var det i Sverige då 60 % av utredarna 

ville samtala med pojken. I andra fasen har pojken och en kompis blivit stoppade då de körde 

runt i en stulen bil påverkade av droger. Där sjönk intresset för samtal med pojken. Siffrorna 

ligger mellan 20-30%. I fas tre då pojken misshandlat en äldre man är det 15 % som skulle 

välja att samtala med honom. Färre vill samtala med barnet ju allvarligare fallet blir. Soydan 

et al. (2005) förklarar sammanfattningsvis att det varierar hur mycket barnet får komma till 

tals mellan olika länder men också att åldern spelar roll. Det fanns även indikationer på att det 

saknas rutiner för att ta tillvara på mindre barns röst i utredningar. I Texas vill i särklass flest 

tala med barnet, vilket innebär ökad möjlighet att barnet får sin åsikt med i 

bedömningsprocessen. 

 

5.5 Kritik mot dagens barnavårdsforskning 

Spyros (2011) förklarar i sin forskningsstudie gjord på Cypern att det existerar en kritik mot 

barnavårdsforskningen. Hennes forskning belyser de utmaningar som finns kring forskning 

om barnets röst. I stället för att i barnavårdsforskning förringa värdet i barnets röst, vilket är 

vanligt idag, bör vi erkänna och reflektera över det.  

 

6. Metod 

I följande metoddel presenteras studiens metodologiska ansatser, samt en redogörelse för 

etiska aspekter, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

Det finns olika vetenskapliga inriktningar med kvantitativa eller kvalitativa metoder att 

bedriva forskning på. Det finns även olika angreppssätt att tillgå beroende på vad man vill 

undersöka. Denna studie knyter an till en hermeneutisk tradition och är utförd med källanalys. 

 

6.1 Vetenskaplig inriktning 

Bryman (2008, s. 507) förklarar att hermeneutik är en synsätt som utformades för förståelse 

eller tolkning av texter. Den centrala idén handlar om att forskaren analyserar en text och får 

fram en mening utifrån det perspektiv forskaren utgått från. Synsättet handlar om insamling 

och analys av information som ger möjlighet för förståelse i rätt kontext. Neuman (2011, s. 

119) bekräftar att det hermeneuistiska synsättet handlar om förståelse och beskrivning av 

forskningsområdet. Kärnan är att sätta sig in i en människas världsbild och tolka den utifrån 



 18 

dennes perspektiv. Värderingar är en viktig aspekt då mycket av det som undersöks styrs av 

våra tolkningar. 

 

6.2 Metodval 

Vid genomförandet av kvalitativ forskning är det en vägledande princip att analysen fokuseras 

på särskilda teman som ska vara kopplade till problemformulering och syfte. Genomförandet 

av kvalitativa analyser förutsätter inte enkla och entydiga metodregler då det är komplicerat 

att försöka finna ett begripligt resultat av genomgripande kvalitativ data. Vidare är det viktigt 

att ha en metod för att identifiera mönster, kategorisera data och hitta beskrivningarnas 

kopplingar (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005, s. 107). Studies forskningsmetod är 

kvalitativ då den på bästa sätt besvarar studiens frågeställningar. För att på ett 

tillfredsställande sätt komma fram till en resultatbild av de kvalitativa data studien undersöker 

har vi definierat de begrepp och frågeställningar som använts genomgående som 

analysverktyg. Vidare har vi för att på ett systematiskt sätt kunna bearbeta och analysera 

studiens material för att komma fram till ett överskådligt resultat använt delaktighetsmodellen 

som analysverktyg. För att besvara frågeställningarna användes källanalys som metodval. 

Källanalys användes till en början av historiker men används idag även av samhällsvetare. I 

en källanalys är det viktigt att veta att materialet i källorna kan variera stort i innehåll och 

kvalitet. Det som kan bli en svårighet i analysen är att det vi har i nedskriven form är det enda 

vi har att tillgå. Vi är även beroende av de källor vi har tillgång till (Solvang & Holme 1997 

s.137). Källorna som används vid en källanalys kan vara konfidentiella eller offentliga källor 

samt av personlig eller institutionell karaktär. Med konfidentiella källor av institutionell 

karaktär avser Holme och Solvang (1997 s. 129) interna arbetsdokument och hemliga 

rapporter.  

 

6.3 Urvalsprocessen 

Vi började med att bestämma oss för att undersöka barnavårdsutredningar från 

socialtjänstkontor i Stockholms län på grund av att denna studie var tvungen att göras inom en 

begränsad tid. Vidare därför att det ur ett praktiskt perspektiv var rimligt att välja Stockholms 

län om studien skulle behöva kompletteras med besök. 

 Två av Stockholms läns kommuner slumpades ut och därefter tog vi kontakt med 

socialtjänsten i respektive kommun. Bryman (2011, s. 179) förklarar att ett slumpmässigt 

urval är detsamma som sannolikhetsurval vilket handlar om att urvalet görs på slumpässig 

grund och att alla i populationen har lika stor sannolikhet att medverka i urvalet. Detta 
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förutsätter antagande om att ett representativt urval blir resultatet av att använda 

sannolikhetsurval. Syftet blir att minimera urvalsfelet. Vidare förklarar Bryman (2011, s. 183) 

att ett obundet slumpmässigt urval är den grundläggande formen av sannolikhetsurval, vilket 

innebär att alla enheter har samma sannolikhet att komma med. 

Kriterierna för att begära ut vissa barnavårdsutredningar var att de skulle vara 

avidentifierade, avslutade under 2012, samt att de skulle avse barn i åldrarna 6-12 år. 

Anledningen till att vi valt att avgränsa oss till att undersöka åldrarna 6-12 år var att vi ville 

undersöka hur yngre barn får komma till tals i barnavårdsutredningar samtidigt som vi tyckte 

att denna ålder var passande då barn har nått den utveckling där de har formulerade och 

bestämda åsikter som de själva är förmögna att uttrycka. 

 

6.4 Tillvägagångssätt 

Vi kontaktade socialtjänstkontoren i de kommuner som framkom av det slumpmässiga urvalet 

via telefon. Vi stötte på vissa problem med att få tag på handläggare och blev under en längre 

tid vidareslussade mellan flera olika personer. På ena kontoret gick det inledningsvis inte att 

få tag på rätt person som kunde bistå oss med rätt kunskap. Vi hänvisades till svåråtkomliga 

personer där vi lämnade både meddelande på telefonsvarare och skickade mejl. Efter att ha 

fått tag på “rätt” personer fick vi beskedet att socialtjänsten inte hade tid att medverka i vår 

studie och inte ville lämna ut utredningarna på grund av tidsbrist. Vi hänvisade till 

offentlighetsprincipen i Tryckfrihetsförordningen, samt till OSL, offentlighets och 

sekretesslagen, och bad om att få avslag på begäran om att få ut offentlig handling, vilket vi 

senare fick efter kontakt med förvaltningschefen i kommunen. På andra kontoret blev vi först 

hänvisade till enhetscheferna vilka sa att det inte var möjligt att få ut de avidentifierade 

handlingarna på grund av tidsbrist.  Vi nöjde oss inte med beskedet, utan kontaktade Jesper 

Ekroth som är föreläsare, författare och universitetslektor i juridik. Han rådde oss till att få ett 

avslag från socialtjänsten för att gå vidare till kammarrätten för överklagan. I nästa kontakt 

med enhetschefen på socialtjänsten yrkade vi på Offentlighetsprincipen. Vi yrkade på att 

enhetschefen var tvungen att avslå vår rätt till offentlig handling för att vi skulle kunna 

överklaga beslutet. Efter detta blev vi kontaktade av administrativa avdelningen på 

socialtjänsten där fick vi information om att skadeprövning skulle göras innan vi kunde nekas 

eller beviljas handlingarna. Vi kunde därefter få ut de fem barnavårdsutredningar vi begärt. 

 

6.5 Litteratursökningar 

I följande del presenteras de litteratursökningar vi gjort. 
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I studien används litteratur som är relevant inom området vi valt att studera. Detta har på 

grund av det breda litteraturutbudet som finns inom detta kunskapsområde krävt vissa 

begränsningar. Även forskningslitteraturens utbud har varit brett vilket lett oss till att behöva 

sålla materialet. För att uppnå struktur i litteratursökandet valde vi att ställa upp ett kriterium 

för litteraturen vi valt att använda oss av. Detta främst för att litteraturen ska överensstämma 

med studiens problemområde, syfte och frågeställningar. 

Kriteriet litteraturen skulle behöva uppfylla för att inkluderas i vår studie var att den skulle 

beröra barnperspektivet antingen ur ett individuellt eller strukturellt perspektiv. Med 

barnperspektivet menar vi barnrättsperspektivet, barnets röst, barnets bästa och barnets 

behov. Majoriteten av studiens tidigare forskningslitteratur fick inte vara publicerat tidigare 

än år 2000 för att dess resultat ska uppfylla aktualitet (giltighet och relevans för tid och rum). 

Vi har även använt forskningslitteratur från 1900 talet vilket ger oss en djupare 

kunskapsinsikt i forskningsresultat som tidigare publicerats inom kunskapsområdet. Annan 

litteratur fick vara äldre men skulle då avse barnperspektivet. Vidare har vi använt 

metodlitteratur som passar vår ansats. 

Litteratursökningarna har främst gjorts genom Ersta Sköndal Högskolas bibliotekskatalog, 

Libris webbsök och genom Child Hood Journal Sage. Sökorden vi använde vid sökningen 

varierade beroende på sökmotor. Vi sökte på författare men hade även andra sökord. Att vi 

sökte på författarna beror på att vi under utbildningens gång fått tidigare kunskap om 

adekvata författare inom kunskapsområdet, samt att vi genom litteraturlistor från adekvat 

litteratur blivit inspirerade. Några sökord vi använt oss av har varit: Titti Mattsson, Johanna 

Schiratzki, Gunvor, Andersson, barnrättsperspektivet*, barnavårdsutredningar*, barnets 

röst*, bedömning barnperspektiv*, childrens voices* child rights*. Litteratur har även sökts 

på Socialstyrelsens hemsida med sökord som BBIC:s grundbok. Genom Socialstyrelsens 

grundbok har sökt oss vidare till relevanta källor som bland annat lett oss till passande teorier. 

 

6.6 Etiska aspekter 

I följande del presenteras forskningsetiska aspekter där forskningsetiska problem identifieras 

och analyseras utifrån Vetenskapsrådets grundläggande krav på samhällsvetenskaplig 

forskning. Vetenskapsrådet (2002) redogör för fyra grundläggande krav på 

samhällsvetenskaplig forskning: 1. Forskaren skall informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 2. Deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan. 3. Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 
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att obehörig inte kan ta del av dem. 4. Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål. 

I resultatdelen är uppgifterna om barnet avidentifierade och vi har valt att använda oss av 

benämningen barnet genomgående, oavsett kön och ålder. Vi har även ändrat i direkta citat 

där barnets namn har förekommit till att använda oss av ”barnet”. Även kommunens namn är 

avidentifierat. Ersta Sköndal Högskola har skrivit på en överlåtelse av sekretess från 

kommunen. Detta medför vikten av att handlingarna inte lämnar högskolans område och 

förvaras säkert i skolans kassaskåp där handledare är ansvarig för överlämning och 

återlämning. Handlingarna förstörs när uppsatsskrivandet är avklarat. Detta medför att 

konfidentialiteten uppfylls och personuppgifterna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem, samt att dessa uppgifter endast används för forskningsändamål. Vi har 

även informerat socialkontoret om studiens syfte och frågeställningar i samband med att vi 

begärt ut handlingar. Vetenskapsrådet (2002) skriver att deltagare i undersökningen själva ska 

ha rätt att bestämma över sin medverkan. Detta har vi diskuterat och vi kom fram till att det 

kan vara etiskt kränkande att vi tagit del av identiteten på de barn utredningarna avsett.  

 Vidare sammanfattar Vetenskapsrådet (2005) vad god forskningssed ska innefattas av: du 

skall tala sanning om din forskning, du skall öppet redovisa metoder och resultat, du skall 

öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar, du skall medvetet granska och 

redovisa utgångspunkterna för dina studier, du skall inte stjäla forskningsresultat från andra 

(t.ex. från yngre medarbetare), du skall hålla god ordning i din forskning (bl.a. genom 

dokumentation och arkivering), du skall inte bedriva din forskning på sådant sätt att andra 

människor kommer till skada (t ex försökspersoner), och avslutningsvis skall du vara rättvis i 

din bedömning av andras forskning. 

 För att kunna efterfölja Vetenskapsrådets kriterier för god forskningssed har vi först och 

främst varit sanningsenliga i arbetet.  Metoder och resultat har redovisats på ett överskådligt 

sätt. Vi har försökt att inte låta oss påverkas av tidigare forskningsresultat, utan i största 

möjliga mån sett på studiens empiri med objektiva ögon. 

 

6.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Holme och Solvang (1997, s. 94) redogör för att den kvantitativa forskningen mer betonar hur 

generaliserbar forskningen är och om man mäter det man avser att mäta och hur pålitliga 

resultaten är. Syftet med kvalitativ forskning är att skapa en bättre förståelse av 

forskningsobjektet. Bryman (2011, s. 351-352) förklarar att validitet och reliabilitet är viktiga 
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kriterier för kvaliteten i en kvalitativ undersökning. Validiteten handlar om hur man 

observerar och om man mäter eller identifierar det man avser att mäta. Bryman (2011, s. 50) 

menar att validitet går ut på en bedömning av om slutsatserna som genererats i en 

undersökning hänger ihop eller inte. Intern validitet innebär överenskommelse mellan teori 

och empiri. Extern validitet innebär att resultatet kan generaliseras till andra miljöer eller 

situationer. Enligt Bryman (2011, s. 352) har internvaliditeten en styrka i kvalitativa studier 

då det inte sällan förutsätter långvarig närvaro i ett område vilket underlättar för forskaren att 

säkerställa överensstämmelse mellan observation och teori. Extern validitet innebär att 

undersökningens resultat kan generaliseras till andra situationer och sociala miljöer. 

 Risken med att endast undersöka ett kontor är att det kan finnas lokala avvikelser. Den 

interna validiteten i studien bör vara hygglig då våra observationer överensstämmer med våra 

teoriansatser och tidigare presenterad forskning. Externa validiteten i undersökningen är hög 

då resultatet går att generalisera på andra socialtjänstkontor därför att vi baserat studien på 

sannolikhetsurval där urvalet kan representera alla Stockholms socialtjänstkontor. 

Reliabilitet (tillförlitlighet) mäter undersökningens pålitlighet. Det betyder om 

undersökningen är upprepningsbart och om resultatet skulle bli detsamma om undersökningen 

gjordes igen (Bryman, 2011, s. 49). Extern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning 

undersökningen kan replikeras. I kvalitativ forskning kan det vara svårt att uppfylla extern 

reliabilitet eftersom den sociala miljön kan se olika ut och sociala betingelser kan varierar 

beroende på tid och rum. En kvalitativ studie kan tillgodose de krav reliabiliteten ställer 

genom att exempelvis andra forskare kan upprepa undersökningen genom att de intar en 

liknande social roll som den föregående forskaren. Intern reliabilitet handlar om att ett 

forskarlag är överens om hur de som ses och hörs ska tolkas (Bryman 2011, s. 352). Vår 

studie kan replikeras trots att det blir svårt då den sociala miljön, lagar och regler varierar 

beroende på tid och rum men även för att forskaren som avser att replikera undersökningen 

kan ha en annan social roll eller vetenskaplig inriktning än vi har. För att studien ska kunna 

upprepas krävs att forskaren har en social roll med samma utgångspunkt vi har samt att 

forskaren avser undersöka samma sak. Vidare kan studiens validitet och reliabilitet bekräftas i 

enlighet med att Holme och Solvang (1997, s. 163) förklarar att reliabiliteten avgörs av hur 

mätningarna genomförs och hur noggrann bearbetning av information är. Validiteten beror på 

vad vi mäter och om syfte och frågeställningar är besvarade. 

Generaliserbarhet handlar om att kunna replikera en undersökning. Problemet med att 

kunna generalisera kvalitativ forskning är att undersökningarna är tolkningsbara. Resultaten 

har ofta en koppling till forskarnas personliga förhållande till underökningen. Den kvalitativa 
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forskningen är ofta beroende av forskarens föreställningar eftersom att forskaren är det 

viktigaste redskapet vid insamlingen av data. Det som registreras och observeras är beroende 

av dennes intressen (Bryman, 2011, s. 368). Informationen och empirin i studien är noggrann 

bearbetad främst då vi är två personer som har bearbetat samma material. Detta ökar 

sannolikheten för att all data bearbetats noggrant, vilket ökar studiens reliabilitet. Även 

studiens validitet ökar av den anledningen att vi är två personer som systematiskt och 

tematiserat bearbetat datan genom tydligt formulerade frågeställningar och definierade 

begrepp vilka står formulerade under centrala begrepp och resultatdelen.  

Trots att det kan vara svårt att generalisera en kvalitativ studie på grund av att studiens 

resultat blir påverkat av forskarens förförståelse ser vi att det visst går att generalisera vår 

studie och att den har hög intersubjektivitet. Detta främst för att vi är två författare som båda 

har tolkat utredningarna och kommit fram till samma tolkningar. Sohlberg och Sohlberg 

(2009, s. 67) förklarar att intersubjektivitet handlar om att informationen tolkas av olika 

observatörer på samma sätt. Observationerna blir på sådant sätt inte beroende av en enskild 

forskare. Vidare förklarar Sohlberg och Sohlberg (2009, s. 99) att intersubjektivitet innebär att 

beskrivningarna är oberoende av vilka det är som utför dem, samt att beskrivningen ska vara 

så exakt som möjligt. Intersubjektivitet handlar också om att den ska vara fri från enskilda 

tolkningar, spekulationer, förklaringar och så vidare. Beskrivningen ska vara objektiv och 

spegla verkligheten som undersöks. 

Vidare har studiens inledande del med den operationella beskrivningen av barnets röst och 

barnets vilja och åsikter tydliggjort de begrepp studien avsett att undersöka. I enlighet med 

detta ser vi att validiteten även ökar, då den handlar om just syftet med 

operationaliseringsproceduren, det vill säga att det som ska mätas gjorts mätbart. Vi har mätt 

det vi skulle mäta.  

 

6.8 Arbetsfördelning 

Resultat och analysdelen har skrivits gemensamt av uppsatsförfattarna. Frida har 

huvudansvaret för teoridelen och tidigare forskning samt diskussionen. Sara har 

huvudansvaret för inledning, centrala begrepp, delaktighetsmodellen, metodavsnittet samt 

barnavårdsutredningarnas juridiska kontext. 

 

6.9 Förförståelse 

Innan studien hade vi givetvis med oss en förförståelse och fördomar om det vi avsett att 

studera, både från pågående utbildning och genom de samtida debatterna i media om bristerna 



 24 

i socialtjänstens handlägganden av barnavårdsärenden. Vi är medvetna om att förförståelsen 

finns oberoende av om vi vill det eller inte. Det viktiga är att vara medveten om att den 

existerar för att resultatet inte ska präglas av dem. Vi måste så långt som möjligt bortse från 

förförståelsen för att den inte skall få färga undersökningens resultat. Holme och Solvang 

(1997 s. 95) förklarar att förförståelse är utgångspunkten för alla forskare, ingen varken i 

vardagliga situationer eller i forskarsammanhang kan bortse från sina fördomar som är socialt 

grundade subjektiva uppfattningar. Utifrån detta har vi genomgående varit medvetna och 

reflekterat över våra subjektiva uppfattningar så de inte färgat resultatet.  

 

7. Teori, anknytning och arbetsmetoder 

I följande del presenteras tolkningsramen. Tolkningsramen används i analysen för att 

analysera studiens resultat. Denna del utgörs av Barns behov i centrum (BBIC), 

anknytningsteorin och utvecklingsteorier.  De utredningar vi analyserar är BBIC utredningar, 

som är Socialstyrelsens modell för att stärka barnperspektivet och barns delaktighet i 

barnavårdsutredningar. Anledningen till att vi valt anknytningsteori är att det är en flitigt 

anammad teoribildning och en av teorigrunderna BBIC vilar på. Slutligen har vi valt att 

presentera olika utvecklingsteorier för att kunna påvisa barns utveckling och förmågor att 

själv kunna föra sin talan och uttrycka sina åsikter redan vid 6-12 års ålder. 

 

7.1 BBIC 

Socialstyrelsen (2006) menar att arbetsmetoden BBIC vilar på en stark teoretisk grund och är 

uppbyggd kring ett helhetstänk. Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och barns 

delaktighet. BBIC ska skapa enhetlighet över hela landet, samT förbättra kvalitén i 

barnavården. Vidare ska barnets bästa alltid beaktas. Socialstyrelsen (2006) förklarar att 

kärnan för BBIC är att barnet ska stå i fokus och ska lyssnas till. Det finns även andra skäl än 

lagmässiga och ideologiska till varför man ska lyssna till barnets röst: 

 Pragmatiska skäl: Om barn blir lyssnade på och får sina synpunkter genuint betraktade blir 

planerna bättre och mer hållbara. 

 Terapeutiska skäl: Om barn involveras i att påverka sitt eget öde underlättar det deras återhämtning 

från svårigheter, samtidigt som självkänslan och den egna kompetensen ökar. 

 Etiska skäl: Delaktighet minskar maktobalansen mellan barn och vuxna och negativa följder därav. 

 Filosofiska skäl: Om man värdesätter barns välfärd och intressen måste man också värdesätta deras 

synpunkter och röst (Socialstyrelsen, 2006). 
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Socialstyrelsen (2006) menar att BBIC:s grundprinciper utgår från tanken om att barn och 

unga ska vara i centrum. Att utvecklingsekologisk syn och andra teorier om barn och ungas 

utveckling ska vara teoretiska utgångspunkter. Att likvärdiga möjligheter för alla barn ska 

beaktas. Att samarbete med barn och deras familjer ska vara en utgångspunkt. Att samverkan 

mellan myndigheter vid utredning och bedömning av insatser ska ske. Att resurser och brister 

ska identifieras. Att insatser ska kunna ges under utredningens gång. Att utredningen ska 

betraktas som utgångspunkt för planering och uppföljning av insatser. Avslutningsvis att 

kunskap och beprövad erfarenhet ska vara en grundprincip. Socialstyrelsen (2006) att 

grundprinciperna för BBIC bäst beskrivs med hjälp av den så kallade BBIC triangeln. 

Triangeln visar på vikten av att använda en helhetssyn för att begripa sig på barnets situation, 

samt för att uppnå goda resultat i barnavården. Triangeln består av tre sidor som är barnets 

behov, föräldrarnas förmåga samt familj och miljö. Barnets behov ska vara utgångspunkten 

och det ska beskrivas med hjälp av barnet eller andra som har kunskap om barnet. 

 

Figur 7.1 BBIC triangel 

 

Socialstyrelsen (2006, s. 20) pekar på att utvecklingsekologiska perspektivet som är utvecklat 

av Urie Bronfenbrenner är det som ligger till grund för BBIC. Synsättet innebär att barns 

utveckling sker i ett sammanhang och i interaktionen med omgivningen. I centrum för 

Bronfenbrenners modell finns barnet i dess direkta närmiljö, exempelvis familj, sedan allt 

efter att barnet växer upp kommer det bildas fler närmiljöer, så som skola och kamratgrupp. 

Det finns ytterligare en nivå vilken barnet oftast inte är i direktkontakt med det som påverkar 

så som föräldrarnas arbetsplats eller socialtjänstens organisation. Barnet beaktas som ett 

subjekt som är i interaktion med sin omgivning och fokus ligger på barns delaktighet.  

http://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&docid=R76O_fY3d5lJ7M&tbnid=7_HnG5XaxxBbIM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic/grundernaibbic&ei=OcmQUfv5Aqeu4AS334HwDQ&psig=AFQjCNG3sCs7xzyK9IAJzoJl9x
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7.2 Anknytningsteori 

Socialstyrelsen (2006) redogör för att anknytningsteori är en annan teorigrund som BBIC 

vilar på. Grundläggande för anknytningsteori är att det är essentiellt för barnets psykiska 

utveckling att knyta an till åtminstone en vuxen. Payne (2008, s. 128) förklarar att det finns 

omfattande forskning kring tidig utveckling och relationen mellan barn och förälder, vilket 

Howe bland annat redogör för i sin anknytningsteori. Hans teori grundar sig på tidigare 

forskningsresultat som visar på att tidiga anknytningserfarenheter med trygga vuxna har en 

korrelation med social kompetens senare i livet. Barn får viktiga betydelsefulla erfarenheter 

genom att samtala med föräldrar om känslor och förståelse för sociala relationer så att de kan 

modifiera sitt beteende efter den kontext och kultur som omger dem. Detta är en process som 

fungerar allt bättre och bättre under barndomen i takt med barnens utveckling, detta 

tillsammans med den tilltagande användningen av språket gör att barnen kan lära sig saker 

utifrån samspelet med jämnåriga och andra personer. 

Enligt Bowlby (i Hwang & Frisén, 2007 s. 184-185) har barn ett medfött behov att knyta 

an till en vuxen och efterhand när barnet blir äldre och kan förflytta sig på egen hand så 

utökar barnet sin anknytning till andra människor. De barn som har en trygg anknytning till 

sin förälder använder denna som bas i sitt utforskande, om något främmande eller otäckt 

uppstår är det dit barnet söker sig för att få skydd. För de barn som inte har denna anknytning 

till en vuxen eller förälder så uppstår inte denna trygga bas. Bowlby (1994, s. 28) förklarar 

vidare att ju äldre barnen blir desto längre bort från basen vågar de sig. Om de kan lita på att 

basen finns kvar tar de den för given i större mån. Undersökningar visar på att det är de barn 

som är mest emotionellt stabila samt bäst utnyttjar sina möjligheter är barn till föräldrar som 

alltid finns till hands för sina barn men också uppmuntrar till självständighet. Vidare förklarar 

Bowlby (1994, s. 57) att det är betydligt större risk att en mamma som växt upp med negativa 

upplevelser i barndomen och en ångestfylld relation till sina egna föräldrar för över detta på 

sina barn. Detta uttrycks genom att de söker omsorg från sitt eget barn vilket i sin tur kan 

framkalla ångest, skuld och fobier hos barnet. Bowlby (1994. s 157) pekar ytterligare på att 

den tidiga anknytningen är den som lägger grunden för kommande anknytning. De 

bindningsmönster som har utvecklats under det första året kommer troligen att kvarstå, 

orsaken till detta är att förälderns sätt att behandla sitt barn brukar förbli oförändrat. I 

förlängningen innebär det att ett tryggt och glatt barn är lättare och tacksammare att sköta om 

medan ett ängsligt barn blir mer gnälligt och efterhängset och kräver därmed mer omvårdnad. 

Detta kan lätt bilda en ond cirkel då det framkallar negativa reaktioner hos föräldern. 
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Helmen Borge (2012 s. 16) förklarar att resiliens är ett viktigt begrepp i anknytningsteori 

och avser barns förmåga att utveckla motståndskraft för att kunna hantera svåra situationer. 

Barn har olika förutsättningar för att utveckla resiliens och vissa barn klarar det bättre än 

andra. Helmen Borge (2012 s. 65) pekar vidare på att risk är en förutsättning för resiliens och 

en risk har olika inverkningar på olika barn. Med risk menar författaren att det finns tre olika 

typer av denna psykosociala risk. Individuell risk som kan vara medfödda biologiska 

svårigheter men också barn utsatta för övergrepp. Familjebaserad risk kan vara 

alkoholmissbruk, omsorgsbrist, misshandel eller allvarliga och ofta förekommande gräl. 

Sedan finns det en samhällelig risk som kan utgöras av exempelvis katastrofer. Med andra ord 

så är det någon form av risk, motgång, som utlöser barns förmåga att utveckla resiliens. Det 

väsentliga för utvecklingen av resiliens är inte risken i sig utan vilka processer och 

mekanismer risken aktiverar hos barnet. Även Payne, (2008, s. 131) förklarar att resiliens är 

ett viktigt begrepp som betyder återhämtningsförmåga, att kunna återhämta sig från 

svårigheter. Tre faktorer är viktiga för denna förmåga; intelligens och reflekterande förmåga, 

psykologiskt stöd och även att man flyttas från den riskfyllda miljön. 

 

7.3 Utvecklingsteorier 

Ett annat perspektiv som inte inryms i BBIC men som är relevant för vår studie är 

utvecklingsteorier då de starkt kan påvisa barns utveckling och förmåga att kunna tänka 

självständigt och konsekvenstänkande redan vid en relativt låg ålder. 

Enligt flertalet utvecklingsteorier är barn i åldrarna 6-12 år mycket kapabla till att uttrycka 

sina egna åsikter och se saker och ting från ett annat perspektiv (Hwang & Frisén, 2007, s. 

194). Barns förmåga att uttrycka sig i ord är oftast redan god vid två års ålder då barn 

behärskar en viss grammatisk struktur och förstår sig på ca 200 ord. Vid sex års ålder kan de 

flesta runt 10000 ord (Hwang & Frisén, 2007 s. 180). 

Theory of mind är ett experiment som gjordes på ett antal barn som fick se en tub med 

karameller där de senare blev ombedda att säga vad som fanns i tuben. Barnen svarade 

karameller på frågan. Karamellerna var uttagna innan och ersatta med pennor vilket barnen 

fick se då locket togs av. Barnen blev då ombedda att svara på vad de trodde att deras vänner 

skulle svara om man gjorde samma trick med dem. Treåringarna svarade pennor och 

fyraåringarna svarade karameller. Detta visar på att barn vid fyra års ålder har förmåga att 

sätta sig in i en annan människas tanke- och känslovärld och kunna förstå att andra människor 

kan ha fel. Detta visar på en stor social kompetens (Hwang & Frisén, 2007, s. 195) I den 

tidiga skolåldern syftar man vanligtvis på barn mellan sex och tolv år och under denna tid blir 
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barn mer flexibla i sitt tänkande och mindre egocentriska. De kan även hantera flera aspekter 

av ett problem och kan tänka logiskt (Hwang & Frisén, 2007, s. 199). 

Vygotskij (i Hwang & Frisén, 2007, s. 201) menar att barns utveckling är kulturellt 

betingad och att den ser olika ut beroende på var man växt upp och på så sätt påverkas mer av 

omgivning och kontext. Proximal utveckling är den utveckling som ligger steget före barnets 

egen utveckling och handlar om att vuxna ska utmana barnets förmåga för att barnet ska 

kunna utvecklas och lära sig prova sin egen förmåga. Det handlar om vad barn kan 

åstadkomma själva i jämförelse vad de kan åstadkomma med en erfaren vuxen som stöd och 

hjälp. Denna utveckling är viktiga förutsättningar för social och kulturell utveckling. 

Piaget menar att barn redan mellan 6-12 års ålder kan se saker och ting ur andras 

perspektiv (Hwang 2007, s.194 ). Under denna fas utvecklas förståelsen för moralregler och 

normer på ett mer “vuxet” sätt. Barnet förmår nu även att formulera antaganden om 

förhållanden och dessutom prova dem (Havnesköld & Mothander 2006 s.129 ). Utvecklingen 

av mentalisering och förmågan att sätta sig in i andras tanke- och känslovärd startar till och 

med tidigare än vad Piaget trodde enligt nyare forskning. Exempelvis visar Firth Sally-Anne 

test att barn som i 3-4 års ålder kan se saker ur andras perspektiv. Med denna förmåga skapas 

det förutsättningar för empati och moralutveckling i och med att barnet kan förstå sig själv 

och andra (Havnesköld & Mothander 2006. s. 129). 

 

8. Resultat 

I följande resultatdel presenteras det empiriska materialet som är resultatet av de bearbetade 

barnavårdsutredningarna studien undersökt. I bearbetningen av barnavårdsutredningarna har 

vi på ett strukturerar sätt utgått ifrån de frågeställningar som ställts upp för att tydligare och 

mer konsekvent se hur barnets röst beaktas i socialtjänstens barnavårdsutredningar.  

Ingen av utredningarna resulterade i LVU och en avslutades med motiveringen att 

föräldrarna tillgodoser barnets behov. De andra fyra utredningarna avslutades med beslut om 

bistånd enligt 4 kap.1§ SoL, med lite olika rekommendationer och förslag. Utredningarna är 

mellan 5 till 22 sidor. För att redovisa resultatet systematiskt och med största tydlighet för 

läsaren har vi valt att inleda med att rubricera och bearbeta varje utredning var för sig. Då vi 

granskat utredningarna har vi utgått från det centrala begreppet “barnets röst” som har med 

barnets vilja och åsikter att göra. Vidare formulerade vi ett antal frågor, utifrån studiens syfte 

och frågeställningar som vi besvarade under bearbetningens gång. För att underlätta för 

läsaren har vi i resultat- och analysdel valt att konsekvent använda oss av begreppet utredarna 



 29 

som en samlad term. Detta bland annat för att det i utredningarna förekommer en varierande 

benämning av socialsekreterare, utredare, handläggare etcetera. 

 

8.1 Barnets röst 

De frågor vi har valt att titta närmare på i utredningar för att få svar på frågorna hur väl barnet 

kommer till tals och hur dess vilja tillgodoses är: 

 Hur hörs barnets röst i form av vilja och åsikter? 

Kommer informationen från barnet själv? 

 Kommer informationen från andra aktörer, så som föräldrar eller utredare? 

 Hur framkommer barnets röst i form av vilja och åsikter i förhållande till utredningens 

frågeställningar? 

 Tas barnets vilja och åsikter i beaktande vid beslutet? 

 

8.2 Utredningarna 

Utredningarna presenteras här var och en för sig och detaljerat för att ge en så tydlig bild av 

vad som framkommit i dem som möjligt, då vi av sekretesskäl inte kan bifoga dem. 

 

8.2.1 Utredning 1 

Den första utredningen inleds med en anmälan från barnets skola, då en lärare fått berättat för 

sig av simläraren att barnet blivit slaget av sin pappa i simhallen. Efter samtalet bekräftade 

barnet att pappan brukar slå barnet. Barnet var vid händelsen nio år. Efter påbörjad utredning 

genomförs en intervju med barnet och detta sker på skolan med mamman närvarande. 

Socialtjänstens beslut var en rekommendation att familjen skulle kontakta öppenvården för 

hjälp och stöd att hantera barnet på ett bra sätt. Det finns två stycken i utredningen som är 

hämtat direkt från barnet själv.  

 Utredningens frågeställningar: Hur är barnets hemsituation? Behöver familjen något stöd 

från socialtjänsten? 

 Utifrån utredningens första frågeställning har barnets röst hörts. I förhållande till andra 

frågeställningen har barnets röst inte framkommit. Barnets röst framkommer på femton rader i 

en utredning på sju sidor. Ett samtal med barnet har skett. 

Under rubriken “föräldrarnas och barnets kommentarer till anmälan” framkommer 

föräldrarnas, och barnets röst på lika stor del var. Barnet bekräftar händelsen i simhallen och 

frågar utredarna vem som berättat för dem. Barnet uppger att pappan tagit om halsen på 

denne, inte strypt och höjt en knytnäve mot barnet. Barnet berättar också att någon som 
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simmade hade sagt något till pappan som då hade sagt “håll käften”: Barnet uppger att pappan 

bett om ursäkt och att barnet förlåtit honom för det som hände. Barnet tycker att pappan blivit 

snällare efter händelsen men pappan vill inte längre bada i simhallen där det hände utan vill 

hellre åka till ett annat badhus. När barnet har simträning är det mamman som följer med. 

Under följande rubriker framkommer inte barnets röst: ”Familjens bakgrund och situation” 

- framkommer utredarnas beskrivning av mammans röst. ”Familjenätverk” och ”boende” - 

framkommer mammans beskrivning och hennes åsikter om exempelvis bostadsområdet. 

”Arbete och ekonomi” - redogörs mammans beskrivning. ”Social integrering”. – framkommer 

mammans beskrivning av barnets röst. .”Barnets behov”- framläggs mammans röst. 

Under ”utbildning” framkommer mammans, pappans och barnets röst. Barnet beskriver sig 

själv som en spelnörd och datanörd. Barnet tycker om dataspel och spelar efter skolan fram 

till läggdags. Barnet avbryter spelandet för middag. Barnet tycker lördagar och söndagar är 

bästa dagarna för då får denne spela från klockan fem på morgonen fram till läggdags. 

 Nästa rubrik är ”känslo- och beteendemässig utveckling” och där framkommer mammans, 

pappans och barnets röst. Pappan får sin röst hörd på två fjärdedelar av texten. Barnet får sin 

röst hörd på en fjärdedel. Barnet berättar att pappan kan bli arg och då slår han i dörrar. 

Pappan tar vitt klet på dörrarna och väggarna för att laga hålen. När pappan blir arg brukar 

barnet gå in på sitt rum och spela datorspel. Barnet spelar skjutspel och låtsas skjuta huvudet 

av pappan. Barnet uppger sig vara rädd för pappan tidigare men inte längre. Barnet berättar att 

pappan kan slå barnet med öppen hand på bakhuvudet. Det gör han när barnet gjort något 

dumt. Pappan kan komma hem irriterad på sitt arbete då han blivit lovad arbete och pengar 

men inte fått det. Barnet berättar att när mamma blir arg drar hon barnet i örat och bär in 

denne på rummet. Mamman och pappan kan bråka med varandra men blir lätt sams igen. 

Under följande rubriker framkommer inte barnets röst: “Identitet” - framkommer barnets 

röst genom mamman och inte genom barnet själv. ”Familj och sociala relationer” - redogörs 

mammans röst och hennes syn på barnet. “Förmåga att klara sig själv” - berättar mamman. 

”Föräldrarnas förmåga” - redogörs mammans och pappans röst. 

Under rubriken ”utbildning” har barnet uttalat sig och fått sin röst hörd. Det som 

framkommer här är inte väsentligt för barnets utbildning på något vis. Det kan alltså inte 

genom barnets röst, tas in i bedömningen hur utbildningen påverkas av familjesituationen. 

Barnets röst framkommer i avsnitt under utredningen men oftast förmedlat genom 

föräldrarna. Barnets egen vilja om vad denne vill i situationen med föräldrarna eller hur barnet 

vill att situationen ska se ut, framkommer inte. Barnets åsikter framkommer tydligt i få delar 

av utredningen som exempelvis under barnets kommentarer till anmälan. 
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Barnets röst framkommer tydligt genom mammans eller pappans röst. Det är vid få 

tillfällen i utredningen som barnets röst redogörs och de få gångerna detta sker lämnas de utan 

beaktande och tas inte med i bedömningen. 

I bedömningen och analysdelen av utredningen skrivs en sammanfattning av utredningen 

med en kortare beskrivning av barnets röst på två rader, men ingenstans framkommer barnets 

vilja. I den kortare beskrivningen tas med att barnet menar att denne bär en viss skuld i det 

som skett och att denne är den som bråkar och busar mest i familjen. Barnets tankar och 

tidigare uttalande om att pappan slagit barnet tas inte upp. Avslutningsvis skriver utredarna att 

pappan har gett en rimlig beskrivning och förklaring till hans starka reaktion i simhallen. 

Detta i kombination med att föräldrarna misstänker att barnet eventuellt kan ha en 

neuropsykiatrisk diagnos resulterar i att beslutet blir förslag till frivillig öppenvård. 

 

8.2.2 Utredning 2 

Den andra utredningen inleds med en anmälan från skolläkaren och skolsköterskan gällande 

barnets övervikt samt dennes höga skolfrånvaro. Barnet var tolv år vid anmälan. I anmälan 

framkommer även att barnet röker. Tre hembesök görs med barnet närvarande, vid det sista så 

väljer denne att inte medverka. Även ett barnsamtal genomförs i hemmet med mamman i ett 

annat rum. Utredning startades även under 2011 på mammans begäran då hon kände att hon 

inte mäktade med. Beslutet då var detsamma som nu; förslag om placering i familjehem. 2011 

samtyckte inte mamman till detta. 

 Utredningens frågeställningar: Hur är barnets nuvarande situation och vilka är dennes 

behov? Hur är mammans förmåga att tillgodose barnets grundläggande behov? 

 Barnets röst framkommer i första delen av första frågan om “barnets nuvarande situation” 

men inte i andra delen av första frågan som är “vilka är dennes behov”. I andra frågan hörs 

barnets röst indirekt då barnet ger indikationer på att mamman brister i gränssättande. För att 

exemplifiera detta; barnet berättar att denna sitter uppe på nätterna när mamman sover. Barnet 

röker ett paket om dagen och tar cigaretter från mamma och storasyster. 

Barnets röst redovisas på sju rader av utredningens totalt fem sidor. Under rubriken 

“inhämtade handlingar” framkommer att tillväxtkurva från skolhälsovården, journalkopior 

från vårdcentral samt journalkopior från barnmottagningen inhämtats. 

Under följande rubriker framkommer inte barnets enskilda röst. “Kännedom om barnet och 

dess familjenätverk” - utredarnas beskrivning. “Barnets behov” framkommer mammans, 

skolpersonalens och sjukpersonalens uppfattning om barnets hälsa på drygt en sida. 

Mammans och de andra aktörernas beskrivning av barnets hälsa är inte överensstämmande. 
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Barnets röst och åsikter om sin egen “hälsa” redogörs på en och en halv rad. Barnet säger att 

man kan dö om man väger för mycket. Barnet säger sig få ont i benen när denne går. 

Under “utbildningen” redovisas barnets röst och åsikt/vilja relativt utförligt där barnet 

berättar att denne inte vill gå i skolan, vilket till en början var för att denne var orolig för 

mammans operation, men att det inte är så längre. Barnet tycker inte att det är roligt att gå i 

skolan mer än att kompisarna är roliga. Enda ämnet som är ok är engelska. Utredaren berättar 

för barnet att engelskaläraren sagt att barnet är bra på engelska, var på barnet svarar; “han 

säger så mycket”. Barnets veckopeng går till cigaretter men barnet tar även cigaretter från 

mamman och storasystern. Här kommer barnets åsikter om skolan med på ett tydligt sätt, men 

även barnets röst och åsikter avseende barnets hälsa framkommer här. Vidare framkommer 

barnets situation genom mammans och skolpersonalens uppfattning. 

I “analys och bedömning” har utredarna försökt bedöma informationen som framkommit 

under utredningen ur ett helhetsperspektiv, utan att referera till särskilda uttalanden eller 

röster. Utredaren har tagit med barnets åsikt om sin egen situation i denna del. Barnet och 

mamman uttrycker att de är medvetna om att det finns stora risker med att vara överviktig 

men att de inte förmår ändra situationen på egen hand. Mammans och barnets uttalande 

påverkar beslutet om förslag till placering i familjehem, vilket innebär att barnets röst tagits 

med i bedömningen. Uppfattningar om barnets situation inhämtas dock genomgående från 

andra aktörer som barnets mamma, skolpersonal och sjukvårdspersonal. Däremot lyssnas 

barnets röst inte till på ett tillfredsställande sätt.   Då barnets röst inte framkommer tillräckligt 

och betydligt mindre än andra aktörer. 

 

8.2.3 Utredning 3 

Tredje utredningen inleds med en anmälan från förskolan på grund av oro för aga i hemmet, 

då barnet uttryck detta. En intervju utförs med barnet i hemmet. Barnet var sex år vid 

anmälan. Utredarna har sedan tidigare ingen kännedom om barnet. Föräldrarna kände tidigare 

en oro inför om barnet hade ett neuropsykiatriskt funktionshinder och kontaktade läkare. Vad 

för bedömning besöket gav framgår inte i utredningen. Utredningen avslutades utan insats då 

föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov blev tillgodosett menade man. 

 Utredningens frågeställningar: Hur ser barnets hemsituation ut? Hur blir barnet 

tillrättavisat av sina föräldrar? Behöver barnet och föräldrarna stöd och hjälp av 

socialtjänsten? 

 På basis av utredningens frågeställningar har barnets röst angående om hur barnets 

hemsituation ser ut inte hörts. Den andra frågeställningen besvaras implicit genom barnets 
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röst då barnet uppger att pappan har dragit denne i örat men inte gör det längre. Däremot är 

det endast tillrättavisning av ena föräldern. Den tredje och sista frågeställningen beaktar inte 

barnets röst på något sätt. 

Sammanfattningsvis beaktas och redogörs barnets röst på sju rader av utredningens totala 

nio sidor. Under rubriken “kommentarer till utredningen” framkommer båda föräldrarnas röst. 

Barnets röst framkommer inte. Under rubriken “socialtjänstens motivering till att inte göra en 

anmälan” redogörs barnets röst på en rad där denne uppger att pappan har dragit barnet i örat 

men inte gör det längre. Vidare vilar motiveringen på föräldrarnas inställning till ärendet. 

Under “familjens bakgrund och situation” redovisas föräldrarnas berättelser och under 

“familjenätverket”, “boende” och “arbete” redovisas utredarnas sammanfattande tolkning av 

föräldrarnas beskrivning och inte barnets. Under “barnets behov” och “vårdnadshavarens 

förmåga” redogörs föräldrarnas röst och inte barnets. Under “utbildning” framkommer en 

barnskötares röst kring barnets situation på förskolan, föräldrarnas röst redogörs på fjorton 

rader och på tre rader framkommer barnets röst. Barnet tycker det är bättre på dennes nya 

skola, de har bättre cyklar. På frågan om vad barnet gillar att göra på den nya skolan svarar 

barnet; att dansa och cykla. Barnet säger att barnet tycker om att simma och bada och 

förskolan går till simhallen en gång i veckan. Under “känslo- och beteendemässig utveckling” 

redogörs barnets röst på en halv rad och föräldrarnas röst redogörs på en dryg sida. Barnet 

berättar att denne gillar att mamman läser sagor. Under rubriken “vårdnadshavarnas förmåga” 

framkommer föräldrarnas beskrivningar vilket även sker under nästa rubrik som är “identitet 

och socialt uppträdande”. Vidare följer “familj och sociala relationer” där föräldrarnas 

uppfattning beaktas. 

 Avslutningsvis under “analys och bedömning” beaktas föräldrarnas beskrivningar 

genomgående och barnets röst framkommer på en och en halv rad, vilket är en upprepning av 

vad som sagts av barnet tidigare i utredningen. 

Genomgående i utredningen hörs barnets röst genom föräldrarna och inte genom barnet. 

Barnets enskilda vilja och åsikter om rådande situation framkommer inte i utredningen, 

varken från barnet själv eller från andra aktörer. Avslutningsvis redovisas inte barnets vilja 

och åsikter kring beslutet mer än att barnet under ett samtal uppgett att pappa har dragit barnet 

i örat men inte gör det längre. 

 

8.2.4 Utredning 4 

Fjärde utredningen inleds med en anmälan från skolan efter att barnet har berättat för 

skolkuratorn att pappan dyker upp hos familjen trots att både mamman och barnen bett honom 
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inte göra det. När han kommer blir det bråk vilket gör att barnet mår dåligt och känner sig 

orolig för när han ska dyka upp. Barnet upplever pappan som hårdhänt i lekarna. Under 

samtalet med kuratorn var mamman med och bekräftade detta och berättade att pappan ville 

återuppta deras relation, vilket hon inte var intresserad av. I skolan hamnar barnet i konflikter 

med klasskamrater och skolpersonalen är överens om att barnet har ett stort bekräftelsebehov. 

Samtal förs med barnet vid två tillfällen, det ena vid ett hembesök och det andra i ett 

utredningssamtal på socialkontoret med mamman närvarande. Utredningen avslutas med 

beslut om bistånd i form av familjepedagogiskt stöd för föräldrarna i deras föräldraroll. 

 Utredningens frågeställningar: Hur ser barnets situation ut i skola och hemma? Är barnet i 

behov av stöd från socialtjänsten? 

 Barnets röst framkommer i första frågeställningen där dennes åsikter och vilja 

framkommer tydligt. I andra frågeställningen framkommer inte barnets röst. 

Barnets röst hörs genomgående från barnet, men varierande beroende på utredningens 

rubricerade delar. Under rubrikerna “anledning till utredning”, “mammas och pappas 

synpunkter på utredningen anmälningen” och “kännedom om barnet och dennes 

familjenätverk” framkommer inte barnets röst. Barnets röst hörs under rubriken “familjens 

bakgrund och sociala situation”. Barnet berättar att pappan har förbättrat sig vilket är skönt 

och att det bara är ibland han hälsar på nu. Barnet berättar att det händer att pappan kommer 

hem till dem flera dagar ibland och att barnet då blir orolig för sin hamster som bor hos 

pappan. Vidare berättar barnet att mamman blir sur på pappan ibland för att pappan tjatar på 

mamman om hennes manliga kompis, barnet säger att pappan vill ha koll på mamman och vill 

helst vara ensam med henne. Barnet tycker det är jobbigt när pappan är hos dem när han 

håller på med sin dator eller telefon. Under den rubriken redovisas även mamman och 

pappans åsikter om bakgrunden och den sociala situationen. 

Under rubriken “umgänget med pappan” är det endast barnets röst som redogörs och 

beaktas. Barnet berättar att under besöken hos pappan så brukar han gå ut och träffa kompisar 

och lämna barnet och dennes syskon ensamma. Pappan låser dörren och säger att de inte får 

öppna om någon ringer på. Barnet berättar att de brukar titta på tv, spela tv-spel och leka med 

hamstern när pappa är borta. Utredaren frågar barnet om mamman vet om att de blir lämnade 

ensamma, vilket barnet bekräftar att hon blir orolig, arg och stressad av. Enligt barnet 

spenderar pappan upp alla pengar.  Pappan har inte råd att hitta på saker med barnet och 

dennes syster. Det finns mat hos pappan men han kan inte laga den så bra enligt barnet. 

Utredaren frågar om han brukar vara hårdhänt så svarar barnet att när han kittlas på magen så 

gör det ont, vilket barnet brukar påpeka men han slutar ändå inte. 
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Under “familjenätverket” är det barnets, samt mammans röst som redovisas. Under barnets 

“utbildning” hörs mamman och skolpersonalen, men även barnet själv. Av två sidor 

framkommer barnets röst på två rader. Barnet berättar att denne tycker det är roligt att gå i 

skolan och att de har en ung lärare som bara är 25 år, vilket barnet tycker är kul. Läraren vill 

att de ska lära sig mycket och om de jobbar hårt så får de rita. Barnets favoritämne är 

matematik och tråkigast är läsläxa. Barnet måste läsa högt i klassen vilket är jobbigt. Barnet 

berättar att lärare sagt att barnet är duktigt på att läsa och skriva. Barnets röst hörs kring 

dennes “fritidssysselsättning”. Barnet berättar att denne tycker om dans och musik och att 

under sommaren ska barnet gå med mormor på konsert och på dansläger. 

Under följande rubriker framkommer inte barnets enskilda röst: “Boende/ social 

integrering” – framkommer utredarnas bedömning och mammans röst. “Arbete” - utredarnas 

bedömning. “Ekonomin” – mamman och pappan hörs. “Barnets behov” - redovisas inte 

barnets åsikt, utan endast mammans. “Känslo- beteendemässig utveckling” och “identitet/ 

socialt uppträdande” - hörs endast mamman.  

Under “familj och sociala relationer”, redovisas mammans och barnets röst. Barnets röst 

ges då en fjärdedel av utrymmet och mammans tre fjärdedelar. Barnet berättar att när de är 

hos pappan brukar de oftast åka till hans kompisar men att barnet själv helst skulle vilja leka 

ute eller på något lekland.  Under “förmågan att klara sig själv” får barnet uttala sig och 

berättar att barnet är bra på att laga viss mat och att denne brukar dammsuga och moppa 

golvet i sitt och systerns rum ibland.  Det framkommer även från barnet själv att denne 

duschar och tvättar samt kammar håret själv. Barnet säger sig veta vad som är farligt och att 

man inte ska leka med tändstickor och röra krossat glas. Barnet säger att man ska ringa 112 

om något allvarligt händer om mamman inte är hemma. Barnet måste städa sitt rum och göra 

sina läxor annars blir det ingen veckopeng. Barnet får vara med och bestämma vad de ska äta. 

I “analys och bedömning” framkommer inte barnets röst över huvudtaget. Barnets vilja och 

åsikter framkommer inte heller från andra aktörer. Därför går det inte att bedöma om barnets 

vilja och åsikter beaktats vid beslutet. 

Barnets röst framkommer främst andra aktörer i utredningen. Till stor del som 

representerar mamman barnet men även skolpersonalen uttalar sig vid flera tillfällen. Däremot 

hörs barnets röst inte genom pappan mer än att han säger att barnen inte uppskattar då han 

säger att han vill ta livet av sig.  

Barnets enskilda vilja och åsikter framkommer olika mycket beroende på vilken del av 

utredningen man läser. I vissa delar framkommer den sparsamt, medans i andra framkommer 

den på ett mer tillfredställande sätt. 
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8.2.5 Utredning 5 

Femte utredningen inleds med en oro som framkommer från barnpsykiatrin under ett möte 

med socialtjänsten. Detta då barnet och dennes bror har svårigheter gällande medicineringen 

och sällan kommer till uppföljningstiderna. De uttrycker att det finns svårigheter kring 

samspelet i familjen och ifrågasätter hur den tidiga anknytningen sett ut. Barnpsykiatrin kan 

erbjuda en utredning på institution, vilket föräldrarna motsätter sig. Barnet har även blivit 

diagnostiserat med ADHD och beteendestörning. Utredningen avslutas med förslag på 

placering då barnet inte får sina behov tillgodosedda i hemmet.  Innan denna utredning har det 

förekommit ett antal tidigare utredningar gällande detta barn och dess syskon, den första 

inkom 2008. Innan det har mamman blivit utredd tidigare, vilket resulterade i 

omhändertagande av fyra barn som hon hade med sin dåvarande man. 

Denna utredning var den längsta och svårast att analysera då den föranleds av en längre 

historik av utredningar. Barnets röst framkommer under flera rubriker i utredningen och även 

några kortare citat finns med. 

 Utredningens frågeställningar: Hur ser barnets situation ut i skolan och i hemmet? Vilket 

stöd behöver barnet för en gynnsam utveckling? Kan föräldrarna tillgodose barnets behov? 

 I förhållande till utredningens första frågeställning har barnets röst framkommit på ett 

tillfredsställande och tydligt sätt. Utifrån andra frågeställningen framkommer indikationer på 

att barnet uttryckt en önskan av bättre stöd. Detta framkommer då barnet uttrycker att det 

behövs bättre personal på skolan för att klara av barnet. I den andra frågeställningen kommer 

barnet inte till tals. Avslutningsvis framkommer barnets röst sparsamt i den tredje 

frågeställningen. Berättar barnet bland annat att denne inte har några regler hemma, vilket 

implicit visar på att föräldrarna brister i gränssättningsförmågan. 

Under den långa redovisningen av tidigare utredningar, under rubriken “kännedom om 

barnet/den unge och dess familjenätverk”, framkommer barnets röst på två ställen på tre rader 

av 9,5 sidor. Vid första tillfället svarar barnet på frågan om vad barnet tycker är problemet. 

Barnet säger att problemet är att mamman har för lite tid med denne. Andra tillfället är under 

ett möte med en läkare där även barnets pappa är närvarade. Barnet uppger då att denne skulle 

vilja sluta slåss och vet inte varför denne blir arg och slåss. Under denna sektion i utredningen 

framkommer på många ställen och i stort sätt uteslutande barnets föräldrars åsikter kring 

situationen men också deras åsikter om barnet. Det diskuteras olika behandlingsformer som 

initieras av mamman men också tillfällen som föräldrarna tackat nej till föreslagen 

behandling. Det framkommer inte vad barnet anser om behandlingen eller om denna har känt 

att den varit behjälplig. Andra aktörers åsikter och tankar kring barnet och dennes situation 
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presenteras, exempelvis läkare, psykologer och lärare. Barnet får även diagnosen ADHD och 

beteendestörning. Det redogörs även för flera fall av våld, då barnet har betett sig aggressivt 

och våldsamt både mot skolpersonal, klasskamrater samt mot sina syskon. En incident 

resulterar även i en polisanmälan. Efter intag av förskriven medicinering uppger föräldrarna 

att barnet blivit mycket lugnare och mindre konfliktbenäget hemma. Vad barnet själv anser 

om medicineringen eller effekten av den framkommer inte. 

Under följande rubriker framkommer inte barnets röst: “Viktiga händelser före och under 

utredningen” - framkommer representanter från skolan i störst utsträckning. Här återges fler 

våldsamma incidenter på skolan då barnet spottat på lärare och kallat en annan elev med 

funktionsnedsättning “din handikappade jävel, han är fan äcklig, jag vill inte ta i dig din 

äckliga jävel!” Skolan anser att de inte längre kan ha kvar barnet som elev. “Familjens 

bakgrund och situation” – redogörs dels om tiden innan barnet och dess syskon fanns. Om 

mammans tidigare omhändertagna barn och att båda föräldrarnas tidigare missbruk. En 

redogörelse från barnutredaren i kommunen mamman tidigare bodde i finns med där denne 

berättar om mammans svåra uppväxt och familjehemsplaceringarna på mammans tidigare 

barn, samt att hon anser att mamman fortfarande är psykiskt skör och brister i 

föräldraförmågan. Under “familjenätverk”, “arbete”, “ekonomi” och “social integrering”- 

redovisas endast föräldrarnas röst.  

Under “Boende” - framkommer barnets röst igen, på en rad av tre. Barnet säger att denne 

har ett eget rum och är mycket nöjd med detta, det finns både tv och dator på rummet. Under 

“hälsa”- hörs barnets röst åter igen på fem rader av en sida. Barnet uppger att denne tycker om 

många olika maträtter och räknar upp ett tiotal favoriter. Barnet berättar också att denne spelar 

fotboll på tisdagar och torsdagar och att denne helst står i mål och har visar stolt upp sin 

målvaktströja och berättar att denne fått fotbollshandskar av pappan. Barnet uppger att denne 

är duktig på skridskor och berättar att de ska åka skridskor i eftermiddag med pappa. Utöver 

det så beskrivs barnet uteslutande av föräldrarna. Exempelvis “Föräldrarna uppfattar att barnet 

äter i skolmatsalen då denne inte får ta med sig pengar till skolan”, “barnet gillar inte att tvätta 

händerna efter toalettbesök, klippa håret eller naglarna, barnet tycker det gör ont”.  

Under rubriken “allmän beskrivning av barnet” beskrivs barnet dels av skolan och 

föräldrarna men också av barnet själv. Det är under denna rubrik som barnet själv får komma 

till tals som mest, barnets röst framkommer på tolv rader av två sidor. Det redogörs för 

skolans och föräldrarnas svårigheter att hantera barnet, barnets brist på konsekvenstänkande 

men också positiva sidor så som att barnet är klokt, reflekterande, roligt och charmigt. Barnet 

beskrivs ha en låg självkänsla. Barnet själv berättar att denne gillar skolan i bland, men inte 



 38 

när denne får göra ”för mycket på lektionerna”. Utredaren nämner polisanmälan efter 

incidenten på skolan, vilken barnet vill läsa. Barnet säger att det inte stämmer det som står där 

utan att denne höll en penna i handen men inte för att hota med. Barnet säger att det är fel när 

personalen på skolan tar tag i nacken på denne. Vidare berättar barnet att skolan är bra och att 

denne har kamrater där, men inga i klassen. Barnet tycker det går bra att arbeta på lektionerna, 

men vill inte jobba så mycket utan vill sen gå ut och sparka fotboll. Barnet säger att denne 

gjort fem sidor på en hel termin på skolan. Utredaren skriver att barnet helst vill prata om 

annat än vad utredaren frågar om. Under nästa rubrik “känslo- och beteendemässig 

utveckling” redovisas det för hur föräldrarna beskriver barnet. Barnet själv säger att denne 

aldrig skulle slå sin mamma eller pappa. Utredarna undrar om barnet själv blir utsatt på något 

sätt, detta svarar föräldrarna på. Barnets röst syns på en rad av 1,5 sidor. “Identitet/ socialt 

uppträdande”, barnets röst framkommer på nio rader av knappt en sida. Barnet säger att denne 

inte har några kompisar i skolan men att denne har flera på den tidigare skolan och hemma i 

området. Barnet berättar om en lek med en vän då barnet kastade ett ruttet äpple i ansiktet på 

sin kompis så att kompisen fick en bula och tyckte detta var roligt. Barnet uppger även under 

den här rubriken att denne tycker att personalen är dålig på skolan och att de måste ha bättre 

personal för att klara av barnet. Barnet tycker inte att de ska trycka ner barnet i backen. Oftast 

känner sig barnet bra på fotboll och matematik enligt sig själv. Även föräldrarna beskriver 

barnet. Under “Familj och sociala relationer” berättar mamman om hennes och barnets 

relation och relationen mellan barnet och dennes syskon. Återigen berättar barnet att denne 

har kamrater på skolan, men ingen i samma klass samt att denne har vänner i bostadsområdet. 

Barnets röst ses på två rader av knappt en sida. Barnets röst framkommer under “förmåga att 

klara sig själv” på två rader av en halv sida. Barnet får frågan av utredaren om denna har 

några sysslor hemma? Varpå barnet blir undrande och tycker inte att denne gör något. 

Föräldrarna berättar vad barnet är bra på. Utredaren frågar även barnet vad det finns för några 

regler hemma? Barnet svarar att det inte finns några. Under “Insats från socialtjänst” 

framkommer att barnet har beviljats helgkollo en helg i månaden samt en veckas vistelse på 

kolloverksamheten under sommarlovet. Under “Kort sammanfattning av barnets vistelse på 

kolloverksamheten *****. Kolloverksamhetens personal redogör för barnets vistelse där och 

hur det har fungerat på kollot. Barnet själv kommer inte till tals om vad denne tyckte om 

vistelsen. Under delen “Insatser från barn- och ungdomspsykiatrin” framkommer det att barn- 

och ungdomspsykiatrin finner att barnet är för omoget och inte mottaglig för barnterapi eller 

annat stöd som de kan erbjuda. Sista rubriken är “Analys och bedömning” och här följer en 

sammanfattning av utredningen där föräldrarnas svårigheter med barnet beskrivs, kort om 
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barn- och ungdomspsykiatrins utvärdering av barnet samt en mycket kort beskrivning av vad 

barnets behov är. På en sida som bedömningen är på så framkommer barnets behov på fyra 

rader. Ingenstans framkommer barnets egen röst och vad denne vill. 

 

8.3 Sammanfattning av utredningarna 

I samtliga utredningar finns tydliga indikationer på att barnets röst hörs men på olika sätt och i 

olika omfattning under utredningarnas gång. Barnens röst redogörs under mindre väsentliga 

delar vilka inte har någon avgörande roll eller lyfter någon viktig aspekt för utredningarnas 

analys, bedömning och beslut. Vidare har samtal skett med barnen där de fått komma till tals, 

men trots detta har deras röster inte getts något större utrymme i utredningarna. Barnen har 

lyssnats till men det som framkommit av barnen har mindre relevans i förhållande till 

utredningarnas frågeställningar. Deras röster har inte resonerats kring mer än att de står 

redogjorda för i utredningarna. 

Utredarna frågar i samtliga utredningar föräldrarna om deras tankar kring barnet och hur 

det beter sig och fungerar, men frågan ställs sällan till barnet. Vad tycker denne om 

föräldrarna, eller har för tankar kring dem? Utredarna frågar hur föräldrarna tycker att 

situationen hemma ser ut, hur situationen ska lösas och om eventuella lösningar de kan tänka 

sig. Barnet får sällan samma fråga. 

Olika frågor besvaras genomgående i alla utredningar av olika aktörer och under vissa 

rubriker kommer aldrig barnet till tals, utan endast föräldern. 

Ytterligare något som är gemensamt för alla utredningar är att barnets röst återkommer 

som upprepningar under fler olika delar av utredningens gång, vilket kan ge ett intryck av att 

barnet får komma till tals mer än vad det faktiskt gör. 

I de utredningar som varit mer omfattade och föregås av fler och tidigare utredningar har 

barnets röst framkommit betydligt mer än i de kortare utredningarna.  

Centralt för utredningarna är att fokuset ligger på föräldrarna och deras röster, deras åsikter 

om situationen och deras beskrivningar och skildringar av barnet. Framförallt läggs fokus på 

föräldrarnas brister utifrån deras egna perspektiv och inte barnets. I samtliga utredningar är 

det främst föräldrarnas röster som framkommer samt deras redogörelse av barnets röst. 

Föräldrarnas röst är det primära i utredningarna vilket resulterar i att barnets röst blir 

sekundärt. 
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9. Analys 

I följande analysdel försöker vi besvara studiens syfte och frågeställningar. Det empiriska 

materialet som presenteras i resultatdelen har här analyserats utifrån tolkningsramen som 

består av BBIC, anknytningsteori och utvecklingsteori. Vidare analyseras resultatet utifrån 

adekvat lagstiftning och tidigare forskning. Som stöd har vi även använt oss av Harts (1997)  

tidigare presenterade delaktighetsmodell för att tydligare kunna se hur väl barnets röst hörs 

och hur delaktigt barnet är i en utredning. För att förtydliga analysen ytterligare tematiseras 

den i underrubriker. 

 

9.1 Barnets röst underordnas 

Den presenterade empirin talar tydligt för att barnets röst blir underordnad andra aktörers, 

framförallt föräldrarnas. Utifrån detta ser vi att beaktande av barnets röst i undersökningarna 

brister i och med att de blir underordnade. Detta strider mot fler av barnkonventionens artiklar 

som redogörs i artikel 3, 6 och 13 men framför allt i artikel 12 i UD (2006) som uttryckligen 

säger att barn som kan bilda sig egna åsikter ska tillförsäkras rätten att fritt uttrycka dessa i 

alla frågor som rör dem. Barnets åsikter skall ges betydelse i relation till dess ålder och 

mognad. Vidare strider det bristande beaktandet av barnets röst mot rådande lagstiftning. Den 

bristande förmågan att lyssna på barnet strider särskilt mot 3 kap. 5 § SoL som säger att 

insatserna ska utformas och genomföras tillsammans med den enskilde och när åtgärderna rör 

barn ska barnet ges relevant information och dennes inställning ska så långt som möjligt 

klarläggas. Vidare ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av ålder och mognad. 

Denna paragraf innebär enligt Nordström och Thunved (2010, s. 72) att barn ska få uttrycka 

sina åsikter och få kontinuerlig information om ärendet som rör barnet. Detta kräver att man 

förstår och lyssnar till barnet. I 11 kap. 10 § SoL, andra stycket framkommer att barn som är 

yngre än 15 år bör höras om det kan vara till nytta för utredningen om barnet inte antas ta 

skada av det. Enligt Nordström och Thunved (2010, s. 254) handlar andra stycket om att även 

yngre barn under 15 år bör lyssnas på om barnet inte antas ta skada av det, samt om det kan 

vara till nytta för utredningen. Hur barnet får höras, avgörs med beaktande av barnets ålder 

och mognad, samt ärendets betydelse för barnet. 

  Barnet får höras utan föräldrarnas samtycke och närvaro enligt 13 kap. 4§ i SoL. 

Nordström och Thunved (2010, s. 287) förklarar att denna paragraf handlar om barnets rätt att 

komma till tals och att det går före vårdnadshavarens rätt att bestämma. Barnets bästa ska stå i 

fokus under samtalet och barnets inställning ska beaktas med respekt för barnets integritet. 
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Det finns även andra skäl än lagmässiga som talar för att det är viktigt att barnets röst ska 

höras i utredningar som rör barn. Socialstyrelsen (2006) förklarar att kärnan med BBIC-

modellen handlar om att barnet ska stå i fokus och lyssnas till. Ett annat skäl till varför barnet 

ska lyssnas till är att om barn får vara delaktiga i att påverka sin egen situation bidrar det till 

bättre möjligheter för deras återhämtning från svårigheter, samtidigt som barnets kompetens 

och självkänsla ökar. Denna delaktighet minskar även den maktobalans som kan finnas 

mellan vuxna och barn, samt de negativa konsekvenser som kan bli av den. 

Ett annat skäl för att särskilt lyssna till och beakta barnets röst i barnavårdsutredningarna är 

med hänvisning till Hwang och Frisén (2007, s. 180, s. 194) som förklarar att barn i åldrarna 

6-12 år är kapabla till att uttrycka sina egna åsikter och se saker från andra perspektiv. Barnets 

förmåga att uttrycka sig i ord är oftast redan god vid två års ålder. Vidare förklarar Hwang 

och Frisén (2007, s. 199) att i den tidiga skolåldern när barn är mellan sex och tolv år blir barn 

mer flexibla i sitt tänkande och mindre egocentriska. De kan även hantera flera aspekter av ett 

problem och kan tänka logiskt. Det är till största del föräldrarnas röst som redovisas i samtliga 

utredningar. Vi frågar oss om detta kan bero på att barnets utveckling och mognad inte 

beaktats tillräckligt i utredningarna. Detta för att utredningarna avser barn mellan 6-12 år, 

samt för att majoriteten av barnen verkar vara medvetna om situationerna de lever i. Barn vid 

sex års ålder har enligt Hwang och Frisén (2007 s. 194) god förmåga att uttrycka sig.        

Utvecklingsekologin som ligger till grund för BBIC, talar för att barnets delaktighet ska 

vara i centrum och det som särskilt ska beaktas är barnets behov, föräldrarnas förmåga och 

faktorer i familj och miljö. I enlighet med detta ser vi att utredningarna vilar på föräldrarnas 

förmåga och vissa faktorer i familj och miljö, samtidigt som barnets delaktighet genomgående 

bortsetts från. I utredningarna har inte barnets delaktighet stått i centrum varken när det gäller 

barnets behov, föräldrarnas förmåga eller faktorer i familj och miljö. Barnets röst har 

framkommit mycket sparsamt och inte uttryckt något specifikt i förhållande till dessa 

områden. Utredningarna strider alltså delvis mot BBIC:s grundprinciper och tanken om 

barnets bästa. Trots detta ser vi att områdena gällande föräldrarnas förmåga och faktorer i 

familj och miljö tillgodosetts på ett tillfredsställande sätt i samtliga utredningar, då det är 

under dessa delar barnet fått uttala sig mest.  

Resultatet visar på att i samtliga utredningar är det svårt att skilja på vad som är barnets 

egen uppfattning och vad som är barnets uppfattning genom en annan aktörs röst. Då det är 

viktigt i en BBIC utredning att barnets röst framkommer och att barnet står i centrum för 

utredningen så är det därmed också av stor vikt att man kan särskilja på när det är barnets 

egen röst eller när den framkommer via en annan aktör för att få en god uppfattning och göra 
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en korrekt bedömning. Exempelvis så är det mycket svårt att se vad barnet uttryckt exakt när 

det kommer fram via en förälder så som i utredning fem: “Barnet uppger i samtal med sina 

föräldrar att denne inte kan styra över sina impulser”. Barn som visar mognad ska erbjudas 

egen medverkan. I enlighet med det Mattsson (2002) kommit fram till i sin avhandling om 

barnets delaktighet i rättsprocessen i domstolar ser vi en tydlig likhet med 

barnavårdsutredningar och barnets delaktighet i dessa. Detta främst då barnet får sin röst hörd 

genom andra aktörer vilka främst är föräldrarna. Vidare finns samband då vår studies resultat 

visar på att barn inte alltid får yttra sin åsikt i ärenden som rör dem. I de situationer deras röst 

framkommer visas de ingen hänsyn vid bedömning. Enligt Wåhlander (1994, i Sundell & 

Humlesjö, 1996 s. 15) träffar socialsekreterare i väldigt låg grad barnet som utredningen 

gäller. Men med tiden har kontakten mellan socialsekreterare och barn blivit mer frekvent, 

vilket även Sundell och Humlesjös (1997 s. 30) studie påvisar. I utredningar under 1990 

kontaktades endast 22 % av barnen, medan 1996 kontaktades 53 % av barnen. I enlighet med 

denna forskning är det dock väsentligt att ta hänsyn till att den inte är 100 % aktuell idag. 

Detta beroende på att det saknas aktuell forskning inom just detta område.  

I samtliga utredningar är det tydligt att utredarna upprepar samma uttalanden från barnet 

under flera rubriker, vilket lätt kan leda till en missuppfattning av i vilken utsträckning 

barnets röst beaktas i utredningarna. I utredning fem framkommer det exempelvis under tre 

rubriker att barnet anser sig ha vänner hemma på gården men inte i klassen på skolan. Detta 

ger intrycket att barnet fått komma till tals vid fler tillfällen än vad som troligen varit fallet. 

Barnets vilja eller åsikt framkommer sparsamt i samtliga utredningar och de redovisade 

åsikter och uppfattningar är sällan centrala i relation till utredningens frågeställningar. 

Exempelvis i utredning fem framkommer barnets åsikt/vilja på fem ställen. Barnet uttrycker; 

att barnet själv skulle vilja sluta slåss, att barnet är nöjd med sitt rum, att barnet helst vill stå i 

mål när denne spelar fotboll, att barnet gillar skolan ibland, att det är fel när personalen på 

skolan är fysisk med denne och att de behöver bättre personal för att klara av barnet. Vid 

dessa fem tillfällen framgår att barnet uttryck sin vilja eller åsikt om något. Det vi kan se är att 

dessa uttalanden inte är centrala för utredningen. Detta med undantag för det första och sista 

uttalandet. Barnet får endast besvara en av de tre frågeställningar utredningen handlar om. De 

andra två besvaras endast av barnets föräldrar och andra aktörer.  

Socialtjänstens bristande beaktande av barnets röst i denna studie kan även bekräftas av 

Soydan et al. (2005) vinjettstudie. Denna forskning pekar på att barnets uppfattning har små 

förutsättningar för att tas till vara på i bedömningsprocessen. Samt att det finns en stor 



 43 

variation utredningarna emellan trots nationell lagstiftning och att bedömningen varierar 

beroende på barnets ålder. Vidare visar vinjettstudiens resultat på att det saknas rutin för att ta 

tillvara på mindre barns röst i utredningar. 

Studiens resultat pekar därmed mot att barnets röst inte har beaktats i relation till 

utredningarnas syften. I fyra av fem utredningar har barnet hörts mycket begränsat i den ena 

av utredningens frågeställningar. I en utredning har barnets röst framkommit på ett 

tillfredsställande sätt i en av frågeställningarna. Inte i någon av utredningarna framkommer 

och beaktas barnets röst i samtliga frågeställningar. Exempelvis i utredning tre har beaktandet 

av barnets röst inte alls tillgodosetts i relation till utredningens syfte. Ett samtal med barnet 

har skett, vilket redogörs på ett bristande sätt under utredningens gång. Trots att barnets röst 

inte beaktas tillräckligt och blir underordnat andra aktörers, har det skett en klar förbättring 

över tid. En förbättring som innebär ett stärkt barnperspektiv där barnet får komma till tals i 

högre utsträckning än tidigare. Detta har bland annat gjorts genom att använda sig av BBIC:s 

utredningsmodell. Socialstyrelsen (2006) förklarar att syftet med BBIC är att stärka 

barnperspektivet och barns delaktighet i barnavårdsutredningar. Det ska skapa enhetlighet 

över hela landet, samt förbättra kvalitén i barnavården. Vidare ska barnets bästa alltid beaktas, 

utredas och dokumenteras i arbetet som rör barn. 

Studiens resultat får även stöd av internationell forskning som visar liknande resultat. 

Forskningen riktar kritik mot dagens barnavårdsforskning som idag belyser utmaningar och 

problem samt att den inte värderar barnets röst tillräckligt. Spyros (2011) förklarar i sin 

forskningsstudie att det idag existerar en kritik mot barnavårdsforskningen som belyser deras 

utmaningar i forskning kring barnets röst. I stället för att i barnavårdsforskning förringa värdet 

i barnets röst bör vi uppskatta och reflektera över barnets röst. 

 

9.2 Anknytningsteori som motivering till barnets delaktighet 

I samtliga utredningar saknas fokus på anknytningsteori, framförallt utifrån barnens egen 

beskrivning eller med hänvisning till barnets enskilda vilja och åsikter. Detta saknas trots att 

alla utredningar är BBIC utredningar där en av grunderna är anknytningsteori. 

Anknytningsproblematik diskuteras inte direkt i någon av utredningarna. Det är essentiellt för 

barnets psykiska utveckling att knyta an till åtminstone en vuxen. I enlighet med detta ser vi 

relevansen av att barnavårdsutredningar behöver anknytningsperspektiv för att säkerställa en 

trygg bas för barnet och för dess psykiska utveckling. Utifrån detta ser vi också att främjandet 

av barnets delaktighet, samt beaktandet av anknytningsmönster brister i de 
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barnavårdsutredningar vi undersökt. I 6 kap. 2 a § FB redogörs att barnets bästa ska vara en 

avgörande princip i beslut som rör boende, vårdnad och umgänge. Barnets bästa ska beaktas 

vid riskbedömningen om ett barn far illa och vidare ska även särskilt barnets behov av nära 

och god kontakt med båda sina föräldrar beaktas. I enlighet med detta lagrum blir 

anknytningsmönster en väsentlig aspekt i barnavårdsutredningarna. Detta då barnets 

anknytning till föräldrarna har en korrelation med barnets gynnsamma utveckling. 

Hänsynstagande till anknytningsmönster i barnavårdutredningar är av särskild vikt då barnet 

kan vara mer utsatt och emotionellt ostabilt i och med att denne är i behov av hjälp från 

samhället. Att anknytningsmönster är en väsentlig aspekt bekräftar även Payne (2008, s. 128) 

då han förklarar att tidiga anknytningserfarenheter med trygga vuxna har en korrelation med 

social kompetens senare i livet. Barn får viktiga och betydelsefulla erfarenheter genom god 

kontakt med föräldrarna. Detta för att i framtiden kunna utveckla sociala relationer för att 

modifiera sitt beteende efter den kontext och kultur som omger dem.  

I en av utredningarna framkommer tydligt att mamman till barnet själv har en otrygg 

uppväxt vilket påverkar hennes roll som förälder märkbart då hon sedan tidigare fått fyra barn 

omhändertagna. Detta innebär att utredarna bör lägga extra stor vikt vid anknytningsförmåga 

med fokus på att ha barnets bästa i främsta rummet. Detta framförallt då Bowlby (1994 s. 57) 

pekar på att det är betydligt större risk att en mamma som växt upp med negativa upplevelser 

i barndomen och växer upp med en ångestfylld barndom för över dessa på sina egna barn. 

Överföringen kan ske i form av att mamman söker omsorg från sitt eget barn vilket i sin tur 

kan framkalla ångest, skuld och fobier hos barnet. Det finns ytterligare aspekter att beakta i 

denna situation. Enligt Vygotskij (i Hwang & Frisén, 2007 s. 201) behöver barn utmanas av 

vuxna för att kunna utvecklas och pröva sin egen förmåga 

En god anknytning är av vikt även enligt Bowlby (1994, s. 28) som menar att det är barn 

som är mest emotionellt stabila och bäst kan utnyttja sina möjligheter är barn till föräldrar 

som alltid finns till hands för sina barn, men också uppmuntrar dem till självständighet. 

Utifrån detta vill vi återigen poängtera vikten av att ha med ett anknytningsperspektiv för att 

främja barnets bästa i barnavårdsutredningar.  

 

9.3 Barnets bästa som motivering till barnets delaktighet 

1 kap. 2 § SoL framkommer att när åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Enligt 

Nordström och Thunved (2010, s. 40) är principen om barnens bästa en av barnkonventionens 

grundpelare. Den handlar om att barn har ett lika och fullt människovärde, samt att barn är 
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extra sårbara och kräver särskilt stöd och skydd. Myndigheter måste ha försäkrats sig om att 

barnets bästa redovisats i beslutsprocessen.  

 Utifrån Schiratski tidigare redovisade avhandling tolkar vi studiens resultat som att det är 

upp till socialarbetarna att avgöra hur barnets röst ska beaktas och hur barnets bästa ska 

tolkas. Detta då det framkommer viss variation i hur mycket barnet fått komma till tals och 

fått sin vilja och åsikt hörd och trots att utredningarna är hämtade från en och samma 

socialtjänstverksamhet.  

Resultatet pekar på att socialtjänsten brister i beaktandet av barnets bästa och barnens rätt 

att komma till tals i och med att lagstiftningen och dess intentioner inte efterföljs. Principen 

om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals ska vara en av socialtjänstens riktlinjer. 

Vidare redovisas i 6 kap. 2 § FB att barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om 

vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är barnets bästa ska särskilt 

avseende bland annat rikas mot om barnet far illa men även barnets behov av en nära och god 

kontakt med båda föräldrarna ska beaktas. 

De lagar som omger barnavårdsutredningar ger stort utrymme för tolkningar, vilket kan 

vara en del i förklaringen till den stora variationen. Det blir upp till den enskilde 

socialarbetaren att avgöra hur mycket barnet får komma till tals och vad som är barnets bästa. 

 

9.4 Delaktighetsmodellen 

Resultatet visar på att i samtliga utredningar är det svårt att skilja på vad som är barnets egen 

uppfattning och vad som är barnets uppfattning genom en annan aktörs röst. Barnets röst blir 

underordnad andra aktörers, framförallt föräldrarnas. I enlighet med detta kan vi se att det 

finns ett samband med Harts (1997, s. 40) två första steg i delaktighetsmodellen. Steg ett 

handlar om att barnet rådfrågas utan att de får respons på det som sägs, och där barnet inte vet 

vad dennes svar används till. Hart (1997, s. 40) förklarar vidare att detta steg innebär att 

vuxna använder barnets röst för att få fram budskap. Steg två handlar enligt Hart (1992, s. 9) 

om att barnet är delaktigt utan att veta vad det handlar om. Hart (1997, s. 41) menar att detta 

steg innebär att de vuxna ger uppgifter till barnet utan att de vet vad uppgifterna innebär. 

Trots att resultatet visar viss koppling till de två första stegen pekar resultatet på att de 

flesta utredningarna hamnar på steg tre som är tokenism i Harts delaktighetsmodell. Barnet får 

en symbolisk medverkan där barnet får komma till tals men ändå inte blir lyssnade på. Detta 

blir tydligt i resultatdelen i och med att barnet fått uttrycka sig och har hörts i utredningarna, 

vilket oftast inte tagits med i analys och bedömningsavsnittet som är utredningens viktigaste 

del. Vidare visar resultatet på att åsikterna i relation till utredningens frågeställningar och 
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beslut inte är relevanta och därmed blir symboliska. Hart (1997, s. 41) förklarar att detta steg 

innebär att de vuxna vill ge barnets röst utrymme trots att de inte lyssnar på den. I detta steg 

har den vuxna goda intentioner men kan trots detta inte ta tillvara på barnets röst. 

Det finns viss variation i utredningarna mellan hur mycket barnet fått komma till tals och 

lyssnats på. I två av utredningarna indikerar resultatet att steg fyra i delaktighetsmodellen 

uppnås. Detta då barner verkar tillsynes mer delaktigt och har fått komma till i lite högre grad 

än i övriga utredningar. Enligt Hart (1992, s. 11) är steg fyra “assigned but informed”, vilket 

innebär att barnet ska informeras om och vara införstått i projektet denne delar i, samt ha en 

meningsfull roll i det. Barnet ska veta vem som fattat beslutet om projektet, samt varför detta 

inletts, för att frivilligt vara delaktig. Hart (1997, s. 42) pekar vidare på att barnet får uppdrag 

av vuxna där de informeras om syftet med vad som ska göras. Detta är vanligaste steget och 

innebär att det inte är på barnets initiativ men de är informerade om vad som ska göras. Hart 

(1992, s. 9) delar in stegen i två delar där trappstegen ett till tre innebär icke delaktighet och 

steg fyra till åtta är olika nyanser av real delaktighet. Hart (1997, s. 40) förklarar att det inte är 

acceptabelt att barnets delaktighet befinner sig på endast de tre nedersta trappstegen.  

Utifrån detta ser vi att resultatet indikerar på att utredningarna befinner sig på de tre 

nedersta stegen vilket innebär en mycket begränsad delaktighet. Två av utredningarna 

befinner sig på steg fyra, vilket är det lägsta steget av delaktighet enligt Hart som innebär en 

svag form av delaktighet. Utifrån detta ser vi att majoriteten av barnavårdsutredningarna 

studien undersökt visar på att barnets röst utifrån denna delaktighetsmodell inte uppnår ett 

trappsteg som betraktar barnet som delaktigt. Detta tyder på att barnets röst, vilja och åsikter 

inte har beaktats på ett tillfredsställande sätt i utredningarna då barnen inte varit tillräckligt 

delaktiga.  

 

10. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka och problematisera om och i så fall hur barnets röst 

beaktas genom av delaktighet och tillgodoses i barnavårdsutredningar hos socialtjänsten. För 

att uppnå studiens syfte formulerade vi frågeställningar. För att besvara dessa genomförde vi 

en källanalys av fem barnavårdsutredningar. Studien vill med hjälp av utvecklingsteori påvisa 

att barnets förmåga att uttrycka sig och bilda egna åsikter är tillräckligt utvecklad för att de 

ska kunna lyssnas till. Vidare har studien använt sig av BBIC -modellens grunder för att 

analysera resultatet. Detta då utredningarna är upprättade efter en BBIC mall och således bör 

ta vara på BBIC:s grundprinciper om att barnet ska stå i centrum och lyssnas till. 
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Analysen visade på att BBIC:s grundprinciper inte varit en utgångspunkt i utredningarna. 

Detta då fokus ligger på förälderns uppfattning och åsikter samt att barnet inte blir lyssnat till 

i tillräckligt hög utsträckning. Barnets röst i form av dess egen vilja och åsikter framkommer i 

begränsad utsträckning från barnet själv. Barnets röst framkommer genom andra aktörer som 

främst är barnets föräldrar. Detta i sin tur för oss in i en diskussion om hur det kommer sig att 

föräldrarna hamnar i främsta fokus i barnavårdsutredningarna där barnet bör stå i centrum. 

Kan det handla om kunskapsbrist hos socialarbetaren? Kan det handla om att socialarbetaren 

bortser från BBIC:s grundpelare? Okunskap om hur pass välutvecklade barn i 6-12 års ålder 

är? Eller handlar det kanske om för otydligt definierade riktlinjer? 

Vidare leder resultatet också till diskussionen om hur det kommer sig att 

anknytningsmönster bortses från i samtliga utredningar. Detta trots att BBIC vilar på 

anknytningsteorin som utgör en viktig grund av modellen. Vi anser att arbetet med 

barnavårdutredningar hade kunnat förenklas och förbättrats om det hade fokuserats mer på 

anknytningsmönster mellan barnet och vårdnadshavaren. För att förbättringar ska ske med ett 

långsiktigt och hållbart perspektiv bör arbetet med barnavårdsutredningar ses över och 

utvärderas. Skulle barn kunna medverka i ett förbättringsarbete gällande 

barnavårdsutredningar?  

Studiens resultat visar i enlighet med tidigare forskning att barnets röst framkommer 

bristfälligt i barnavårdsutredningar. Om detta beror på tidsbrist, okunskap eller någon annan 

faktor är något vi inte besvarat i denna studie men som bör forskas mer kring. Däremot visar 

forskningen att det skett förbättringar och att barns röst framkommer mer i 

barnavårdsutredningar än tidigare. Trots denna förbättring anser vi att barns röst och 

delaktighet inte ges tillräckligt utrymme i utredningarna. Något att ha i beaktande är att då 

delar av studiens tidigare forskning är äldre kanske den inte ger en 100 % aktuell beskrivning 

av dagsläget. Vi är också medvetna om att den juridiska kontexten kring hur barn får komma 

till tals är i ständig förbättring och att även barnkonvention kan komma att bli svensk lag.  

Efter avslutad analys har vi också besvarat frågeställningen om vilken nivå av barnets 

delaktighet som kan utläsas i utredningarna. Analysen visade på att utredningar vi granskat 

visar på att barnets röst mätt i form av delaktighet hamnar på steg tre i delaktighetsmodellen 

som handlade om symbolisk medverkan där barnet får komma till tals men barnets röst inte 

lyssnas på. På basis av detta ser vi att barnavårdsutredningarna vi undersökt är bristfälliga och 

att barnets röst i form av delaktighet alltid bör associeras med femte steget i 

delaktighetsmodellen för att uppnå icke bristfällig kvalitet och uppnå socialtjänstens riktlinjer 

och krav på att göra barnen delaktiga i ärenden som rör dem. Självklart måste då tidigare steg 
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uppnåtts för att steget efter ska kunna nås. Det önskvärda är steg fem som handlar om en 

dialog där barnet informeras och rådfrågas och är väl införstått i processen och där dess 

åsikter tas på allvar. Beaktandet av barnets röst, samt hur man ska göra barnets röst delaktigt i 

barnavårdsutredningen bör baseras på barnets förmåga att kunna uttrycka sig i förhållande till 

dess ålder och mognad. 

Ny lagstiftning som trätt i kraft från 1 januari 2013 avser stärkt stöd och skydd för barn. 

Lagstiftningen innebär att barnrättsperspektivet stärks genom att barnets bästa ska vara 

avgörande vid beslut och att barn ska ges möjlighet att yttra sina åsikter i ärenden som rör 

barnet (SFS 2012:776). Utifrån detta ser vi att det finns hopp om att barn som blir föremål för 

barnavårdsutredningar kommer ges mer utrymme att framföra deras åsikter och på så sätt bli 

mer delaktiga.  

Avslutningsvis vill vi poängtera att det inte finns någon godtagbar anledning till att inte 

höra barnet. Detta då studiens resultat, analys och tolkningsram; BBIC, utvecklingsteorier och 

anknytningsteorin tillsammans med den juridiska kontexten ger förutsättningar för att barnets 

röst ska beaktas i barnavårdsutredningar. Det borde vara socialtjänstens skyldighet att lyssna 

till barnets röst, åsikter och vilja. Hur kan det komma sig att det förekommer sådan variation 

kring i vilken utsträckning barnet får sin röst hörd? 

 

10.1 Förslag på fortsatt forskning 

Vårt förslag på fortsatt forskning är att studera hur det kan förekomma så tydliga skillnader 

barnavårdsutredningars utredningsmetodik, samt hur det kan skilja sig så mycket i vad man 

tar hänsyn till i bedömning och analys. Framförallt blir vårt förslag till fortsatt forskning att 

granska hur det kan variera så märkbart kring hur barn får komma till tals i utredningar, trots 

att det finns så tydliga riktlinjer om hur socialtjänsten ska beakta deras åsikter och vilja. 

Avslutningsvis bör det forskas vidare i hur verktyg som BBIC kan utvecklas. Detta för att 

stärka barnets rätt och delaktighet. Vidare bör den nya lagstiftningen om stärkt skydd för barn 

och unga följas upp genom forskning för att se hur den tillämpas.  
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