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Förord 

 

Vi vill börja med att tacka våra informanter för att ni ville medverka i vår studie. Ni har 

bidragit med mycket kunskaper och nya funderingar. Förhoppningsvis kan vi förmedla era 

kunskaper till studiekamrater och övriga läsare som finner vår uppsats intressant. Ni har alla 

varit hjälpsamma och tillmötesgående med att dela med er av era kunskaper och erfarenheter. 

Ni ska ha ett stort tack för att ni tog er tid att träffa oss. 

 

Vidare vill vi tacka vår handledare Matts Mosesson för att du har varit tillgänglig under 

uppsatsens gång och kommit med feedback.  

Vi vill också tacka våra familjer och vänner som har stått ut med oss under uppsatsperioden 

då vi mer eller mindre antingen läst eller suttit vid datorerna. Ni har varit ett bra stöd och har 

haft överseende med vår tid som vi har lagt på uppsatsen, istället för på er. 

Sist, men inte minst, vill vi tacka varandra och Pranveras bebis som inte har bråkat alltför 

mycket. Vårt samarbete har fungerat oerhört bra trots att vi genomfört denna studie 

tillsammans från första rad till sista. Vi var båda medvetna om att uppsatsen ska prioriteras 

och gjort vårt allra bästa för att ställa upp för varandra. Mycket skratt och några tårar gjorde 

att vi klarade att skriva uppsatsen tillsammans.  

TACK!  



  

ABSTRACT  

Author: Martina Holgersson och Pranvera Vishaj 

Supervisor: Matts Mosesson 

Title: “A study about how Social Services understand and put child perspective into practice” 

 

The purpose of this study is to describe and understand how the child perspective is perceived 

and put into practice by the Social Services. Our questions were: “How is the child 

perspective perceived by the Social Services?” and “In what way is the child perspective put 

into practice in the Social Services’ work?” Our approach to knowledge is based on the 

hermeneutic tradition of knowledge. The essay rests upon semi-structured interviews with ten 

Social Services’ workers. We have analysed our results from the theory of actions where we 

have applied analytical ideas; the five P’s and actor and objective perspective. Our main 

findings in the study were; the Social Services’ workers regarded the child perspective as a 

complex and hard to define concept. Furthermore, the Social Services’ workers considered to 

think the fundamental apprehension of the child perspective; is children’s well-fare and 

protection from abuse. From which angle they choose to see the child perspective; the child’s, 

the parents or the professionals vary. The Social Services’ workers experienced the children 

were being implicated in the work. The reports are written from both angels, children and 

parents point of view. A special interest and importance from the Social Services’ workers 

were children being involved through-out the inquiry process as at decision-making. The child 

perspective doesn’t have to be crucial at a settlement. Based on our findings and our theory 

we can draw the conclusion that the scope the Social Services’ workers have in their work can 

influence how the child perspective is perceived and carried out and how it should be applied. 

 

Key words: child perspective social services, best interests of the child, Convention on the 

Rights of the Child, children, BBIC, social worker. 
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INLEDNING 

 
Barn har historiskt varit mer eller mindre osynliga, maktlösa och beroende av de vuxna 

(Barnombudsmannen, 2000). Barn är enligt oss sköra och några som måste skyddas från att 

fara illa. För oss är det en självklarhet att barn ska få vara barn och att de ska få uttrycka vad 

de tycker och tänker. Vår erfarenhet från det dagliga livet är att barn många gånger inte får 

göra sin röst hörd. En anledning till detta tror vi är att vuxna många gånger anser att barn är 

små individer som inte förstår eller är medvetna om vad som är bäst för dem. Vi tror att 

många vuxna anser att barns röst kommer bäst fram genom att de vuxna talar för barnen. Vi 

tror däremot det motsatta, att barn är medvetna om vad som händer runt omkring dem och kan 

uttrycka åsikter om sin egen situation. Det är viktigt att lyssna på barnen och försöka få deras 

syn på saker. Enligt Rasmusson (2003) marginaliseras barn inom många samhällsområden på 

grund av att det är de vuxnas perspektiv som dominerar. Det är vuxnas ansvar att barn mår 

bra, i första hand ligger ansvaret hos föräldrarna. De gånger som föräldrar inte kan tillgodose 

barns behov ska kommunens socialnämnd träda in (Ewerlöf, G. Sverne, T. Singer, A. 2004). 

 

Vårt intresse till uppsatsämnet väcktes av att vi båda hade praktik inom socialtjänsten där vi 

kom i kontakt med barnperspektivet på olika sätt. Utifrån vår erfarenhet av praktiktiden var 

det en självklarhet att man ska arbeta utifrån ett barnperspektiv. Det som var mindre självklart 

var vad barnperspektivet innebär och hur det används inom socialtjänsten. Efter praktiken 

diskuterade vi vad det betyder för oss. Vi kom tillsammans fram till att det vore intressant att 

öka våra kunskaper gällande barnperspektivet och ville av den anledningen ta reda på hur 

socialsekreterarna på socialtjänstens uppfattar och tillämpar barnperspektivet. 

 

BAKGRUND 

 

Historik  

 

De svenska lagarna har inte tidigare varit uppbyggda efter principen att barnet har rättigheter. 

De var istället formulerade med utgångspunkt i att främst föräldrar men också myndigheterna 

hade förpliktelser gentemot barnet. Mannens (faderns) rätt var förr i tiden mycket stark. Han 

hade stor makt, så pass stor att han kunde råda över barnens liv och död. Mannens 

bestämmelserätt inom familjen kvarstod under hela 1700- och 1800-talet. Under 



industrialismen, som kom igång under 1800-talet, var barnarbete mycket vanligt och de var 

billig arbetskraft. Arbetsförhållanden för barnen var dåliga och arbetstiderna långa. 

Familjemedlemmarna, hustrun samt de vuxna barnen, började så småningom kräva en friare 

ställning inom familjen. Att de omyndiga barnen skulle ha några rättigheter var det inte tal om 

utan barnen skulle lyda sina föräldrar, framförallt fadern. Aga var det medel som användes för 

att åstadkomma lydnad (Ewerlöf et al, 2004). 

 

I 1734 års lag som gällde till 1917-1920 var bestämmelserna om förhållanden mellan förälder 

och barn få och otydliga. De tog huvudsakligen sikte på de ekonomiska förhållanden som till 

exempel vem som var skyldig att försörja barnet. I samma lag kunde man också finna spridda 

bestämmelser om vem som skulle ta hand om barnet vid skilsmässor men att barns bästa 

skulle vara avgörande kom inte på tal, som det blev senare in på 1900-talet.  Under 1800-talet 

började samhället intressera sig för hur barnet togs om hand samt uppfostrades. Enligt 1871 

års fattigvårdsförordning var barn under 15 år berättigade till fattigvård om ingen kunde ta 

hand om barnet. År 1902 kom den första barnavårdslagstiftningen på grund av de dåliga 

förhållanden som rådde för fosterbarnen.  Mellan 1917-1920 fick Sverige sin första egentliga 

barnlagstiftning och det var genom denna lag ville man betona vikten av föräldrarnas ansvar 

för att barnet skulle få växa upp under goda förhållanden. 1 januari 1982 trädde 

socialtjänstanlagen (SoL (SFS 2001:453)) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU (SFS 1990:52)) in. Åtskilliga ändringar har förekommit i SoL under tidens gång, 

för varje gång lagen ändrades har också barns rättigheter förstärks (Ewerlöf et al 2004). 

 

Barnperspektivet 

 

I dag finns det enligt Hollander (2005) ett stort intresse för barn och att barnen ska få tillfälle 

och möjlighet att komma till tals, få uttrycka sin egen vilja och att få den beaktad. Hollander 

(2005) tar upp att hon inte vet var detta intresse kommer ifrån men hon nämner att det skapar 

många problem så som juridiska, politiska och praktiska. Rosell (2005) menar att den ökade 

medvetenhet som handlar om barnets perspektiv beror till stor del på Sveriges ratificering
1
 av 

barnkonventionen. När det handlar om att komma fram till vad som är barnets bästa måste 

man se en given situation utifrån det enskilda barnets perspektiv. Vad som är barnets bästa 

                                                 

1Nationalencyklopedin: Ratifikation: http://www.ne.se/ratifikation  hämtad 2011-05-23      
ratifikation, ratificering, en regerings godkännande av en tidigare framförhandlad internationell överenskommelse (traktat).  
 

http://www.ne.se/ratifikation%20


finns inte definierat någonstans och begreppet har en komplex innebörd och påverkas av olika 

faktorer.  Rosell (2005)  för fram resonemang om vad barnets bästa innebär. Han nämner två 

förhållanden, dessa är: 1. Du ska införskaffa dig kunskap om barn och dessa kunskaper 

kommer från experter. 2. Du ska få kunskap från det berörda barnet och dess uppfattning om 

vad som är det bästa. Det bästa är enligt Rosell (2005) att kombinera dessa två för att få fram 

vad barnets bästa är. Nyberg (2004) skriver i sin artikel att socialsekreterare många gånger 

uttrycker att det är viktigt att lyfta barnperspektivet och låta det vara genomgående i deras 

arbete. Många gånger hävdar vuxna att när de tolkar barn utgår de från ett barnperspektiv men 

oftast är det tvärtom. De utgår från sig själva, den vuxnes synvinkel. Däremot inte sagt att 

barnet inte sätts i fokus för det gör det men utgångspunkten tenderar att bli ur de vuxnas 

perspektiv och referensramar. Vidare nämner Nyberg (2004) att det är det perspektivet som 

har utformat bestämmelser kring hur arbetet med barn ska ske i socialtjänsten. 

 

Det finns många svårigheter med ett barnperspektiv, men i allt arbete som berör barn bör det 

finnas en strävan att ha ett barnperspektiv (SoS 1989:5). Rasmusson (2006) refererar till Tiller 

då han var den första som definierade begreppet barns perspektiv. Det gjorde han med 

utgångspunkt i barnet, det som barnen ser, hör, upplever och känner är deras verklighet. 

Cederborg och Karlsson (2001) skriver med referens till Tiller att begreppet barnperspektiv 

kan innebära att man utgår från respekt för barnets människo- och egenvärde, integritet och 

rätt att betraktas som expert på sin situation. Barnperspektivet kan även beskrivas som det sätt 

som barnet beskriver hur sin värld ser ut och vad barnet ser, hör, upplever och känner. Dock 

finns det ändå en huvudprincip om vad barnperspektivet handlar om vilken är att försöka 

förstå hur barn uppfattar men även upplever sig själva och sin relation till andra. De skriver 

vidare att kravet på ett barnperspektiv kan tolkas så att socialtjänstens utredning ska ha en 

utgångspunkt med fokus på barnets beskrivning av sin situation även om det är vuxna som har 

till uppgift att tolka och ansvara för vad som anses vara det rätta för barnet (Ibid.). Enligt 

Cederborg och Karlsson (2001) ska socialsekreterare skaffa sig en uppfattning om det 

enskilda barnet och dess behov. 

 

Det är inte lätt att förklara vad barnets perspektiv innebär då det är mångtydigt och komplext. 

Både barns och vuxnas uppfattningar formas individuellt utifrån de förutsättningar, 

sammanhang och positioner de har (Cederborg och Karlsson 2001). Det finns olika former att 

se på barnperspektivet enligt Barnombudsmannen (2000). Ett perspektiv är att se det ur 

barnets perspektiv, det vill säga hur barnet uppfattar sig själv och sin omgivning. Ett annat 



perspektiv är det vuxna barnperspektivet som präglas av den vuxnes barndomserfarenheter 

och den vuxne kan inte se på verkligheten ur ett barns perspektiv. Ytterligare ett perspektiv är 

samhällets barnperspektiv som innebär att det kollektiva barnperspektivet grundar sig på 

kunskaper och värderingar som har samlats. Det handlar även om en kultur hur man ser på 

barns rättigheter och behov. 

 

Oftast finns barnperspektivet uttryckt i allmänt hållna formuleringar i kommuners 

övergripande mål så som att barns bästa ska vara vägledande. Däremot lyfts sällan barns och 

ungas rätt till inflytande och delaktighet fram i styrdokumenten på en övergripande nivå.  

Utöver detta saknas ofta konkretiseringar av hur barnkonventionen ska tillämpas på 

verksamhetsnivå och system som kan säkerställa att barnens rättigheter tillgodoses saknas 

(Länsstyrelsen 2008). 

 

Barnkonventionen 

 

Barnkonventionen fastställer en syn på barnet som en egen och självständig individ med egna 

rättigheter. På olika nivåer i samhället finns beslutsfattare som genom konventionen har ett 

ansvar för att dessa rättigheter efterlevs. Ett aktivt barnperspektiv krävs för att detta ska vara 

möjligt. (Barnombudsmannen, 2000). Utgångspunkten i barnperspektivet måste enligt 

Barnombudsmannen (2000) vara respekt för barns människovärde och integritet och på så sätt 

ställer barnkonventionen begreppet barnperspektiv i fokus. På så vis kan man säga att de 

artiklar som finns i barnkonventionen är vår tids barnperspektiv (Barnombudsmannen, 2000). 

Förenta Nationernas (FN) barnkonvention är bindande för de stater som har skrivit under 

konventionen. Respektive stat förbinder sig till att dess lagstiftning överensstämmer med 

barnkonventionens bestämmelser. Svenska domstolar och andra myndigheter är inte direkt 

bundna av barnkonventionens regler utan de har att hålla sig till gällande lagar och rättspraxis. 

I och med att regeringen är skyldig att se till att svensk lagstiftning överensstämmer med 

barnkonventionens regler får barnkonventionen ändå ett stort inflytande över domstolars och 

andra myndigheters beslutsfattande (Ewerlöf et al, 2004). Petersson (2003) skriver att 

barnkonventionen som Sverige har undertecknat (1990) är till för att stärka barnperspektivet i 

lagstiftningen. Åren efter att Sverige undertecknade barnkonventionen lades det fram 

motioner från olika riksdagsmän som yrkade på att barnperspektivet skulle utvecklas. 



Barnperspektivet har stärkts i lagtexten men någon exakt precisering av vad det innebär finns 

inte. 

 

Det finns fyra huvudprinciper som barnrättskommittén har tagit fram för att underlätta 

tolkningen av FN:s barnkonvention. Dessa fyra huvudprinciper är: 

1. (artikel 2) rättigheterna gäller alla barn utan åtskillnad av något slag samt innebär denna 

artikel att samhället aktivt ska motverka diskriminering. 

2. (artikel 3) innebär att barnets bästa alltid ska komma i första hand vid åtgärder som rör 

barn. 

3. (artikel 6) alla barn har rätt till liv och rätt till utveckling. Som exempel på detta är fysisk, 

psykisk, moralisk och social utveckling som ska beaktas och tillgodoses på ett sätt som leder 

till ett självständigt liv. Artikeln innebär även att barnet har rätt till trygghet, rätt omvårdnad 

och skydd samt rätt att få utvecklas i en miljö som tillgodoser barnets behov av stimulans. 

4. (artikel 12) barnet har rätt att uttrycka sina åsikter i frågor som rör barnet. Dessa åsikter ska 

respekteras och tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad 

(Barnombudsmannen, 2011). 

 

Artikel 3 handlar om att barnets bästa ska komma i första hand vid åtgärder som berör barnet 

oavsett vem som är utföraren. Detta innebär att barnets bästa alltid ska beaktas men det 

betyder å andra sidan inte att vad som är bäst för barnet är utslagsgivande men det ska väga 

tungt vid beslutsfattande. De myndigheter som beslutar kring barnet bör ha försäkrat sig om 

att barnets bästa har tagits i beaktning i avvägning av beslut samt redovisats i 

beslutsprocessen. Barnkonventionen är en kompromiss gällande olika länders sätt att se på 

barn och konventionen uttrycker ett tydligt barnperspektiv. Detta kan framförallt förstås i 

artikel 3 och 12 som utgår från barnen själva (Socialstyrelsen & Länsstyrelsen 2003). Det 

poängteras i FN:s konvention om barns rättigheter att barn har rätt att göra sin röst hörd och 

att deras synpunkter ska beaktas. I samband med implementeringen av barnkonventionen i 

Sverige har det fastslagits att alla de myndighetsbeslut som har en inverkan på barn ska tas 

med hänsyn till barnperspektivet och till barns bästa. För att få en övervakning och 

kontrollering av barnkonventionen upprättades myndigheten Barnombudsmannen 

(Barnombudsmannen, 2000). 

 

 



Lagstiftningen 

 

Kommunen har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att barn och ungdomar inom 

kommunen får växa upp under goda och trygga förhållande. Socialnämnden har till skyldighet 

att ingripa om de får kännedom om att barn far illa (Ewerlöf et al 2004). I 1 kap 2§ SoL 

(Socialtjänstlagen, SFS 2001:453) står det; ”När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad 

hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år.” Denna lag 

knyter enligt Ewerlöf (2004) an till artikel 3 i FN:s barnkonvention. Vidare står det i 3kap 5§ 

SoL (SFS 2001:453): ”När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt som det är 

möjligt kartläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och 

mognad.” Denna lag anknyter till artikel 12 i FN:s barnkonvention (Ewerlöf et al, 2004). I 11 

kap 10 § SoL (SFS, 2001:453) står det att ”Barn som 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.” 

 

Vad som är barnets bästa i beslutsfattandet ska alltid beaktas, utredas och redovisas men det 

betyder inte att det är avgörande för vilket beslut som fattas (Proposition 1996/97:124). 

Barnperspektivet kan innebära två saker enligt regeringens proposition 1996/97:124. Dels att 

se vad som är bäst för barnet ur barnets synvinkel samt att se vad som är bäst för barnet 

utifrån ett vuxenperspektiv. Det är vanligt att antingen den ena eller den andra betydelsen av 

begreppet används men inom socialtjänsten måste de använda sig utav båda betydelserna. 

Regeringen har uppmärksammat att det finns ett behov av att barnperspektivet finns med i 

handläggningen av ekonomiskt bistånd: ”Ett stärkt barnperspektiv inom socialtjänsten innebär 

också det omvända förhållandet. Det betyder att även barnens situation bör uppmärksammas 

när vuxna vänder sig till socialtjänsten med en ansökan om ekonomiskt bistånd till familjen” 

(Proposition 1996/97:124 s 100). 

 

När socialnämnden inte har möjlighet att på frivillig väg ge barn och ungdomar den hjälp som 

de behöver utöver de insatser som de kan få från socialtjänstlagen måste samhället ha 

befogenhet att ingripa. Denna möjlighet finns genom Lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU). LVU är en skyddslag som riktar sig till barn och unga. År 2003 gjordes 

en ändring i lagen i syfte att stärka barnperspektivet på så sätt att de insatser som ges med stöd 

av denna lag ska präglas av respekt för den unges människovärde och integritet. Denna 



bestämmelse uttrycker en av barnkonventionens viktigaste budskap: att betrakta barn som en 

självständig individ med egna rättigheter. Vad som är bäst för den unge ska vara avgörande 

vid beslut enligt LVU. I beslut enligt LVU ska hänsyn även tas till den unges vilja med 

beaktande av dennes ålder och mognad samt att den unges inställning ska så långt som möjligt 

kartläggas (Ewerlöf et al, 2004). 

 

Hur barnperspektivet ska tillämpas i praktiken är en öppen fråga. Det är inte lätt att få en 

balans mellan barnets egna önskemål och hur de vuxna uppfattar vad som är bäst för barnet. 

Detta kräver att de vuxna har en stor lyhördhet inför barnen (Rasmusson och Hyvönen, 2005). 

När det gäller SoL-ärenden handlar det endast om att vad som är bäst för barnet ska utredas, 

redovisas och beaktas. Detta innebär att besluten även riktar sig till vuxna och vad som är det 

bästa för barnet inte alltid är avgörande. Varken i LVU eller i SoL finns en precisering om vad 

barnets bästa innebär (Hollander 2005). 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Begreppet barnperspektiv kan ha olika betydelser och berörs inom flera olika områden som 

till exempel barnkonventionen, lagstiftning samt inom forskningen. Enligt Arnér och Tellgren 

(2006) är begreppet barnperspektiv mångtydigt och diffust. Det finns inte bara en definition 

av begreppet utan flera. Barnperspektivet är föränderligt och definieras olika beroende på 

kulturella, sociala och historiska förhållanden (Arnér och Tellgren, 2006). En definition av 

barnperspektivet är vuxnas synvinkel på barn, det vill säga hur vuxna ser på och tolkar barn. 

Denna definition av barnperspektivet används i svensk lagstiftning som rör barn och samt de 

riktlinjer som finns för hur man ska arbeta med barn i socialtjänsten (Petersson 2003). 

Begreppet kan även inrymma de professionellas tolkningar av barnets behov, barnets bästa, 

barnets rättigheter och barnet som aktör (Halldén 2003; Aronsson 1996).  En annan definition 

är barns syn på sin egen tillvaro, vad de ser, hör och upplever (Arnér & Tellgren, 2006). Att 

barn har rätt till information och rätt till delaktighet är ytterligare aspekter som inryms i 

barnperspektivet (Halldén 2003; Aronsson 1996). Enligt Rasmusson och Hyvönen (2005) är 

frågan om hur barnperspektivet ska användas i praktiken en öppen fråga. De menar att det är 

en angelägen uppgift för forskare att söka efter innebörden av barnperspektivet i förhållande 

till olika sammanhang. Arnér och Tellgren (2006) nämner att de forskare som de har stött på 

inte ger något tydligt svar på vad begreppet barnperspektiv innebär. De skriver vidare att det 

pågår forskning om barn och barns liv och att det sedan länge har pågått en diskussion om 



barnperspektivet. I socialtjänstens arbete med barn och deras föräldrar är barnperspektivet ett 

komplicerat begrepp menar Rasmusson (2006). Halldén (2003) skriver att trots det används 

begreppet barnperspektiv ofta i socialtjänstens arbete. 

 

Sverige ratificerade FN:s barnkonvention om barns rättigheter år 1990 och enligt svensk 

lagstiftning ska konventionen beaktas i allt socialt arbete som rör barn (Barnombudsmannen 

2000a). I samband med ratificeringen infördes barnperspektivet i socialtjänstlagen med 

målsättningen att stärka barnets ställning och barnets bästa. Barnperspektivet och barnets 

bästa ska vara vägledande inom allt arbete som berör barn inom olika områden och på olika 

nivåer i samhället (SOU 1997:116). Nyberg (2004) menar att socialarbetare många gånger 

understryker hur viktigt det är att barnperspektivet finns med i deras arbete. 

 

Vi upplever det problematiskt att ett och samma begrepp, i vårt fall barnperspektivet, kan ha 

flera olika definitioner. Av den anledningen tror vi att det kan vara problemetiskt att tillämpa 

ett barnperspektiv i socialtjänstens arbete. Därför är det intressant att få en inblick och en 

förståelse för hur begreppet kan uppfattas och tillämpas inom socialtjänsten. I denna uppsats 

vill vi förstå hur socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten resonerar kring och 

förhåller sig till barnperspektivet i sitt arbete. 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att beskriva och förstå hur barnperspektivet uppfattas och beskrivs 

inom socialtjänsten 

 

- Hur uppfattas begreppet barnperspektiv av socialtjänsten? 

- På vilket sätt beskrivs tillämpningen av barnperspektivet i socialtjänstens arbete?   

 

METOD 

 

I denna del av uppsatsen kommer vi att beskriva vilka metoder vi har valt för vårt 

undersökningsområde för att besvara våra frågeställningar. Vi presenterar hur vi har 

genomfört vår studie och vi redovisar hur vi har gått tillväga för att få tag i våra informanter. 

Vidare går det att läsa om etiska överväganden och om studiens tillförlitlighet. 



Val av metod 

 

Syftet med vår studie är att beskriva och förstå hur barnperspektivet uppfattas och tillämpas 

inom socialtjänsten. För att få förståelse för detta område utifrån socialsekreterarnas 

perspektiv så som tankar, erfarenheter och upplevelser har vi valt att genomföra en kvalitativ 

studie. En kvalitativ studie är att föredra utifrån vårt syfte då vi vill undersöka och få en 

djupare förståelse för ett specifikt område och inte generellt och allmänt. Kvalitativ metod 

utgår från studiesubjektets perspektiv (Alvesson och Sköldberg, 2008). En kvalitativ metod 

skapar närhet till informanterna och ger oss som forskare möjlighet till samspel med 

socialsekreterarna (Kvale och Brinkmann, 2009). I kvalitativa studier är inte syftet att få fram 

hur många som tycker vad utan det viktiga i studien är innehållet i materialet, ett mångsidigt 

perspektiv (Patel och Davidson, 2003). Vår förhoppning är att hitta något nytt om hur 

barnperspektivet kan uppfattas och tillämpas. Kvantitativ metod har till syfte att använda 

införskaffad kunskap om ett ämne och använda den kunskapen i exempelvis en 

enkätundersökning. Vidare har kvantitativ studie syftet att få ett mätbart och generaliserbart 

resultat för en större population som sedan kan redovisas i statistiskt form (Ibid), vilket inte 

stämmer överens med vårt syfte. 

 

För att ha möjlighet att ändra intervjufrågorna kommer vi att genomföra semistrukturerade 

intervjuer men även för att ha möjligheten att ställa följdfrågor till informanterna när svaren 

blir oklara (Kvale och Brinkmann, 2009). Jacobsen (2007) menar att en helt öppen intervju 

kräver mycket tid för forskaren och på så sätt att den metoden kan leda till att vi får mer 

information än vad vi behöver. Semistrukturering betyder att intervjuaren i förväg bestämmer 

vilka teman som ska beröras. Datainsamlingen blir inte mindre öppen om intervjun är 

semistrukturerad utan istället sätts vissa aspekter i fokus (Jacobsen, 2007). En intervjuguide är 

därför enligt författaren lämplig att använda sig av då den ger en översikt över de ämnen som 

ska behandlas under intervjun. Detta görs för att de som intervjuar ska vara säkra på att det 

viktiga inom ämnet lyfts fram.  

 

Urval och tillvägagångssätt 

 

För att få tag på våra informanter valde vi att tillämpa det som Grönmo (2006) kallar för 

snöbollsurval. Snöbollsurval är ett strategiskt val och innebär att forskaren frågar de 



intervjupersoner som redan tackat ja till att medverka i studien efter förslag på ytterligare 

passande intervjupersoner. Dessa ombeds i sin tur föreslå andra informanter och så vidare. 

Urvalet sker alltså i samråd med de olika informanterna. Detta gör att processen fortsätter till 

urvalet bedöms vara tillräckligt stort. Det är viktigt att forskaren vet kriterier för sitt urval för 

att kunna ge informanterna, i vårt fall socialsekretare, information om vad de ska söka efter 

när de föreslår nya aktörer (Grönmo 2006). Kriterierna vi utgick ifrån var att informanterna 

ska vara yrkesverksamma socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten och att de ska ha 

erfarenhet av att arbeta med barn.  

 

För att få tag på våra informanter ringde vi till undersökningskommunens växel och bad om 

att bli kopplade till en socialsekreterare som arbetar med barn. Vi blev kopplade till en 

socialsekreterare som vi informerade om vår uppsats och vårt syfte. Socialsekreteraren 

tackade ja till att medverka i vår studie. Därefter mailade vi informationsbrevet (se bilaga 2) 

till informanten som skickade det vidare till sina kollegor.  På det sättet fick vi tag i ytterligare 

en informant.  Vi upprepade samma tillvägagångssätt och blev av kommunens växel kopplad 

till en annan socialsekreterare som fick information om vår studie och som ville medverka i 

intervjun. Denna socialsekreterare förmedlade vidare vårt syfte och ytterligare en person ville 

medverka. Vi mailade vårt informationsbrev till två enhetschefer på olika avdelningar på 

socialtjänsten som förmedlade vårt informationsbrev till sina kollegor. Vi fick ett mail från en 

socialsekreterare som tackade ja. Vid intervjutillfället var det inte en person utan det var tre 

personer som skulle medverka. En av de tidigare informanter som vi redan intervjuat tipsade 

oss om en eventuell intervjuperson. Vi kontaktade den tänkbara informanten på dennes 

avdelning i korridoren där vi berättade om vår studie och lämnade vårt informationsbrev. 

Socialsekreteraren tackade ja till att medverka i vår intervju och föreslog en annan person. 

Den personen kontaktade vi och denne tackade ja som i sin tur gav oss tips på namn till vår 

sista informant. Vårt urval har till stor del skett i samråd med våra informanter och 

urvalsprocessen fortsatte till vi bedömde att vårt urval var tillräckligt stort (Grönmo 2006). 

 

Urvalet av undersökningskommun baserades på dess geografiska läge i relation till vår studie- 

och bostadsort. Vi har begränsat oss till en kommun vilket kan vara till fördel därför att de har 

samma politiska styrning. En nackdel kan vara att vi inte får samma bredd som vi hade kunnat 

få om vi hade intervjuat socialsekreterare från fler än en kommun. Ytterligare en nackdel med 

att vi har valt en kommun kan vara att det finns en risk att informanterna kan känna igen 



varandra. Eftersom vi valt att genomföra intervjuer på olika avdelningar och med tanke på hur 

många anställda som finns i undersökningskommunen anser vi risken vara minimal. 

 

Genomförande 

 

Vi har avgränsat oss till att intervjua socialsekreterare som arbetar på olika avdelningar på 

socialtjänsten i vår undersökningskommun. 

 

Under intervjutillfällena var vi båda närvarande. Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer 

med strukturerande teman som innehöll förslag till frågor och följdfrågor för att vara säkra på 

att vårt syfte med uppsatsen besvarades. Vår intervjuguide (se bilaga 3) är uppdelad i tre 

teman: Barnperspektivet, delaktighet och utredningsförfarandet. Detta för att vi på bästa sätt 

ska få svar på våra frågeställningar utifrån vårt syfte. Intervjuerna genomfördes på 

socialsekreterarens kontor eller i ett samtalsrum på respektive avdelning. Detta med anledning 

för att underlätta för socialsekreterarna men även för att genomföra intervjuerna ostört. Vi 

turades om att intervjua och skriva anteckningar. Vi valde att anteckna under intervjuerna ifall 

ljudinspelningen inte skulle fungera. Den utrustning vi använde oss av för att kunna spela in 

våra intervjuer var vår privata iPod. Vid varje intervju frågade vi våra informanter om de 

samtyckte till att vi spelar in intervjun vilket samtliga gjorde. Vi valde att transkribera 

intervjuerna var för sig, vi delade upp det som så att vi tog fyra intervjuer var. 

Transkriberingen gjordes samma dag som intervjun genomfördes. Ord som vi uppfattade inte 

fyllde någon funktion eller var relevant i våra intervjuer som liksom, öh och ehm valde vi att 

inte skriva ner på papper. I övrigt har vi skrivit ner materialet ordagrant för att kunna citera 

korrekt. 

 

Analysmetod 

 

Alla intervjuer transkriberades innan vi analyserade dem, för att få en överblick över 

informanternas svar. Vårt transkriberade material har vi analysera utifrån ett hermeneutiskt 

synsätt vilket innebär att vi successivt fått en fördjupad förståelse av texten. Därefter satt vi 

tillsammans och gick igenom materialet för att få fram det viktiga i intervjuerna som är 

relevant utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Det sista steget var att vi antecknade och 

läste igenom texten och upprepade detta till vi kom fram till vårt slutgiltiga material De teman 



vi utgår från i vår analys är barnperspektivet, delaktighet och utredningsförfarandet. Larsson 

(2005) tar upp att viss avgränsning behöver och kan vara i form av teman. Vi använder oss av 

enskilda teman som tillsammans hänger samman i ett helhetsperspektiv. 

 

I vår resultatdel går det att läsa vad som har framkommit i våra intervjuer. Vi kommer att 

presentera vårt resultat som en helhet där olika tankar kommer fram. De gånger vi skriver ut 

vilket informant som säger vad är när vi citerar. Den kvalitativa metoden syftar till att 

beskriva studerade situationer eller individer ur ett helhetsperspektiv. De individer som 

befinner sig i en viss situation kommer inte att reduceras till enstaka variabler utan kommer 

studeras i sitt naturliga helhetssammanhang (Larsson, 2005). Vi har gått igenom vårt 

textmaterial och plockat ut förklaring och definitioner som vi presenterar som en helhet. 

 

Den analysmetod som lämpar sig bäst i relation till vår studie är meningskoncentrering och 

meningskategorisering utifrån en hermeneutisk ansats som bygger på förståelse och tolkning. 

När denna metod används så återges informanternas svar (vårt textmaterial) i en strukturerad 

form som ger möjlighet att analysera intervjuerna (Kvale och Brinkmann, 2009). Vi började 

vår analys med att försöka kategorisera informanternas svar (vårt textmaterial) under 

respektive temaområde. Meningskoncentrering handlar om på ett kortfattat sätt uttrycka vad 

intervjupersonen sa vid intervjutillfället. Det handlar om att omformulera längre uttalanden 

där huvudinnebörden återges på ett kortfattat sätt (Kvale och Brinkmann, 2009). 

Meningskategorisering hjälper forskaren att finna ett sätt att dela in textmaterialet på ett 

koncentrerat sätt. Syftet är arbeta med materialet så det blir överskådliga beskrivningar 

(Larsson, 2005). 

 

Etik 

 

Våra etiska överväganden grundar sig i informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Jacobsen, 2007). I vårt informationsbrev till våra 

informanter gav vi dem information om uppsatsen, om oss samt gav vi dem möjlighet att 

kontakta oss vid ytterligare frågor. Vi upplyste dem att det är frivilligt att vara med. De fick 

även information om att de när som helst kan avbryta sin medverkan i vår studie eller om de 

ville ändra sina svar (informationskravet). De som tackade ja till att medverka i intervjun 

gjorde det på de premisser som vi kom överens om. Eftersom det var socialsekreterare vi 



valde att intervjua kunde de själva avgöra om de ville medverka eller inte. De fick själva se 

eventuella för- och nackdelar med att medverka i vår studie (samtyckeskravet). Informanterna 

kommer inte att namnges och vi kommer inte att skriva ut vilken avdelning de arbetar på eller 

vilket kön de har då vi anser att det inte är relevant i vår studie. Vi kommer inte att lägga vikt i 

vem som säger vad i vår studie då det inte är relevant men för att underlätta för läsare kommer 

vi att benämna våra informanter med bokstäver, utan inbördes ordning 

(konfidentialitetskravet). Med detta ville vi att våra informanter skulle uppleva att det de sa i 

intervjuerna behandlades i förtroende samt att det inte ska gå att identifiera dem för 

utomstående. Vårt material, anteckningar och ljudupptagningar kommer endast att användas 

till denna studie. När uppsatsen är färdig och examinerad kommer vårt insamlade material att 

förstöras (nyttjandekravet). 

 

Förförståelse 

 

Vi har båda haft vår verksamhetsförlagda praktik på socialtjänsten men inom olika områden, 

omsorg och hälsa och ekonomiskt bistånd, och i olika kommuner. Under praktiktiden kom vi 

båda i kontakt med barnperspektivet på olika sätt. Vi fick en inblick i hur socialsekreterare 

och övriga anställda inom socialtjänsten resonerade kring barnperspektivet och använde det i 

sitt arbete. Efter avlutad praktik diskuterade vi vad som hade framkommit om 

barnperspektivet och även vad vi själva har för tankar. Våra tankar är att barnen ska komma 

till tals och att beslut och insatser ska utgå från barnet men även att begreppet är svårtolkat 

och inte lätt att förstå.  Utifrån vad vi hört under praktiktiden kom vi fram till att det finns 

olika sätt att tillämpa ett barnperspektiv på. Ett sätt att tillämpa barnperspektivet som vi vet 

om är att använda sig av BBIC. Som vi skrev i vår problemformulering ansåg det intressant 

om ta reda på om det finns andra sätt att tillämpa barnperspektivet och i så fall vilka. 

Praktiken bidrog till vår förståelse av barnperspektivet i socialtjänstens arbete. Det finns olika 

sätt att tillämpa ett barnperspektiv. Förförståelse kan även tolkas som fördomar. Vi är 

medvetna om att vår förförståelse kan ha påverkar vårt resultat men vi har försökt att behandla 

vårt material med öppna ögon och inte utifrån vår förförståelse. 

 

 

 

 

 

 



Resultatets tillförlitlighet 

 

Att granska studiens validitet och reliabilitet betyder enligt Jacobsen (2007) att man förhåller 

sig kritiskt till kvaliteten av den insamlade datan. Intern validitet innebär att man ställer sig 

frågan om man har lyckats fånga det som var ens intention. Extern validitet (överförbarhet) 

handlar om man kan överföra sin studie till andra sammanhang. Reliabilitet handlar om den 

insamlade datan är tillförlitlig eller inte (Jacobsen, 2007). 

 

Intern validitet  

Validitet handlar om det insamlade materialets giltighet utifrån syftet och frågeställningarna 

som ska besvaras. Om datainsamlingen resulterar i relevant data utifrån syftet och 

frågeställningarna är validiteten hög. Validitet innebär att vi fastställer vad som är relevant i 

vår uppsats och att vi använder materialet vid rätt tillfälle. (Grönmo, 2006). Eftersom vårt 

syfte med uppsatsen är att få kunskap om hur socialtjänsten uppfatta och tillämpar 

barnperspektivet upplever vi att validiteten är god. Detta med anledning av att vi har 

intervjuat socialsekreterare som är anställda inom socialtjänsten och i sitt arbete kommer i 

kontakt med barn. Våra intervjufrågor har besvarats i intervjuerna. Efter avslutad intervju fick 

informanterna möjlighet att korrigera eventuella felaktiga uppgifter eller ändra sina svar, detta 

kallas dialogisk validering (Ibid). Denna möjlighet fick de direkt efter att intervjuerna 

avslutades. 

  

Extern validitet 

Generalisering är inte lätt att genomföra utifrån en kvalitativ undersökning. Anledningen till 

det är att många gånger undersöks ett få antal enheter och med ett visst syfte. Det blir svårt att 

hävda att urvalet kan representera en större grupp (Jacobsen, 2007). Vårt syfte med uppsatsen 

är inte att generalisera då uppsatsen syftar till att beskriva hur barnperspektivet uppfattas och 

tillämpas inom socialtjänsten utifrån hur ett fåtal socialsekreterare i undersökningskommunen 

resonerar kring barnperspektivet. Målet med vår studie är att förstå ett begreppet 

barnperspektiv. Vi tror att socialsekreterare i olika kommuner resonerar olika kring 

barnperspektivet beroende på hur aktivt de arbetar kring det med utbildningar och liknande. 

Vårt resultat är inte generaliserbart då vi endast intervjuat en liten procent av de 

socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten i undersökningskommunen. En ytterligare 

aspekt är att många gånger valet av informanter i kvalitativa studier vinklade på olika sätt 



vilket innebär att de inte är representativ för populationen. Det är inte sällan att medvetna val 

görs vid urvalet av informanter på så sätt att forskaren väljer ut vissa personer för att de kan 

bistå med information som exempelvis väljer de mest välinformerade (Ibid). Det gör att det 

blir svårt för oss att säga att resultatet gäller för alla anställda inom socialtjänsten. Om en åsikt 

återkommer hos flera informanter går det dock att påstå att svaret/argumentet är generellt hos 

enheterna (Ibid).    

 

Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att vi använder vårt insamlade material på ett korrekt och pålitligt sätt 

(Grönmo 2006). Gällande intervjuguiden kan reliabiliteten ifrågasättas ifall vi ställt ledande 

frågor. Detta är något vi uppfattar att vi inte gjort. Däremot kan vi ha ställt ledande frågor i 

våra följdfrågor när svaren varit oklara och vi vill att intervjupersonen ska exemplifiera sitt 

svar. Vi upplever att reliabiliteten har stärkts då vi båda har intervjuat, antecknat och lyssnat. 

Eftersom vi är två som skriver uppsatsen tillsammans är vi två som har kunnat tolka, 

analysera, reflektera och diskuterat vårt material. Vi kan inte garantera att respondenternas 

svar är sanningsenliga vilket gör att reliabiliteten kan ifrågasättas. Eftersom barnkonventionen 

och barnperspektivet är politiskt laddade ord kan vi inte vara säkra på om de har påverkats av 

att vi har använt oss av dessa begrepp i våra intervjuer. Många gånger kopplas reliabilitet till 

om forskningsresultatet kan bli detsamma vid andra tidpunkter och av andra forskare. Det är 

oftast svårt att göra det då kvalitativa studier är komplexa och alltför flexibla för att 

datainsamlingen ska kunna upprepas på exakt samma sätt (Jacobsen, 2007). 

 

METODDISKUSSION 
 

Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen, Jacobsson, (2008) tar upp att kvalitativ metod har 

fått kritik för att vara en ovetenskaplig metod på så sätt att den bygger på tolkningar och att 

datan blir subjektiv. En svårighet kan bli jämförandet av empirin men även resultatets 

generaliserbarhet om kvalitativ metod används. Vi valde att inte använda kvantitativ metod i 

form av enkätundersökningar av den anledning att vi inte är intresserade av att få ett resultat 

som är generaliserbart. Kvalitativ metod gav oss möjlighet att få tillträde till 

socialsekreterarnas tankar. Det är en metod som skapar förståelse och inte bara genererar 

kunskap som kan förklaras.  

 



Vårt val av informanter kändes naturligt utifrån vårt syfte och frågeställningar då de är 

socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten och arbetar med ärenden som rör barn. Vi 

har svårt att se vilka andra som skulle kunna ge oss den information som vi behövde utifrån 

vårt syfte. Att få informanter att medverka i vår studie upplevde vi inte som ett bekymmer. De 

socialsekreterare vi kontaktade var intresserade av att ställa upp i intervjun och vi upplevde 

inte att det tog lång tid.  En risk med att genomföra en studie i en kommun är att 

socialsekreterarna kan känna igen varandra om forskarna har intervjuat flera kollegor som 

arbetar på samma avdelning. Då vi har använt oss av ett snöbollsurval (Grönmo 2006) kan det 

innebära att informanterna vet vilka som kan ha medverkat i vår studie. Däremot har vi inte 

skrivit ut namn, ålder, kön eller vilken avdelning de arbetar på vilket medför att det blir 

svårare för dem att identifiera varandra. 

 

Anledningen till att vi inte gjorde någon pilotstudie var att när vi började genomföra våra 

intervjuer hade vi inte många informanter utan vi fick våra informanter efter hand. Men vi 

hade det i åtanke att om den första intervjun inte skulle gå bra så skulle vi ändra på var 

intervjufrågor. Vår första intervju kändes bra och våra frågor upplevdes relevanta, vi behövde 

inte göra några ändringar. Intervjuerna utvecklas i takt med vår erfarenhet av att intervjua, det 

blev lättare att komma på relevanta följdfrågor och intervjuerna fick ett bättre flyt. 

 

Att vi använde oss av semistrukturerade intervjuer var för att få svar på vårt syfte och för att 

belysa olika teman (Jacobsen 2007). Nackdelen med att använda semistrukturerade intervjuer 

är att våra intervjupersoner inte får utrymme att beröra andra delar än det vår intervjuguide 

innehåller. Dock känner vi att vi var tvungna att göra den avgränsningen för att inte få för 

mycket material som vi inte kunde använda. Däremot hade vi kunnat få andra intressanta 

aspekter till kommande studier. Genom att vår intervjuteknik utvecklades och vi kunde ställa 

följdfrågor gör att svaren blev olika i våra intervjuer. En del fick mer utrymme att prata fritt 

än andra. En svaghet i vår studie var när ett missförstånd uppstod inför en intervju. I ett av 

svarsmailen vi fick från en informant stod det att ”vi” kan träffa er för en intervju. Att det stod 

”vi” var inget vi tänkte på. När vi kom för att intervjua visade det sig vara tre personer som lät 

sig bli intervjuade. Det var inget vi var förberedda på utan det var helt enkelt ett missförstånd 

som hade uppstått från vår sida. Hade vi vetat att det var tre personer har vi kunnat förbereda 

oss genom att läsa om hur man genomför gruppintervjuer på bästa sätt.  Om resultatet kan ha 

påverkats negativt eller positivt av att vi genomförde en gruppintervju är svårt att avgöra. 

Informanterna kan ha blivit påverkade av varandras svar på så sätt att de kanske inte kände att 



de behövde vidareutveckla svaren. Samtidigt kan det vara till en fördel då de väckt nya tankar 

hos varandra. 

 

Det är svårt att säga om valet av plats, socialtjänsten, kan ha påverkat deras svar. Deras 

arbetsplats torde vara en trygg miljö för dem där de känner att de kan prata friare än på andra 

platser. Det är mer troligt att deras svar är mer trovärdiga än om vi hade träffats på en 

offentlig plats. På socialtjänsten finns möjlighet att stänga dörren och ingen annan mer än vi 

som vistas i rummet får ta del av svaren. 

 

Eftersom vi är två som skriver uppsatsen tillsammans är vi två som har kunnat tolka, 

analysera, reflektera och diskuterat vårt material. Det är något som vi anser är positivt 

eftersom vi tror att vi kan tillföra två olika sätt att tolka, analysera, reflektera och diskuterat 

vårt material. Vi tror att detta kan ha medfört att vi har hittat fler vinklar än om vi hade skrivit 

själva.  

 

Det finns besvärligheter rent vetenskapligt som vi har kommit i kontakt med. Vi ställde 

följande fråga till en intervjuperson: Vad är ett barnperspektiv för dig? Informanten skickade 

tillbaka frågan till oss och undrade vad ett barnperspektiv är för oss. Eftersom det inte är vi 

som ska besvara frågorna eller ”ge” svaren till informanten svarade vi att ”det är du som ska 

besvara frågan, inte vi. Det kan vi göra när intervjun är slut”. Hade vi besvarat frågan hade vi 

sänkt vår reliabilitet och validitet och svaret hade inte varit användbart. Anledningen till att 

svaret inte hade varit användbart är att vi kunde ha riktat in informanten på ett spår och 

öppenheten hade försvunnit. Informantens svar hade kunnat bli våra (forskarens) tankar och 

inte sina egna. Det är som forskare svårt att komma ifrån sina värderingar och tolkningar. 

Våra tolkningar och värderingar kan ha påverkat hur vi har intervjuat och hur vi har bearbetat 

vårt material. Det är svårt att komma ifrån det och det är inget som vi har gjort medvetet. En 

ytterligare aspekt vi har funderat över är hur det har påverkat vem av oss som har ställt 

frågorna. Vi har alla olika sätt att uttrycka oss på och i våra intervjuer har vi inte alltid ställt 

frågorna på samma sätt, vilket kan kopplas till att intervjuerna är semistrukturerade. Det kan 

ha gjort att vi kan ha fått olika svar beroende på hur vi har ställt frågan. Samma fråga kan 

ställas på olika sätt för att få fram olika saker. 

 

 

 



TIDIGARE FORSKNING 
 

Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för vad som har skrivits om ämnet tidigare utifrån 

bland annat avhandlingar och rapporter. 

 

Halldén (2003) skriver i sin artikel att barnperspektivet har till uppgift att fånga barns röster 

och tolka dem i olika sammanhang. Barnperspektivet handlar om vilken plats barnen får i 

samhället, vilka generella erfarenheter som det ger barn och på vilket sätt barnen uttrycker 

dessa erfarenheter.  När ordet barnperspektiv skrivs som ett ord innebär det enligt Halldén 

(2003) att det är fokus på ett perspektiv som har till syfte att ta tillvara på barns villkor och 

verka för barns bästa. Det kan även innebära att studera en kultur som är skapad för barn. 

Skrivs det istället som två ord, barns perspektiv, syftar det till att uppmärksamma olika 

företeelser utifrån barnets synvinkel. Det kan även syfta till att analysera hur konsekvenserna 

ser ut för olika politiska beslut eller vilka erfarenheter som ryms i de olika sammanhang som 

barn inte tillåts vara en del av. 

 

Mattsson (2008) har som metod i sin rapport Ungas delaktighet, Exemplet institutionsvård 

använt sig av en rättsdogmatisk metod för att analysera barns handlingsutrymme och 

delaktighetsmöjligheter som institutionsplacerad. Hennes studie har haft som inriktning att 

analysera barns delaktighet kring rättsregler och hur de kommer till uttryck i enskilda fall. 

Utgångspunkten har varit barnkonventions tanke om barns rätt att komma till tals. Enligt 

Mattsson (2008) finns det problem där den unges rättsskydd inte tillgodoses som till exempel 

deras delaktighet i frågor som rör vård och behandling. Mattsson (2008) skriver vidare att den 

unges mening inte syntes i journalanteckningar och i behandlingsplaner. Möjligheten för den 

unge att få en meningsfull roll i processen som till exempel möjligheten att komma till tals 

och rätten att få information inte är självklar. Det beror på det enskilda fallet och hur 

beslutfattaren ser på barnets medverkan i ärendet. Barnets mognad och ålder ska ha stor 

inverkan på medverkandegraden. Mattsons (2008) studie visar att barnperspektivet inte 

beaktas i tillräcklig utsträckning vid barnavårdsutredning.  

 

Bodil Rasmusson (2006) har skrivit rapporten: Barnperspektiv i den sociala barnavården - 

Forsknings- och utvecklingsarbete inom ramen för projekt Kunskapsbaserad socialtjänst. 

Rapportens innehåll är en redovisning av genomförande och resultat av studier som gjordes 

2004 och 2005 inom ramen för KUBAS – projekt ”Kunskapsbaserad socialtjänst” i 



Helsingborg. Rasmusson (2006) har genomfört två olika delprojekt inom den sociala 

barnavården i samarbete med enheten barn och familj och familjerättsenheten och 

familjehemsenheten. Båda delprojekten har haft till syfte att undersöka olika innebörder i 

begreppet barnperspektiv och barn och föräldrars delaktighet. Rasmusson (2006) kommer 

fram till att det är viktigt att ha en förståelse för att de villkor som vuxna har skapat är viktiga 

för att kunna se de förutsättningar som barn har för att de ska få möjlighet till delaktighet. Det 

är många gånger olika myndigheter som är beslutsfattare och bestämmer olika villkor för sina 

klienter vilket innebär att samarbetet mellan myndigheter och familj kan bli svårt. För att ett 

samarbete ska fungera mellan familj och myndighet måste det finns olika förutsättningar, som 

att båda parter försöker uppnå samma mål och att det finns en tydlighet i målen. Det 

framkommer att god kontakt med föräldrar och att det finns en ömsesidig acceptans har en 

stor betydelse för de möjligheterna att skapa ett samarbete med barnet. I det redovisade 

resultat framkommer det olika problem som kan uppstå så som barnets ålder, mognad, 

kommunikationsförmåga och förtroende för de vuxna. Dessa faktorer har betydelse när det 

handlar om barnets möjligheter att komma till tals och att göra sig förstådd. Det är även 

viktigt att fundera över vilket utrymme barnet ges på socialtjänsten att uttrycka sig i rätt 

sammanhang och på rätt tidpunkt men även på en plats där barnet känner sig trygg. Vilket 

utrymme barnet får varierar för varje barn och i dess aktuella situation (Rasmusson 2006). 

 

Rasmussons (2004) rapport Barnavårdsutredningar på nya grunder är en utvädring av 

socialsekreterarnas arbete med barnavårdsutredningar utifrån BBIC och har gjorts på uppdrag 

av Socialstyrelsen, åren 2001-2003. Det primära syftet med rapporten är försöka utvärdera hur 

utvecklingsarbetes mål och syften efterlevs i praktiken. Rasmussons empiri har samlats in 

utifrån 38 barnavårdsutredningar och intervjuer med 15 socialsekreterare. Utvärderingen 

består i två olika delar men som är sammanhängande: studie av dokumentationen av barns 

behov i barnavårdsutredningar och intervjuer med socialsekreterare om deras uppfattning 

och erfarenheter av att skriva och genomföra barnavårdsutredningar enligt BBIC (Rasmusson 

2004 s 4). Den första delstudien (dokumentanalysen) visar att barns behov utifrån de sju 

behovsområdena uppmärksammas i stor utsträckning och på ett adekvat sätt i utredningar. 

Resultatet visar att relativ många utredningar har ett tydligt barnperspektiv som tar sig uttryck 

från att barnen har kommit till tals på olika sätt genom samtal eller observation. Dock gjordes 

sällan uppföljningar på ett tydligt sätt i avsnitten analys och bedömning. Delstudie B 

(intervju) visar att socialsekreterare har olika uppfattningar och erfarenheter av att använda 

BBIC som verktyg i deras arbete. Tre olika kategorier angående inställningen till 



utredningsformuläret kunde påvisas: ”1) de positiva som upptäckt vinster, övervunnit hinder 

och gärna fortsätter använda formuläret, 2) de tveksamma som prövat och upptäckt vinster 

men inte gärna fortsätter använda formuläret och 3) de osäkra som bara delvis prövat och som 

var både positiva och negativa” (Rasmusson 2004 s 5). Resultatet av studien visar trots allt att 

BBIC som verktyg och dess struktur kan underlätta arbetet med att följa barnets utveckling 

och hur behoven tillgodoses utifrån insatser och resultat. En del socialsekreterare upplever att 

de administrativa kraven som BBIC medför har gjort att det blir mindre tid på det direkta 

klientarbetet. Flertalet av de utredningar som är med i studien kunde på ett bra sätt redovisa 

för barnens egna tankar om sina problem och behov. Under rubriken ”Analys och bedömning” 

fanns det ingen utredning som på ett tydligt sätt lyfte fram eller refererade till barnens egna 

tankar och önskemål. Inte heller fann Rasmusson (2004) några formuleringar som berörde hur 

barnets eget perspektiv vägts in i analysen. I dessa dokument fanns det ett tydligt och 

dominerande vuxenperspektiv. Begreppet barnets bästa användes inte i någon utredning som 

utgångspunkt för konsekvensanalyser eller som argument vid val av insats. 

 

Rapporten Om barndom och kön – Barnrelaterade avhandlingar i socialt arbete 1980-2003 är 

skriven av Brunnberg & Larsson Sjöberg (2004) och baseras på en litteraturstudie av 

barnrelaterade avhandlingar i socialt arbete. Resultatet visar att inom socialt arbete finns det 

relativt många avhandlingar, ca 33 procent, som är så kallade barnrelaterade avhandlingar. 

Det finns betydligt färre avhandlingar, ca 10 %, där informationen kommer direkt från barn 

och ungdomar själva. På resterande avhandlingar kommer informationen från vuxna eller från 

dokument. De avhandlingar där empirin kommer från barnen och ungdomarna själva visar att 

barnen har bedömts som aktörer och behandlats som subjekt. Det som barnen beskriver som 

sin egen tillvaro kan gå emot vad som är det ideala för de vuxna, det vill säga vuxnas 

uppfattning om hur barnen borde vara. De avhandlingar där empirin kommer från de vuxna 

visar att det finns fåtal studier som bedömer barnen som aktörer. De flesta studierna har 

framförallt ett vuxenperspektiv där barnen är omsorgsobjekt. I avhandlingar där empirin 

kommer från olika dokument visar att barnen framstår som ett samhällets omsorgsobjekt. I 

avhandlingar där empirin kommer från barn, vuxna och/eller olika dokument visar att barn 

och ungdomar i det sociala arbetet kan ses i första hand som objekt utav socialsekreterare. 

(Brunnberg & Larsson Sjöberg, 2004) 

 

Näsman (2004) skriver i ett kapitel i antologin Barns makt som är en del av serien Barn som 

aktör. Antologin innehåller forskningsrapporter som berör olika barnrättsliga frågor och det 



som är grundläggande för forskningsrapporterna är att betrakta barn som aktörer, det vill säga 

ett tydligt barnperspektiv. Näsman skriver i sitt inlägg Barn, barndom och barns rätt om 

ålder, åldersordning, ålderströsklar och varför detta finns till. Hon skriver vidare att det finns 

olika anledningar som för att professionella undviker att prata med barn. En anledning kan 

vara att det är svårt att tala med barnen på grund av att barn anses kunna ge fel och onödig 

information. En annan anledning kan vara att barn anses ta skada av att komma till tals. De 

olika anledningarna motiveras med att barn måste skyddas från olika aktiviteter som de inte 

anses klara av som till exempel att gå in i rollen som informant. 

 

Avhandlingen Mellan kunskap och handling. Om socialsekreterares kunskapsanvändning i 

utredningsarbetet är skriven av Nordlander (2006) och inför insamlingen av data har ett 

systematiskt dokumentationsinstrument använts.  Nordlander (2006) har i sin studie forskat 

om hur socialsekreterarna använder sig av kunskap i utredningsarbetet. Resultatet i hans 

studie visar att socialarbetare sällan hänvisar till de lagar och förordningar som villkorar det 

sociala arbetet. Vidare visar resultatet att utredningsarbetet påverkas av socialsekreterarens 

bild av klienten, deras egna värderingar och deras egna erfarenheter. I studiens resultat 

framkom det även att socialarbetarna sökte stöd för sina övervägningar av sina beslut hos 

andra professionella i sin organisation, hos kollegor och familjen. 

 

TEORI 

 

Handlingsteori  

 

Berglinds (1995) syfte med handlingsteorin är att den inte bara ska vara till hjälp för hur man 

ska gå till väga i vetenskapliga sammanhang utan också för hur professionella, exempelvis 

psykologer och socialarbetare, arbetar med människor. Det handlingsteoretiska perspektivet 

bygger på två begrepp, handling och handlingsutrymme. 

 

Att det finns ett handlingsutrymme innebär att det finns en möjlighet att välja hur man ska 

handla utifrån det utrymme organisationen sätter. Samtidigt innebär det att ha en professionell 

kunskap och hållning som inverkar på vilka handlingar som är rimliga och meningsfulla. Att 

ha ett handlingsutrymme innebär inte att det bara finns möjligheter att välja, utan det ska 

finnas en kompetens att kunna bedöma vad som är rimligt. Handlingsutrymmet skapas i 



samspelet mellan organisation och profession. Organisationens givna ramar sätter gränser, 

men professionen kan också sätta egna gränser och i sin tur påverka det organisatoriska. En 

stark profession kan påverka organisationens ramar, medan en svag kan i stället bli 

organisationens verktyg (Svensson, K. Johnsson, E. Laanemets, L. 2008). 

 

Individens handlingsutrymme styrs av vad individen vill och vad individen kan göra 

(Berglind, 1995). Ett dilemma som kan uppstå på individnivå är när professionella å ena sidan 

möter medborgaren som människa till människa, å andra sidan har den professionella sitt 

handlingsutrymme begränsat genom de ramar organisationen satt. De professionellas 

handlingsutrymme formas delvis av organisationen – det är organisationens uppdrag som 

avgör hur stort utrymme som finns för de enskilde. Andra saker som också formar 

handlingsutrymmet är; rutiner, de professionellas tolkningar och traditioner, individuella 

faktorer hos de professionella, som exempelvis erfarenheter och värderingar, och klienten 

samt interaktionerna de emellan. Som professionell har man stor frihet i sitt arbete samtidigt 

som de är styrda av lagar, regler och överenskommelser. Även om man som professionell 

känner sig bunden av organisationens regler så lämnas det alltid ett utrymme för deras egen 

tolkning och tillämpning. Det är detta val som lämnas över till de professionella (Svensson et 

al, 2008). 

 

Utifrån handlingsteorin upplever vi att Rasmussons fem p:n  är applicerbara analytiska 

begrepp för att närma oss en förståelse om hur barnperspektivet uppfattas och tillämpas inom 

socialtjänsten, utifrån vårt resultat. Barnperspektivet kan tolkas och överblickas på olika sätt. 

För att få en förståelse för hur barnperspektivet kan tillämpas och uppfattas inom 

socialtjänsten kommer vi att applicera Rasmussons tankemodell om de fem p:na, som hon har 

använt för att närma sig en förståelse för barnkonventionen (Rasmusson, 2003).  

 

 

De fem P:na 

 

Vi kommer nedan att skriva om de fem p:na som är en tankemodell och ett verktyg för 

överblick och förståelse. De fem p:na är ; provision – att tillgodose, protection – att skydda, 

participation – att deltaga, prevention – att förhindra och promotion – att främja (Rasmusson, 



2003). Detta verktyg som Rasmusson har haft användning av i sin undervisning samt 

avhandlingsarbete har vi använt för att analysera vårt resultat. 

 

Enligt Rasmusson (2003) så finns det olika sätt att närma sig en tolkning och förklaring till 

FN:s barnkonvention, ett sätt är de tre p:na Provision – Protection – Participation. Rasmusson 

har i sitt kapitel Barnkonventionen i socionomutbildningen, i rapporten FN:s Barnkonvention 

angår högskolan, lagt till ytterligare två p:n, prevention och promotion. Rasmusson (2006) 

skriver att det inte finns absoluta gränser mellan begreppen då många av begreppen ligger 

nära varandra. Modellen anses vara en teoretisk modell då den har till syfte att undersöka, 

analysera och diskutera hur barnkonventionen används i praktiken på olika samhällsnivåer 

och i relation till olika problemställningar. Hon vill understryka att alla aspekter i tolkningen 

av barnkonventionen inte täcks av modellen, den ska istället ses som ett komplement till 

konventionen och att referera till den. Begreppskombinationen kan tillämpas på barn som 

individer och som social kategori. Nedan kommer vi beskriva de fem p:na utifrån Rasmusson 

(2006). 

 

Provision – Begreppet handlar om barns rätt till basbehov som mat, kläder, hälso- och 

sjukvård, till vila och fritid, lek, rekreation och grundläggande utbildning. Social trygghet och 

välfärd, att ha tillgång till särskild service och resurser samt fördelningen av resurser mellan 

barn och vuxna ryms i detta begrepp. Det som också ryms i detta begrepp är föräldrarnas 

ansvar för barnets utveckling. 

 

Protection – Detta begrepp handlar om barns rätt att skyddas av vuxna. I första hand åvilar 

ansvaret på att barnet ska skyddas på föräldrarna. Ansvaret vilar på staten också, men detta 

ansvar läggs över då föräldrarna inte uppfyller kravet att skydda sina barn. Begreppet omfattar 

både det skydd som varje barn behöver för att överleva och utvecklas, barns rätt att skyddas 

mot övergrepp, skydd mot diskriminering, utnyttjade och vanvård. I begreppet ryms också 

skydd mot faror i den fysiska miljön och skydd mot alla former av diskriminering. 

 

Participation – Står för grundläggande mänskliga rättigheter. Begreppet handlar om barns rätt 

till inflytande, medbestämmande och information; att barn ska medverka och komma till tals 

samt få information vid alla avgöranden som rör deras egen situation och omgivning, allt efter 

ålder och mognad. Det kan vara något som berör barnet på ett personligt plan, ett exempel är 

vid vårdnads- och umgängessituationer och ett annat exempel är när det fattas ett beslut inom 



socialtjänsten. Att barn som grupp får rätt till inflytande och barns rätt till tanke-, samvets- 

och religionsfrihet inryms också i begreppet. 

 

Prevention – Handlar om barns rätt till förebyggande åtgärder gällande hälsa, välfärd, 

misshandel, övergrepp och psykisk/fysisk miljö. Det handlar främst om den primära 

hälsovården men även skolhälsovård, mödravårds- och barnavårdscentraler ska vara 

utvecklad och förebyggande. Här betonas vikten av barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Det 

som också ryms i begreppet är om verksamhetens utformning när det gäller tillsyn, säkerhet, 

personalens lämplighet och antal samt om åtgärder för att hindra att barn använder narkotika 

eller andra droger. 

 

Promotion – Promotion och prevention är de begrepp om ligger väldigt nära varandra. 

Promotion handlar om att på långsikt förebygga genom att främja hälsa och goda 

levnadsvillkor och att stödja friskfaktorerna. Begreppet innefattar även barns rätt att få ta del 

av information som främjar deras fysiska, psykiska, sociala, andliga och moraliska hälsa. 

Även i begreppet promotion betonas vikten av barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa, sjukvård 

och rehabilitering. Det som också inryms i begreppet är att barn med funktionshinder har rätt 

till ett fullvärdigt liv. 

 

Spänningsförhållandet  

 

Rasmusson (2006) anser att det är viktigt att uppmärksamma spänningsförhållandet mellan de 

olika p:na. Utifrån de olika p:na kan man urskilja två perspektiv som finns i 

barnkonventionens barnsyn, nämligen synen på barnet som objekt och aktör. Med 

objektperspektiv menas att barnet ses som objekt och är i behov av omsorg och skydd. Att de 

vuxna i barnens omgivning kan bedöma barnens behov och föra deras talan är att se barnen 

som objekt. Barn bör ses som objekt i vissa situationer, exempelvis vid tvångsingripande och 

inför lagen. Under sina första levnadsår, innan barnet har fått ett medvetande om och 

förståelse för sin egen individ, ses barnet endast som objekt (Mattsson, 2006). Det motsatta 

begreppet är aktörsperspektiv i betydelsen att barnet ses som ett aktivt subjekt som har ett eget 

handlingsutrymme (Rasmusson, 2006). Barn är aktiva och självständiga individer med rätt till 

respekt och integritet. Barn ska betraktas som individer med handlingsförmåga med gradvis 

stigande möjlighet att kunna agera och ta beslut i samband med frågor som rör barnen 

personligen. Att barn ska ses som subjekt innebär att all information ska komma direkt från 



barnet. Lagstiftningens krav på att man ska se barnet som subjekt innebär att det finns en 

skyldighet att låta barnen komma till tals i frågor som det rör de personligen. Ytterligare ett 

krav som finns i lagstiftningen är att man skall beakta varje enskilt barns specifika behov och 

intressen vid beslut som rör barnen. Att inte uppfylla detta krav och se barnens behov och 

intressen som generella är att betrakta barnet som ett objekt för vuxnas handlande (Mattson 

2006). 

 

Rasmusson (2006) menar att spänningsförhållandet, mellan subjekt och objekt, kommer fram 

i olika komplicerade sammanhang och relationer som måste hanteras, främst inom 

socialtjänsten. Utrymme för handlingsförmåga varierar beroende på vad det gäller. Barnet ges 

vetorätt, att hindra ett beslut i vissa områden, medan i andra saknar de handlingsutrymme. 

Anledningen till detta kan vara att skydda barnen (Mattsson, 2006). Socialarbetare har till 

uppdrag att kontrollera men även erbjuda stöd och behandlingsinsatser vilket kan få till följd 

att det blir svårt att möta barn på ett jämlikt sätt. Den svenska lagstiftningen har två 

målsättningar vilka är att dels skydda barn mot övergrepp och ojämlika uppväxtförhållanden 

samt att arbete för barnens välfärd (Rasmusson, 2006). 

 

 

RESULTAT  

 
I vår resultatredovisning kommer vi redovisa vårt resultat utifrån tre teman: barnperspektivet, 

handläggning/utredning och barn i fokus. Vi kommer redovisa och sammanfatta det resultat vi 

har fått fram i våra intervjuer från tio socialsekreterare. Åtta av de socialsekreterare som 

medverkat i vår studie har en socionomutbildning och övriga två har motsvarande utbildning. 

Informanternas arbetslivserfarenhet som socialsekreterare skiljer åt. Den som har minst 

arbetslivserfarenhet av att arbeta som socialsekreterare har arbetat i ett år och den som har 

arbetat längst som socialsekreterare har gjort det i 27 år. 

 

Barnperspektivet 

 

I den här delen av resultatredovisningen kommer vi att redovisa hur socialsekreterare 

uppfattar barnperspektivet och deras tankar kring begreppet. Vi började intervjuerna med att 

fråga vad barnperspektivet innebär för informanterna. Det visade sig att det inte alltid rådde 



en enighet gällande hur informanterna uppfattar ett barnperspektiv. Tankar kring 

barnperspektivet som uppkom under intervjuerna inryms i nedanstående citat. 

 

Barnperspektivet är svårt begrepp. Hela begreppet kan man tyda på många olika 

sätt. Just barnperspektivet är väldigt svårt att definiera. Sen kan man inte ha det 

hugget i en sten heller, för samhället förändras och det är på något sätt en process 

som hela tiden pågår. Det är väl så att man reviderar det med jämna mellanrum, 

för att det ska vara så tillämpat så möjligt. (Informant J) 

 

Att begreppet barnperspektiv är svårt att definiera och att man måste pröva på det i det 

verkliga livet för att förstå begreppets innebörd var det som framkom hos informanterna. 

Ett sätt att komma i kontakt med barnperspektiv var via grundutbildning och/eller via de 

kurser och utbildningar de har genomgått i sitt arbete. Andra sätt att uppfatta barnperspektivet 

och förstå begreppet hänger samman med att vara förälder. Ytterligare en tanke är att 

barnperspektiv finns med i ryggraden och detta för att man har jobbat med barn länge. Det 

som var gemensamt för informanterna var att de ansåg att erfarenheter av olika slag när de 

gäller att arbeta med barn och att det är mycket diskussioner på deras arbete gällande 

barnperspektivet har hjälp dem att få en ökad förståelse och kunskaper för begreppet 

barnperspektiv och dess innebörd. Informanterna var eniga om att barnperspektivet inte var 

något nytt för dem även om själva begreppet inte har använts så länge. Det som nämndes var 

att barnkonventionen och organisationsförändringen år 1992 bidrog till en ökad fokus på barn. 

Något som också har bidragit till att fokus på barnen har ökat samt stärkt barnperspektivet är 

enligt informanterna BBIC. 

 

Ett mönster som går att urskilja i intervjuerna är att socialsekreterarna ansåg att ett 

barnperspektiv alltid ska finnas med och prioriteras i deras arbete. Att man alltid ska ha 

barnen i åtanke, att barnen ska må bra, att barns syns och de alltid arbetar utifrån vad som är 

bäst för barnet var de vanligaste kommentarerna som informanterna tog upp. Något annat som 

också togs upp var att barn ska ha det bra där de är, exempelvis i sitt hem, och att de primära 

behoven ska tillfredsställas som till exempel mat, sömn och kärlek.  Andra sätt att uppfatta 

barnperspektivet var barnets skydd, att barn inte får fara illa och det viktigaste var att barn ska 

må bra samt att föräldrarna har ansvar för barnens ekonomiska trygghet. Behov och 

rättigheter var ytterligare ett sätt att uppfatta barnperspektivet. 

 



Att aldrig glömma bort barnen och att alltid ha barnen i åtanke. (Informant I) 

 

Barnperspektivet kan vara att man beviljar bistånd till sånt man vanligtvis inte 

beviljar, ex cykel. Rekreation så att de kan åka iväg under sommaren. (Informant 

F) 

 

Barn har rätt till sina föräldrar och inte tvärtom barn ska ha rätt till de grund 

sakerna, som att gå till skola, rätt till en trygg uppväxt, trygghet (Informant C) 

 

Informanterna hade olika sätt att se på barnperspektivet. Ett barnperspektiv kan vara att 

professionella ska se barnperspektivet utifrån barnets perspektiv då barnperspektivet ska 

definieras utifrån barn och inte utifrån de vuxna. Det kan vara lätt att professionella utgår från 

vuxnas perspektiv men samtidigt att det är viktigt att vårdnadshavarna ställs utanför och fokus 

läggs på barnen.  Barnets ålder påverkar också från vems synvinkel barnperspektivet ska utgå 

ifrån. Ju yngre de är desto mer blir barnperspektivet utifrån professionellas synvinkel och ju 

äldre de blir så ska barnperspektiv utgå från barnens synvinkel. Ett ytterligare sätt att uppfatta 

barnperspektivet kan vara att höra från föräldrarna hur barnen mår.  Att utgå från vad de 

professionella tror är det bästa för barnet uppfattas också som ett barnperspektiv. 

 

Jag tänker att barnperspektivet handlar om att se sakerna ur så att det blir det bästa 

för barnet. Det behöver inte nödvändigtvis vara från barnens urgång.(Informant E) 

 

Något som också nämndes av informanterna är att barnets bästa inte behöver vara utifrån 

barnet själv, utan utifrån andra vuxna som föräldrar eller de professionella. Samtidig nämndes 

det att de inte vill utgå från vuxnas synvinkel alla gånger heller. Det som informanterna var 

ense om var att hela tiden se till varje barns specifika behov, göra individuella bedömningar 

och att inte ha någon färdig mall för vad alla barn behöver. Något annat som lyftes fram var 

att ett barnperspektiv och vad som är bästa för just ett barn kan tolkas olika mellan de 

professionella. Vidare framkom det att informanterna ansåg att socialtjänstlagen är en ramlag. 

I och med det kommer ett tolkningsutrymme och handlingsutrymme som gör att 

socialsekreterare kan ha olika uppfattningar gällande barnperspektivet. 

 

Andra sätt att uppfatta barnperspektivet var att barn inte ska behöva delta i alla samtal som 

kan vara jobbiga för barnen bara för att de känner att de måste hjälpa sina föräldrar. Barn ska 



få vara barn och inte behöva ta föräldrarnas ansvar är också ett barnperspektiv. Att följa upp 

insatser och inte bara låta de vara som det är utan och göra uppföljningar är också ett 

barnperspektiv. Att göra ett extra hembesök uppfattades också som ett barnperspektiv. 

 

Informanterna är nöjda med sitt arbete gällande barnperspektivet. Dock ansåg de att det alltid 

går att göra det bättre. De skulle vilja ha lite mer insyn på hur barnen har det men tycker det är 

svårt eftersom de alltid måste tänka på familjens integritet för att familjen inte ska känna sig 

kränkt. En önskan som framkom var att man ville göra lite mer för barnen, men att det inte 

alltid är lätt. Att träffa barnen och föräldrarna mycket mer och längre perioder skulle 

underlätta deras arbete när det gäller att arbete utifrån och förstärka ett barnperspektiv. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar denna del av resultatet att begreppet barnperspektiv är komplext 

och att socialsekreterarna anser att det är svårt att definiera begreppet. Hur de uppfattar 

barnperspektivet skiljer sig också åt. Informanterna ansåg att den grundläggande 

uppfattningen av barnperspektivet är att barn ska må bra och beskyddas från att fara illa. 

Utöver att barn ska må bra och beskyddas från att fara illa skiljdes det hur ett barnperspektiv 

uppfattats och tolkas. Det som också framkom var att barnperspektivet behövde inte 

nödvändigtvis vara utifrån barnens synvinkel. Det kan istället vara utifrån föräldrarnas eller de 

professionellas synvinklar. En aspekt som framkom var att de har skapat en bild av vad ett 

barnperspektiv är genom erfarenheter och av att arbeta med barn. Informanterna är nöjda med 

sitt arbete när det gäller barnperspektivet. Samtidigt skulle de vilja ha mer insyn på hur barnen 

har det och en önskan är att kunna göra lite mer för barnen. 

 

Delaktighet 

 

I denna del i resultatredovisningen kommer vi att behandla delaktighet. Delaktighet kan ha 

flera olika betydelser och tolkas på flera olika sätt. 

 

Informanterna ansåg att det är viktigt att prata med barnen och om det finns möjlighet så 

försöker de alltid att prata med barnen för att få barnens syn på den aktuella situationen. De 

äldre barnens röster väger mer än de yngres. De äldre barnen kan få insatser beviljade genom 

att de får prata för sin sak medan de yngres röst oftast blir hörd genom föräldrarna. De äldre 

barnen har ofta många åsikter och tankar kring sitt liv medan små barn anses vara i behov av 



skydd. Att få små barn delaktiga genom samtal upplevdes som ett problem eftersom små barn 

kan ha svårt att uttrycka sig om det aktuella ärendet. Däremot framkom det att det alltid går 

att observera barnen även om de är små och på det sätt göra dem delaktiga. Ju äldre barnen är 

desto mer upplever socialsekreterarna att de lyssna på barnen, en anledning som påverkar 

detta är att de är skyldiga att prata med barnen då barn bli part vid 15 års ålder. 

 

Är man över 15 så är barn också part i ärenden, då är man skyldig att lyssna på 

den, man kanske beslutar som de vill också, man går på deras vilja mer. 

(Informant J) 

 

Frågan om vad informanterna ansåg om barnens delaktighet upplevdes svår att svara på och 

det på grund av att frågan inte går att besvaras generellt enligt dem. Delaktighet kan skilja sig 

beroende på det aktuella ärendet, då de anser att varje ärende är individuellt. Att träffa barnen 

anser informanterna är en förutsättning för att de ska kunna göra sitt arbete på det bästa sättet. 

Det framkommer i intervjuerna att informanterna anser att delaktigheten är bra som den är 

men samtidigt att barns delaktighet kan bli bättre på många olika sätt. 

 

Barns delaktighet är rätt bra som den är. Oftast informerar vi de att de är 

välkomna att höra av sig om de har några frågor och vad som helst. (Informant D) 

 

Att informanterna kan bli bättre på att ge information till sina klienter var ett sätt som 

nämndes som kan leda till att barns delaktighet ökas. 

 

Att dom ska bli delaktiga på det sättet att få information om vad utredningen 

handlar om kan vi bli bättre på. På något sätt informera tillbaka till barnet. 

(Informant E) 

 

Ett annat sätt att förbättra barns delaktighet är genom mer samtalstid med barnen, tid som de 

upplever inte finnas. Vidare framkom det att även familjens delaktighet bör ökas och detta 

genom att träffa familjen flera gånger och längre stunder. Något som lyftes upp är att barns 

fysiska delaktighet inte bör ökas, utan är bra som den är. Ytterligare ett sätt att förbättra barns 

delaktighet är genom att socialsekreterarna förfinar sina arbetsmetoder. Det för att de ska få 

fram det som barn tycker och tänker på ett tydligare sätt och för att kunna bygga upp en 



helhetsbild. Delaktighet kan beskrivas och tolkas på olika sätt. Ett sätt att tolka barns 

delaktighet är: 

 

Det påverkar dom självklart men, så delaktighet nej men däremot är det väldigt 

viktigt att dom blir en del i vårt arbete. Om barnen tar kontakt med mig så är det 

självklart att jag pratar. Men jag tycker inte att det ska behövas, det räcker med att 

föräldrarna tar kontakt och berättar. (Informant E) 

 

Som vi nämnt tidigare framkom det av intervjuerna att socialsekreterarna ansåg att det är 

viktigt att träffa barnen för att få barnen delaktiga. Det framkom också att informanterna 

ansåg att det inte är viktigt att träffa barnen då de arbetar med vuxna och inte barnen. Att barn 

är med på möten beror på att inte kan vara på dagis eller om de är sjuka och måste av den 

anledningen följa med sina föräldrar till den bokade mötet. Barnen behöver inte medverka vid 

möten om det fungerar i familjen men det är bra att träffa barnen och prata med dem och 

speciellt om man upplever en oro. 

 

Men ibland får man ju tala om när vi ska diskutera det här så vill jag inte att dina 

barn ska vara med vid mötet därför att dom inte behöver höra det eller vi kan prata 

du och jag. (Informant F) 

 

Informanterna nämnde att barn ska få vara barn och inte behöva ta del av föräldrarnas 

problem och på sätt skyddas från myndigheterna. Informanterna har inget behov att träffa 

barnen eftersom de anser att det räcker med att föräldrarna tar kontakt med socialtjänsten och 

berättar om den aktuella situationen. Det kan ibland vara svårt att göra barnen delaktiga, 

speciellt när barnen är placerade och då det endast är möjligt att träffa barnen genom ett 

hembesök. 

 

Barns delaktighet varierar beroende på familj och om barnen själva vill vara delaktiga eller 

inte. Många barn tycker att det är pinsamt att vara aktuell hos socialtjänsten och vill därför 

inte komma dit. Barn kan bli förvirrade av att träffa myndighetspersoner är också något som 

nämndes i intervjuerna. Om man arbetar med modellen BBIC så behöver inte barns 

delaktighet öka eftersom BBIC bygger på delaktighet och bör vara tillräcklig. Barnen har rätt 

att veta varför de är placerade, varför de är aktuella hos socialtjänsten, barnen har rätt till 

information vilket framhölls av informanterna att de kan bli bättre på.  Eftersom 



socialsekreterarna jobbar med vuxna så anser de att det är föräldrarna som bestämmer om 

barnen ska få eller inte få ta del av informationen som nämns under ett möte. Det lyfts fram 

att utbildning för att prata med barnen saknas och av den anledningen skickas barnen vidare 

till andra socialsekreterare som anses vara utbildade för att samtala med barn. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis framkom det att informanterna upplevde att barnen är delaktiga i arbetet 

som sker på socialtjänsten.  Att träffa barnen uttrycktes vara viktigt men inte alltid nödvändigt 

om det var föräldrarna som är aktuella hos socialtjänsten och inte barnen. Vidare framkom det 

att föräldrarna kan föra barnens talan då det är föräldrarna som är klient och inte barnen.  

Barnen bör skyddas från socialtjänsten. Att skriva en utredning utan att träffa barnen kan 

upplevas omöjligt samtidigt som det ansågs att de inte behöver träffa barnen utan kan få 

informationen utifrån föräldrarna. Verktyget BBIC upplevdes vara ett bra verktyg till att få 

fram barns delaktighet. Det som framkom var att samtal med barn är viktigt för att få dem 

delaktiga. 

 

Utredningsförfarandet 

 

I denna del av resultatredovisningen kommer vi redovisa hur informanterna använder 

barnperspektivet i sitt utredningsförfarande som till exempel vid handläggning, utredning, 

bedömning och beslut. 

 

Verktyget BBIC tycks vara underlättande och används för lyfta fram barnen i 

utredningsförfarandet. 

 

BBIC hjälper i utredningen. Blir tydligt vilka frågeställningar vi ska använda oss 

av. Utgår från barnet i skrivandet. Rubriker är anpassade till barnen och inte 

föräldrarna. BBIC utgår mycket från barnet. Rubrikerna handlar om barnet. 

(Informant E) 

 

Av intervjuerna framkom det att barnen kommer fram i utredningarna genom samtal. Dessa 

samtal kan ske i speciella barnrum på socialtjänsten eller hemma hos klienten i form av 

hembesök. Många gånger är det lättare för barn att prata vid hembesök av den anledningen att 



barn befinner sig i en miljö som är trygg för dem. Samtal med barn där föräldrarna finns med 

upplevs vara svårt och att enskilda samtal med barn är bra. Detta då barn många gånger tittar 

på sina föräldrar och kanske inte vågar prata fritt och kanske inte ger den sanna bilden av den 

aktuella situationen. Samtidigt framkommer det att det kan vara tvärtom då vissa barn inte 

pratar alls om inte föräldrarna finns med i samtalsrummet. 

 

Genom samtal kommer barnen fram i utredningen och jag försöker nästan alltid få 

till ett samtal utan föräldrarna så långt det är möjligt. (Informant J) 

 

I utredningar skriver socialsekreterarna om familjesammansättningen, vad barnen gör om 

dagarna och hur de mår. Det som lyfts fram är vikten av att barns behov och rättigheter ska 

styra utredningsarbetet och att det är barnen som ska belysas. Det som framkom var att det är 

föräldrarna som är deras primära klient och genom att hjälpa föräldrarna så är det till gagn för 

barnet. Det är oftast barnperspektivet som det trycks på i utredningarna och barnets bästa är 

alltid något socialsekreteraren arbetar utifrån. Frågeställningar som ställs eller finns med i 

utredningarna gör de utifrån barnets behov och de behovsområden som BBIC berör. Ett annat 

sätt som framkom är att barn uppmärksammas i utredningen genom att fråga familjen om vad 

de ska göra på semestern eller om barnen exempelvis är i behov av en cykel eller 

fritidsaktivitet. Detta görs med anledning av att barnen ska få chansen att leva ett liv som sina 

jämnåriga. 

 

Man vet hur det är efter sommarlovet, efter att kommit tillbaka och alla barnen 

pratar om vad de har gjort, liksom det här med att åka till Liseberg och som bara 

är för barnen som de kan säga den. Jag menar åka till släktingar i Malmö är inte 

riktigt samma sak utan att göra något. (Informant I) 

 

Det framkommer att informanterna lyfter fram barnen på olika sätt när de dokumenterar. Ett 

sätt är att dokumentationen utgår från barnen och då ska det skrivas tydligt vem som säger 

vad i ett samtal, till exempel vad barnen säger och vad föräldrarna säger. Ett annat sätt är att 

dokumentationen utgår från föräldrarna, exempelvis att det skrivs vad föräldrarna har sagt om 

barnet. Rubriken vid namnet barnperspektiv som finns i dokumentationssystemet används för 

att få fram barnperspektivet. Informanterna uppger att barnperspektivet inte är något som 

rutinmässigt måste finnas med vid handläggningen eller i dokumentationen. De gånger de 

använder sig av rubriken kan vara vid oro för att barn far illa eller vid aktuella händelser som 



påverkar barnet, men inte om ärendet flyter på. Det framkom att barnperspektivet är något 

som ska finnas med men inte av princip utan av den anledningen att det faktiskt har beaktats. 

 

Och just att dom finns med i bedömningen, inte av vad ska man säga: princip, 

för att det ska vara med ett barnperspektiv utan för att man faktiskt har tänkt på 

deras situation.  (Informant F). 

 

I våra intervjuer framkom det att barnfamiljer sällan får fullt avslag när de ansöker om 

ekonomiskt bistånd. Det som togs upp var att det är viktigt att barnen har det bra och 

socialsekreterarna alltid försöker se till vad barnet behöver och tänka på det i beslutsfattandet. 

Om de tar ett avslagsbeslut så försöker de tänka en extra gång på vilka konsekvenser det kan 

ha för barnet. De framkom vidare att det beviljas många gånger extra insatser, exempelvis 

matpengar, utifrån barnperspektivet. Samtidigt framkom det att det inte alltid behöver bli ett 

gynnande beslut bara för att finns barn med i utredningen. 

 

Barnperspektivet är ett starkt begrepp i deras arbete och något som väger tungt i 

dokumentationen och som i sin tur påverkar socialsekreterarnas bedömning vid ett 

beslutsfattande. För socialsekreterarna är det viktigt att barnen ska finnas med på olika sätt vid 

deras beslut. Det som också upplevs vara viktigt är att träffa barnen och samtala med de innan 

ett beslut fattas. Det ska framgå hur de resonerar kring barnen och motivera sina beslut. Vid 

bedömningsprocessen är det inte bara ett perspektiv som kan användas.  Det som också kan 

komma att används, förutom barnperspektivet, är helhetsperspektivet. Vid användning av flera 

perspektiv kan det underlätta för socialsekreterarna att komma fram till rätt beslut. Att arbete 

och ta beslut utifrån vad som är barnets bästa kan upplevas svårt och det på grund av att 

barnets bästa kan uppfattas så olika. 

 

De gånger som det inte går att följa barnets vilja får de istället tillsätta den insats som 

de tror är det bästa för barnet. Det bästa för barnet kan vara att bli placerat även om det 

inte är vad barnet vill eller vad barnet tror är det bästa. Men så långt det är möjligt 

försöker socialsekreterarna utgå från barnets vilja i beslutsprocessen. 

 

Alltid när man tar ett beslut så är det utifrån vad man tycker är barnets 

bästa.”(Informant J) 

 



Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar denna del av resultatet att barnen finns med i utredningarna och vid 

ett beslutsfattande utgår socialsekreterarna från ett barnperspektiv. Det finns olika sätt att få 

fram barnen i utredningarna och rubriken barnperspektiv är beskrivs vara till stor hjälp.  

Utredningarna skrivs utifrån barnen men också utifrån föräldrarna. De gånger de måste göra 

ett avslag på en ansökan tänker socialsekreterarna hur beslutet kan komma att påverka barnet. 

Dock är det inte vanligt att de ger helt avslag till en barnfamilj men bara för att det finns barn 

i det aktuella ärendet betyder inte det att det blir ett gynnande beslut. 

 

ANALYS 

 
I detta avsnitt kommer vi utifrån handlingsteorin, analytiska begrepp, de fem p:na, och utifrån 

aktörs-  och objektperpsektivet att analysera vårt resultat. Vi börjar med att analysera vårt 

resultat utifrån de fem p:na där handlingsutrymmet inryms. Därefter kommer vi att analysera 

utifrån aktörs- och objektperspektivet. Vår analysdel avslutas med en kort slutsats. I vår 

analysdel och resterande delar kommer vi att benämna våra informanter som 

socialsekreterare. 

Provision 

Det som har framkommit av vår studie är att socialsekreterare tycker det är svårt att definiera 

barnperspektivet. Att barn ska må bra och att barns behov ska bli tillgodosedda är något som 

lyftes fram i definitionen av begreppet. Enligt Rasmusson (2006) handlar begreppet provision 

om bland annat barns grundläggande behov, grundläggande skola och social trygghet. Detta 

ryms i basbehov som enligt socialsekreterarna är: rätt till mat, sömn och kärlek samt att de ska 

ha rätt till att gå i skola och rätt till en trygg uppväxt. Genom att socialsekreterarna lyfter fram 

barns behov och barnets bästa i utredningarna tolkar vi på det sättet att socialsekreterarnas 

mål är att barns behov ska tillgodoses och barnen ska må bra. Flera av de frågor som 

socialsekreterarna ställer till barnen utgår från barnets behov och de behovsområden som 

BBIC berör vilket vi också kopplar till provision. Det som uttrycktes under intervjuerna var 

att barn ska få vara barn och inte behöva ta ansvar för sina föräldrars problem. Vi tolkar 

socialsekreterarnas svar på det sätt att de menar att det gynnar barnens utveckling genom att 

föräldrarna ansvarar för sina problem och låter barnen får vara barn och utvecklas i takt med 



andra barn. Att föräldrar har ansvar för sina barns utveckling uttrycks också i begreppet 

provision (Ibid). 

Det behöver inte bli ett gynnande beslut bara för att det finns barn i en familj som är aktuell 

hos socialtjänsten. Däremot är det vanligt att de beviljar extra insatser, exempelvis matpengar 

när de tar ett avslagsbeslut. En annan fundering som framkom i intervjuerna var hur barnen 

kan uppmärksammas och lyftas fram. Det görs bland annat genom att socialsekreterarna 

beviljar extra pengar till barns fritidssysselsättning och sommaraktiviteter för att barn ska 

kunna leva sitt liv i likhet med sina jämnåriga. Vi tolkar socialsekreterarnas sätt att arbeta på 

det sätt att de inte vill att barnen ska känna sig utanför utan istället känna en social trygghet, 

något som också finns med i begreppet provision (Rasmusson, 2006). Socialsekreterarnas svar 

tolkar vi att de anser att barnen ska ha rätt till mat, fritid och rekreation vilket inryms i 

begreppet provision (Ibid). 

De professionellas handlingsutrymme formas delvis av organisationen och delvis av bland 

annat de professionellas tolkningar, traditioner och individuella faktorer. De professionella 

kan känna sig bundna av organisationens lagar och regler men det lämnas alltid ett utrymme 

för deras tolkningar (Svensson et al, 2008). Att socialsekreterarna ska arbeta utifrån ett 

barnperspektiv är en lag och regel som de känner sig bundna av. Begreppet barnperspektiv 

ansågs vara svårt definiera tror vi beror på det utrymme som lämnas finns socialsekreterarna 

arbete. Ingen människa är någon annan lik och alla har olika tolkningar, traditioner och 

erfarenheter vilket kan vara anledningen till att det skiljer sig när begreppet ska definieras. Ett 

handlingsutrymme finns eftersom socialsekreteraren har möjlighet att bevilja extra insatser så 

som en cykel eller pengar till fritidsaktiviteter. Beroende på vad socialsekreteraren har för 

erfarenheter och värderingar kan beslutet som fattas vara antingen vara att bevilja eller avslå. 

Beroende på vilket beslut som den professionella fattar tror vi påverkar om barnet kommer att 

känna sig likvärdig sina jämnåriga eller inte. 

Protection 

 

Barns skydd och att de inte ska fara illa är något av de viktigaste som finns med i begreppet 

protection (Rasmusson, 2006). Socialsekreterarna lyfte fram att barns skydd och välmående är 

det mest centrala i deras arbete. De ansåg även att barn inte behöver medverka vid möten när 

föräldrarnas situation ska diskuteras. Detta med anledning av att barn inte ska behöva 

involveras i föräldrarnas problem och på sätt skyddas från myndigheterna. Begreppet 



protection innebär även att det är föräldrarna som främst ska tillgodose sina barns skydd. 

Klarar inte föräldrar skydda sina barn ska staten träda in och ta över ansvaret (Ibid).  

Socialsekreterarna ansåg att det är föräldrar i första hand som har ansvaret att skydda sina 

barn från att fara illa. De ansåg vidare att föräldrarna har ansvar för sina barns ekonomiska 

trygghet. När föräldrarna inte har möjlighet att försörja sina barn måste socialtjänsten träda in 

med ekonomisk hjälp. Ytterligare ett exempel som socialsekreterarna nämnde är när de måste 

träda in och skydda barn vid till exempel misshandel eller andra missförhållanden. Vi tolkar 

att socialtjänsten träder in och tar över ansvaret, exempelvis vid ekonomiska problem eller vid 

missförhållanden, för att barnen ska skyddas från faror i form av fysiska och psykiska 

missförhållanden. Vi tolkar att socialsekreterarna gör detta för att barnen ska utvecklas på ett 

gynnsamt sätt. I begreppet protection inryms det skydd som behövs för att barn ska överleva 

och utvecklas, exempelvis skydd mot fysisk och psykisk misshandel, diskriminering, 

utnyttjade, övergrepp, och vanvård (Ibid).  Socialsekreterarna vill få mer samtalstid och 

observationstid med barnen och familjen för att få en bild av barnens verkliga situation. Vi 

tolkar detta att socialsekreterarna vill få mer tid med barnen och familjen för att kunna ta rätt 

beslut och tillsätta rätt insatser så att barnen ska få det skydd som behövs för att gynna 

barnens utveckling. 

 

Familjer blir beviljade extra pengar till barnen som går till bland annat en barncykel eller till 

fritidsaktiviteter. Socialsekreterarna uttrycker att de beviljar dessa extra pengar för att barnen 

ska få vara som sina jämnåriga. Vi tolkar detta som att socialsekreterarna beviljar extra pengar 

för att barnen inte ska känna ett utanförskap eller diskrimineras. Att barn ska skyddas från 

diskriminering är något som Rasmusson (2006) nämner i sin begreppsförklaring av 

protection.  

 

Individens handlingsutrymme styrs av vad individen vill och vad individen kan göra 

(Berglind 1995). En stark profession kan påverka organisationens ramar medan en svag kan i 

stället bli organisationens verktyg (Svensson et al, 2008). Organisationens regler sätter 

gränser för hur ofta och hur mycket tid som ska läggas på ärendet. Socialsekreterarna vill få 

mer samtalstid och observationstid med barnen och familjerna. När socialsekreterarna följer 

organisationens regler kan de bli organisationens verktyg och anses inte ha ett 

handlingsutrymme. Samtidigt tror vi att socialsekreterarna har den möjligheten att välja om ett 

särskilt ärende behöver mer tid än ett annat och prioritera det som de anser är viktigast. På det 

sättet har de möjlighet att påverka organisationens ramar. Att staten ska rycka in och skydda 



barnen från psykiska och fysiska missförhållande var en självklarhet för socialsekreterarna. 

Organisationen har lagar och regler som ska följas när staten träder in (Svensson et al, 2008). 

Socialsekreterarna ansåg att socialtjänstlagen är en ramlag och med det kommer ett 

tolkningsutrymme. I och med att socialsekreterarna är medvetna om sitt tolkningsutrymme 

tror vi det påverkar att de anser olika om när ett barn är i behov av skydd eller inte. 

 

Participation 

 

Vår studie visar att socialsekreterarn ansåg att frågan om delaktighet var svår att besvara. De 

ansåg att inget ärende är det andra likt och av den anledningen kan barns delaktighet variera. 

Enligt Rasmusson (2006) understryks barns rätt att komma till tals och uttrycka sina åsikter 

efter ålder och mognad i begreppet participation. Det som lyftes fram av socialsekreterarna 

var vikten av att träffa barnen, de ansåg att det är en förutsättning för att de ska kunna göra sitt 

arbete på det bästa sättet. Genom att socialsekreterare låter barnen komma till tals och 

uttrycka sina åsikter gällande deras ärende på socialtjänsten tillåts barn bli delaktiga. 

Socialsekreterarna ansåg att det är viktigt att låta barn komma till tals. De upplever en 

svårighet med att få små barn delaktiga genom samtal, däremot ansåg de att det alltid går att 

observera och på det sätt få små barn delaktiga.  Vad som nämndes i intervjuerna var att  barn 

är part vid 15 års ålder och därmed finns en skyldighet att prata med barnen. Studien visar 

vidare att socialsekreterarna låter barnen komma till tals beroende på barnens ålder och på 

socialsekreterarnas bedömning på mognad.  De äldre barnen kommer till tals oftare då de kan 

prata för sin sak medan de yngres röst blir hörd genom föräldrarna. I begreppet participation 

inryms att barnen ska medverka och har rätt till inflytande när det berör barnen på ett 

personligt plan, exempelvis när det fattas beslut inom socialtjänsten (Ibid). Socialsekreterare 

låter barnen komma till tals och på det sättet påverka sina egna insatser som barnen blir 

beviljade, detta efter ålder och mognad. Socialsekreterare uttryckte vikten av att prata med 

och träffa barnen innan de fattar ett beslut. Detta tolkar vi att de gör med anledning av att 

barnen ska känna sig delaktiga i sina ärenden och på det sättet känna att de påverkar sina egna 

liv. Socialsekreterarna ansåg att barnen inte behöver medverka på möten om ärendet flyter på 

och detta framförallt på grund av att socialsekreterare arbetar med vuxna och inte med barnen. 

 

Enligt Rasmusson (2006) ska barnen vara delaktiga på olika sätt i det som berör barnen. 

Socialsekreterarna ansåg att barns delaktighet inte bör ökas utan vara som det är i nuläget. 



Samtidigt ansåg de att barns delaktighet kan förbättras på många olika sätt. Ett sätt som 

nämns i våra intervjuer är att barns delaktighet kan förbättras genom att socialsekreterarna får 

mer samtalstid med barnen. Ytterligare ett sätt att förbättra barns delaktighet är genom att 

socialsekreterarna förfinar deras arbetsmetoder för att få fram barnens åsikter på ett tydligare 

sätt. Vi tolkar utifrån detta att socialsekreterarna uppfyller det som inryms i begreppet 

participation om barns delaktighet men samtidigt att det finns flera områden som kan 

förbättras. 

Utifrån resultatet kan vi konstatera att huruvida socialsekreterarna låter barn komma till tals 

beror på barnens ålder och på socialsekreterarnas bedömning på mognad. Att ha ett 

handlingsutrymme innebär inte bara att det finns en möjlighet att välja hur man ska handla 

utifrån det utrymme organisationen sätter utan det ska finnas en kompetens att kunna bedöma 

vad som är rimligt (Svensson et al, 2008). Socialsekreterarna ska utifrån det utrymme 

organisationen sätter lyssna på barnen och låta de komma till tals beroende på barnens ålder 

och mognad. Samtidigt ska socialsekreterarna ha den kompetensen som krävs för att bedöma 

om barnet är tillräckligt moget eller om barnet är tillräckligt gammalt för att föra sin egen 

talan.  Som professionell har man stor frihet i sitt arbete samtidigt som de är styrda av lagar, 

regler och överenskommelser (Svensson et al, 2008). Några exempel är att barn är part vid 15 

år och då är socialsekreterarna skyldiga att lyssna på barnen men samtidigt anser de att barnen 

inte behöver medverka i alla möten. Ett annat exempel som tyder på att socialsekreterarna har 

ett handlingsutrymme är att små barn inte kan bli delaktiga på grund av de inte kan uttrycka 

sig. Samtidigt uttrycker socialsekreterarna att små barn kan bli delaktiga genom att 

observeras. 

Prevention 

Socialsekreterarna poängterade barns hälsa, att barnen ska må bra, och att de arbetar för att 

barn inte ska fara illa. Av studien framkom det att socialsekreterarna tänker en extra gång på 

vilka konsekvenser deras avslagsbeslut kan få för barnet. Socialsekreterarna beviljar många 

gånger matpengar utifrån barnperspektivet. Vi tolkar detta på det sätt att socialsekreterarna 

grundar sitt beslut utifrån barnens hälsa och välmående då avslag kan ge negativa 

konsekvenser för barnet, exempelvis att barnen går hungriga. Rasmusson (2006) betonar att 

barn ska ha rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Begreppet prevention innefattar också personalens 

lämplighet. Av vår studie framkom det att utbildning för att prata med barnen saknades och att 



socialsekreterare lämnar vidare ansvaret att prata med barnen till annan socialsekreterare som 

anses vara lämplig. 

De professionellas handlingsutrymme formas delvis av organisationen och delvis av bland 

annat de professionellas tolkningar, traditioner och individuella faktorer hos de professionella, 

som exempelvis erfarenheter och värderingar (Svensson et al, 2008). När ett avslagsbeslut ska 

fattas grundar socialsekreterarna det utifrån lagarna och organisationens regler.  Att 

socialsekreterarna tänker en extra gång på vilka konsekvenser ett avslagsbeslutet kan bero på 

deras erfarenheter av hur barn kan påverkas men även utifrån deras värderingar om barns 

mående. 

 

Promotion 

Vår studie visar att socialsekreterarna jobbar utifrån barnens behov och hälsa. Resultatet visar 

även att ett barnperspektiv är att följa upp tillsatta insatser. Genom att socialsekreterarna gör 

uppföljningar av insatserna tolkar vi det som att de arbetar med att på lång sikt förbättra 

barnens hälsa och levnadsvillkor. Promotion handlar om att på lång sikt främja hälsa och goda 

levnadsvillkor för barn. En annan viktig del som betonas i begreppet är barns rätt att ta del av 

information som berör barnen (Rasmusson, 2006). Socialsekreterarna ansåg att de kan bli 

bättre på att informera barnen gällande sina utredningar, att hela tiden informera tillbaka till 

barnet. De ansåg även att då de arbetar med vuxna så är det föräldrarna som bestämmer om 

barnen ska få eller inte få ta del av informationen. 

 

Barn har rätt till att ta del av information som rör deras utredningar Rasmusson (2006). 

Genom att socialsekreterarna uttrycker att de kan bli bättre på att ge information till barnen 

tolkar vi det som att det finns ett handlingsutrymme. Detta med anledning av att det är 

socialsekreterarna som gör bedömningen att inte ge informationen till barnen. Genom att 

socialsekreterarna gör bedömningen att inte informera barnen utan lämnar ansvaret över till 

föräldrarna tyder också på att de har ett handlingsutrymme. Vi tolkar att socialsekreterarna har 

den möjligheten att antingen informera barnen själv eller lämna ansvaret över till föräldrarna. 

 

 

 



Aktörsperspektivet 

 

Rasmusson (2006) understryker vikten av att barn ska ses som subjekt vilket innebär att 

informationen ska komma direkt från barnen. Socialsekreterarna ansåg att det är viktigt att 

träffa barnen. De försöker i varje ärende samtala med barnen utan föräldrarnas närvarande då 

de anser att enskilda samtal med barn är bra. De ansåg att det är viktigt att vara tydlig i 

dokumentationen med att skriva vem som säger vad, exempelvis vad barnen säger och vad 

föräldrarna säger. Att socialsekreterarna försöker få till ett samtal med endast barnen tolkar vi 

på så sätt att socialsekreterarna upplever att det är svårt att få barnens synvinkel om 

föräldrarna medverkar vid samtalet. En annan anledning kan vara att föräldrarna kan påverka 

barnen vid ett samtal om vad som får och inte får återberätta om den aktuella situationen. Då 

socialsekreterarna uttrycker att det är viktigt att skriva vem som säger vad, tolkar vi 

informantens svar på det sätt att de försöker lyfta fram barnen som självständig individ. 

Socialsekreterarna ansåg att de professionella ska se barnperspektivet utifrån barnets 

synvinkel och att det ska definieras utifrån barnen och inte de vuxna. Genom att 

barnperspektivet utgår från barnen synvinkel innebär det att de professionella utgår från vad 

barnet tycker och tänker och på så sätt kan barnen ses som ett aktivt subjekt med eget 

handlingsutrymme (Ibid). Det som också kan påverka från vems synvinkel barnperspektivet 

ska utgå ifrån är barnets ålder och mognad. Ju yngre barnen är desto mer blir barnperspektivet 

utifrån de professionella och i takt med stigande ålder så utgår de professionella från barnen. 

Mattsson (2006) skriver i sin avhandling att barn ska betraktas som en individ med 

handlingsförmåga med gradvis stigande möjlighet att agera och påverka situationer som rör 

barnen personligt. Socialsekreterarna i vår studie uttryckte att de själva ansåg att de lyssnade 

på barnen med stigande ålder. Även i lagstiftningen betonas vikten av att barn ska ses som 

subjekt vilket innebär att det finns en skyldighet att låta barnen komma till tals i frågor som 

rör de personligen (Ibid). Socialsekreterarna betonade detta tydligt under intervjuerna då de 

uttryckte att barn är part vid 15 års ålder och att de är då skyldiga att prata med barnen.  

Socialsekreterarna uttryckte vidare att de äldre barnens röster väger mer och att de kan 

påverka vilka insatser det ska beslutas om med stigande ålder. Ett annat sätt att se barnet som 

subjekt utifrån lagstiftningen är att varje barns behov och intressen ska beaktas individuellt 

vid beslut som rör dem (Ibid). Socialsekreterarna var eniga om att varje ärende är individuellt 

och att barnets delaktighet beror på det aktuella ärendet. De anser vidare att de måste hela 

tiden se till varje barns specifika behov och göra individuella bedömningar samt att det inte 

ska finnas någon färdig mall för vad alla barn behöver. De utgår från barnet och barnets vilja 



så långt det är möjligt vid analys av ärendet och i sin bedömning som sedan leder till ett 

beslut. 

 

Objektperspektivet 

 

Något som betonades samstämmigt i intervjuerna var att det viktigaste i barnperspektivet är 

barns trygghet. Barn ska skyddas och att barn inte ska fara illa. Barnen ska befinna sig i en 

trygg miljö och det ska må bra av att befinna sig där. Att barn ska få vara barn och inte behöva 

ta del av föräldrarnas problem är enligt socialsekreterarna ett sätt att skydda barnen från 

myndigheterna. Vi tolkar socialsekreterarnas svar på det sätt att de ser på barnen som objekt. 

Enligt Rasmusson (2006) innebär objektperspektivet att barn ses som objekt och är i behov av 

skydd och omsorg. Mattson (2006) skriver att det är de vuxna som bäst för barnens talan och 

att detta är ännu ett sätt att betrakta barnet som objekt. Ett barnperspektiv kan vara att fråga 

föräldrarna hur barnen mår. Socialsekreterarna uppmärksammar barnen i utredningsarbetet 

genom att fråga familjen om barnen är i behov av exempelvis fritidsaktiviteter. Något som 

betonades var att det inte spelar någon roll om socialsekreterarna träffar barnet eller inte då 

det är de vuxna som är klienterna och inte barnen. Vi tolkar detta på det sätt att 

socialsekreterarna inte behöver träffa barnen då all nödvändig information kan de få genom 

att bara träffa föräldrarna och utifrån det göra en bedömning av barnens situation. Ett annat 

sätt att förklara objektperspektivet är att barns behov och skydd bedöms utifrån vuxna och att 

barn bör ses som objekt i vissa situationer, exempelvis vid tvångsingripande och inför lagen 

(Mattsson, 2006). Socialsekreterarna arbetar utifrån vad de tror är det bästa för barnet. Vad 

som är bäst för barnet behöver inte alltid vara barnets egen vilja. Socialsekreterarna nämnde 

vidare att de gånger det inte går att följa barns vilja får de istället tillsätta en insats som de tror 

är det bästa för barnet. Det bästa för barnet kan vara att bli placerad även om det inte är vad 

barnet vill. Under barns första levnadsår, det vill säga innan de fått en medvetenhet och 

förståelse för sitt eget liv ses barnets som objekt (Ibid). I vår studie framkom det att 

socialsekreterarna upplevde att det är svårt att få små barn delaktiga i samtal. 

 

Utifrån vår analys av aktörs- och objektperspektivet har vi kommit fram till att barn kan ses 

som både subjekt och objekt av socialsekreterare. Hur socialsekreterarna väljer att se på 

barnet beror på deras handlingsutrymme. De professionellas handlingsutrymme formas delvis 

av organisationen men också utifrån de professionellas tolkningar och traditioner, individuella 

faktorer hos de professionella, som exempelvis erfarenheter och värderingar. Som 



professionell har man stor frihet i sitt arbete samtidigt som de är styrda av lagar, regler och 

överenskommelser.  (Svensson et al, 2008). I lagstiftningen uttrycks det att barn ska ses som 

subjekt och att låta barnen komma till tals i frågor som berör dem personligt (Rasmusson 

2006). Barnet kan ses som subjekt inom socialtjänsten vilket innebär att de ska få delta i 

möten och att informationen ska komma direkt från barnet. Samtidigt kan barnet ses som 

objekt vilket innebär det att man inte behöver träffa barnen och samtala med de alla gånger 

och att information till och från barnet kan gå via föräldrarna. När barn ses som objekt innebär 

det att barn är i behov av skydd och omsorg. Det är de vuxna som bedömer barns behov och 

skydd. Barn ses också som objekt under deras första levnadsvillkor då barnet inte kan uttrycka 

sig och göra sig delaktiga som äldre barn. Samtidigt kan små barn bli delaktiga genom att 

socialsekreterarna observerar dem. Socialsekreterare är låsta av många lagar och regler som 

organisationen sätter (Svensson et al, 2008). Samtidigt har vårt resultat visat att det finns olika 

synsätt att se på barnet inom socialtjänsten. Att socialsekreterarna väljer att antingen se barnet 

som subjekt eller objekt tror vi att det beror på att ingen människa är någon annan lik. Hur vi 

gör tolkningar, vad vi har för traditioner, erfarenheter och värderingar är individuellt vilket 

också kan vara en anledning att de uppfattar barnen så olika. 

 

Slutsats 

En slutsats vi kan dra är att barnperspektivet används inom socialtjänsten men att begreppet är 

svårt att definiera. Det finns olika sätt att definiera barnperspektivet. Utifrån vår analys kan vi 

dra slutsatsen att det handlingsutrymme som finns inom socialtjänsten påverkar att 

barnperspektivet tolkas olika. Barn kan antingen ses som subjekt eller objekt inom 

socialtjänsten. Att barn ska må bra, att behoven ska tillgodoses, att barn ska skyddas och barns 

trygghet är centralt inom socialtjänsten. Barns delaktighet anses vara viktig men samtidigt 

ansågs det att barn inte alltid behöver vara delaktiga. Hur barnperspektivet uppfattas och 

tillämpas i socialtjänstens arbete beror på det handlingsutrymme som socialsekreterarna har. 

 

DISKUSSION 

 

Utifrån vår studie kan vi dra slutsatsen att socialsekreterarna upplevde att barnperspektivet är 

komplext och svårdefinierad begrepp. Enligt Arnér och Tellgren (2006) är att barnperspektivet 

är mångtydigt och diffust eftersom det finns inte bara en definition av begreppet utan flera. 

Vidare framkom det att erfarenhet av arbeta med barn, att grundutbildning och/eller 

utbildningar via jobbet, att vara förälder och att diskutera begreppet på arbetet har hjälpt dem 



att få en ökad förståelse och kunskap för barnperspektiv och dess innebörd. Dessa faktorer 

påverkar hur de uppfattar barnperspektivet och vi drar slutsatsen att dessa faktorer påverkar 

hur socialsekreterarna arbetar med barn. Nordlanders (2006) avhandling visar att 

socialsekreterarnas utredningsarbete påverkas av deras värderingar, erfarenheter men även 

genom att de sökt stöd för sina övervägningar av beslut hos bland annat sina kollegor. Precis 

som alla andra människor påverkas även socialsekreterarnas syn av olika faktorer. Vi är 

medvetna om att dessa faktorer som socialsekreterarna nämnt i intervjuerna kan påverka deras 

uppfattning och tillämpning av barnperspektivet. Vi finner det intressant att socialsekreterare 

som har en likvärdig grundutbildning, gått samma utbildning via jobbet och arbetar under en 

och samma socialtjänst har så olika uppfattningar gällande barnperspektivet. En anledning 

tror till detta tror vi beror på det handlings- och tolkningsutrymme som finnas inom 

socialtjänsten. 

Det finns enligt Hollander (2005) ett stort intresse för att barn ska få möjlighet att uttrycka sin 

egen vilja och få den beaktad vilket även framkom i vår studie. Däremot framkom det inte i 

vilken utsträckning barn ska få vara delaktiga utan att barns delaktighet beror på deras ålder 

och mognad. Av vår studie kan vi dra slutsatsen att äldre barn är mer delaktiga än små barn. 

Barnets mognad och ålder ska ha stor inverkan på medverkandegraden (Mattson 2008). Barn 

ses som objekt i vissa situationer, exempelvis under deras första levnadsår (Mattson 2006). 

Socialsekreterarna ansåg att det är svårt att få små barn delaktiga och att de istället får 

informationen om barnet via föräldrarna. Utifrån den tidigare forskning vi läst och fått genom 

upplever vi att det framkommer att det inte går att få små barn delaktiga utan delaktigheten 

kommer med stigande ålder. Det som framkom i vår studie var att det går att göra små barn 

delaktiga och detta genom att observera dem. 

 

Vi drar slutsatsen att hur barnperspektivet tillämpas inom socialtjänsten beror på vilket sätt 

socialsekreterarna uppfattar begreppet. Den litteratur och tidigare forskning som vi tagit del 

av för att närma oss en förklaring av barnperspektivet visar att begreppet kan definieras 

utifrån barns, föräldraras och professionellas synvinkel. Detta var även något som framkom i 

vår studie.  Det som nämns i vårt resultat är att socialsekreterarna utgår både från barns och 

föräldrars synvinkel när barnperspektivet ska tillämpas. Att barnperspektivet anses tillämpas 

genom att endast fråga föräldrarna var också något som uppkom av vår studie. Vi anser att det 

kan vara problematiskt att begreppet barnperspektiv kan definieras på flera olika sätt inom 



socialtjänsten. En problematik kan enligt oss vara att insatser kan variera beroende på vilken 

socialsekreterare som utreder ärendet, då vissa socialsekreterare eventuellt utgår mer från 

föräldrarnas synvinkel och inte barnens lika mycket eller tvärtom. Andra socialsekreterare 

kanske alltid väljer att utgå från bådas synvinkel för att få en helhetsförståelse. Vi tror att 

socialsekreterarna många gånger försöker hitta en balans mellan de olika perspektiven vilket 

inte är det lättaste. Enligt Rasmusson och Hyvönen (2005)  är det inte lätt att få en balans 

mellan barnets önskemål och hur de vuxna uppfattar vad som är bäst för barnet. För att detta 

ska lyckas krävs det att vuxna har en stor lyhördhet inför barnen. Vi tror att barnperspektivet 

kan tillämpas på bästa sätt om det beaktas utifrån ett helhetsperspektiv, vilket enligt oss är att 

utgå från barnens, föräldrarnas och de professionellas synvinkel. Vi är medvetna om att det 

inte alltid kan fungera och detta särskilt vid tvångsingripande. Samtidigt tror vi att det alltid 

går att lyssna på alla parter och få en helhetsbild. 

 

Funderingar kring fortsatta studier 

 

Utifrån vår studie tror vi att man kan finna olika delar som går att undersöka vidare och 

fördjupa sig i. Några exempel som vi anser skulle vara intressant att undersöka är 

nedanstående. 

 

Något som är intressant att studera vidare om är hur arbetet inom socialtjänsten skulle fungera 

om det endast fanns en definition av begreppet att utgår ifrån och även när det gäller 

tillämpning av barnperspektivet. En annan idé till fortsatt studie är  att studera hur 

socialsekreterarna som har en likvärdig grundutbildning, gått samma utbildning via jobbet 

och arbetar under en och samma socialtjänst har så olika uppfattningar gällande 

barnperspektivet. Utifrån vår studie har vi kommit fram att det inte är lätt att få en balans 

mellan de olika perspektiven. Av den anledningen tror vi att det går att forska vidare om hur 

man kan få helhetsbild av de olika perspektiven och även arbeta utifrån en helhetsbild. En 

annan intressant aspekt är att studera hur barn uppfattar sin delaktighet i förhållande till 

socialsekreterarnas uppfattning. Vidare forskning om hur man kan få små barn delaktiga är 

också en fundering vi har haft. Nya frågor vi ställer oss är om vilka metoder det finns för att 

få barn delaktiga, särskilt små barn. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 - BBIC 

 

BBIC (Barns Behov I Centrum) är framtaget efter ett omfattande forsknings- och 

utvecklingsarbete och bygger på det engelska systemet Integrated Children´s System (ICS). 

Syftet med BBIC är att stärka barnens ställning, barnperspektivet, utifrån FNs barnkonvention 

om barnens rättigheter och lagarna 1 kap.2 § samt 3 kap. 5 § Socialtjänstlagen. BBIC syftar 

till att skapa en helhetssyn om barns och ungas utveckling inom olika områden så som fysisk 

och psykisk hälsa, utbildning samt känslo- och beteendemässig utveckling. BBIC är en 

modell som kan användas för att underlätta dokumentation inom socialtjänsten, uppmuntra 

socialsekreterare att analysera den information som insamlats och involvera barnet och 

familjen i utredningsprocessen. Denna modell riktar dig till handläggning och dokumentation 

i utredning, planering samt uppföljning. BBIC har anpassats och utvecklats till svensk lag av 

Socialstyrelsen i samarbete med sju svenska kommuner/kommundelar (Socialstyrelsen 2006). 

Målet var att utveckla en modell som är enhetlig för utredning, planering och uppföljning för 

användning i hela landet för att motverka variationer mellan kommunerna. BBIC syftar även 

till att verka för samarbete kring barnet med föräldrar och familj vårdgivare och professionella 

(Ibid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bildkälla
2
 

Denna tringel är en som kan användas av professionella i sitt resonemang kring barn och 

ungdomar som grundar sig i en helhetssyn på barnets utveckling. De olika sidorna i denna 

triangel visar olika variabler för barnet; barnets behov, föräldrarnas förmåga och faktorer i 

familj och miljö (Socialstyrelsen 2006). 

 

                                                 

2 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic/grundernaibbic hämtad 2011-

03-14 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Vi är två blivande socionomer som läser sjätte terminen vid Linnéuniversitetet i Växjö. Som 

en del av utbildningen ska vi skriva G3-uppsats (C-uppsats) som vi nu har kommit till. 

Vi är intresserade av att undersöka hur socialsekreterare uppfattar och tillämpar 

barnperspektivet. 

Vi tänker arbeta utifrån en kvalitativ metod och utföra intervjuer i syfte att belysa området. Då 

vi finner vårt valda område intressant hoppas vi att just du vill ställa upp med dina värdefulla 

kunskaper och erfarenheter för att göra det möjligt för oss att genomföra denna studie.  

Vi beräknar att intervjun kommer att ta ca 60 - 90 min och vi kommer att spela in intervjun 

om du samtycker till detta. Vi vill poängtera att intervjun är frivillig och att vi inte kommer att 

skriva ut ditt namn, vilken avdelning du arbetar på eller i vilken stad du arbetar i. 

Vi har avsatt tid för intervjuerna: v 15 – 16 samt tisdag 26/4 (v17). 

 

Vi skulle därför vara tacksamma om du kunde svara på detta mail så snart som möjligt. Kom 

gärna med förslag på dag och tid! 

Då vi är intresserade av att få en generell bild hur socialsekreterare uppfattar barnperspektivet 

kan din anonymitet försäkras och vi har tystnadsplikt. Dina svar kommer vi att behålla för att 

själva och allt material kommer att förstöras vid uppsatsens slut. Uppsatsen kommer att 

publiceras när den är godkänd, vill du då ta del av uppsatsen kommer du ha möjlighet till 

detta. 

Om du har frågor angående vår uppsats/studie får du gärna kontakta oss eller vår handledare: 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Martina Holgersson    Pranvera Vishaj 

Martina.holgersson@hotmail.com   pviar08@student.lnu.se 

070- 291 71 94    073- 924 27 78 

 

mailto:Martina.holgersson@hotmail.com


Bilaga 3 - Intervjuguide 

 

Om Intervjupersonen 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? 

 

 

Barnperspektivet 

3. Vad innebär barnperspektiv för dig? 

4. På vilket sätt har du kommit i kontakt med barnperspektivet och dess innebörd? 

5. På vilket sätt kan barnperspektivet tillämpas? 

6. Kan du beskriva vad som menas med att arbeta utifrån ett barnperspektiv? 

7. Vad är särskilt viktigt för dig i barnperspektivet? 

 

Delaktighet 

8. Vad anser du om barns delaktighet?  

9. Vad anser du om att träffa barnen? 

10. Är det vanligt att barn är med på möten? 

11. Förekommer det hembesök, varför/varför inte? 

12. Påverkar barnets ålder av hur du använder dig av barnperspektivet? 

 

Utredningsförfarandet 

13. På vilket sätt uppmärksammas barnet i handläggningen? 

14. På vilket sätt uppmärksammar du barnet i dokumentationen? Rubriker? 

15. Utgår du från barnperspektivet – barnets bästa i beslutsprocessen? 

16. Hur då? Tänker du speciellt på det vid bifall och avslag? 

17. Hur går ni tillväga för att tillgodose barnets bästa? Något mer? 

18. Hur använder du barnperspektivet i ditt utredningsarbete? 

 

Övrigt 

19. Hur skulle du vilja att ett barnperspektiv skulle definieras, användas i ditt arbete? 



Bilaga 4 – Arbetsfördelning 

 

Vi har genomfört alla intervjuerna tillsammans men vi delade upp transkriberingen och gjorde 

fyra intervjuer var. I övrigt har vi genom hela uppsatsen arbetat tillsammans. Vi har skrivit allt 

tillsammans men vem som suttit vid tangentbordet varierar. 




