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1  INLEDNING 

 

Barnets möjlighet till delaktighet i barnskyddsärenden och speciellt vid beslut om pla-

cering, är en av de många faktorer som påverkar barnens positiva eller negativa uppfatt-

ning om barnskyddsprocessen. Barns delaktighet inom barnskyddet är ett mycket omta-

lat ämne i vårt samhälle. Den nya barnskyddslagen (13.4.2007/417) som trädde i kraft år 

2008 sätter stor vikt på barnens delaktighet och på att de ska få sina röster hörda i be-

slutsprocesser (Päkkilä 2008:161). Även Finlands grundlag (11.6.1999/731) samt FN:s 

konvention om barns rättigheter (60/1991) tar fasta på barnens rätt till delaktighet i 

ärenden som berör dem själva.  

 

På 2000-talet har det finländska barnskyddet satt allt större vikt på arbetet som görs med 

barnen, det nya arbetssättet har ökat barnens delaktighet och gjort barnskyddsprocessen 

mer barncentrerad. Päkkilä (2008:162) menar dock att barnens delaktighet borde få en 

ännu större roll inom alla processer inom barnskyddsarbetet. Hotari et. al. (2009:117) 

hävdar också att, barnens delaktighet borde vara en utgångspunkt för barnskyddsarbetet, 

men att delaktigheten dock för tillfället bara kan ses som ett särdrag inom barnskydds-

processen. Både Päkkiläs (2008) och Hotari et. al:s (2009) uttalande bevisar att det finns 

behov av utveckling och förbättring på det planet. 

 

Jag har valt att skriva om barns delaktighet i barnskyddsprocessen, utgående från bar-

nens åsikter och synpunkter. Dessutom vill jag med detta examensarbete studera social-

pedagogikens möjligheter att stärka delaktigheten inom processen, på de delområden 

som barnen menar att bidrar till en delaktighetskänsla. Intresset för barnens möjlighet 

till delaktighet inom barnskyddets olika delar, samt socialpedagogiken som ett arbetssätt 

inom barnskyddet, väcktes då jag gjorde min fördjupade praktik på en barnskyddsan-

stalt. Jag kom att reflektera över hur man kunde utveckla barnens möjlighet till delak-

tighet i det vardagliga arbetet med barnen. Socialpedagogiken och dess resurser, som 

grund för barnskyddsarbetet, var centrala i reflektionen. Reflektionen på praktikplatsen 

ledde till detta projekterade examensarbete om barns upplevelse av delaktighet. 
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Barnskyddsfrågor och specifikt barnens roll i beslutsfattande, har fått stor uppmärksam-

het i massmedia den senaste tiden. Huruvida professionella inom barnskyddet tar bar-

nets åsikter i beaktande, har varit mycket omtalat. Jansén (2013) skriver i artikeln Bar-

net hördes inte om den åtta åriga flickan Eerika som dödades av sin far och styvmor och 

som trots ett antal barnskyddsanmälningar inte blev placerad för vård utom hemmet. 

Jansén (2013) menar att barnets berättelse hördes via vuxna människor och således blev 

barnets egen röst inte hörd. Spekulationerna kring huruvida hörandet av Eerikas röst 

hade gett fallet ett annorlunda slut, är oändliga. För att kunna utveckla verksamheten 

inom de olika delarna av processen, till mer barncentrerad, samt för att säkerställa bar-

nens roll som den mest centrala i sitt eget barnskyddsärende, jag anser att det är viktigt 

att undersöka vilka aspekter barnen upplever som mest centrala då det gäller delaktighet 

i barnskyddsprocessen. 

 

1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsning 

Syftet med mitt examensarbete är att beskriva barnens perspektiv på möjlighet till del-

aktighet i barnskyddsprocessen. Utgående från barnens upplevelser om möjlighet till 

delaktighet, beskrivs deras syn på barnskyddsprocessen i sin helhet. Vidare utreds huru-

vida det socialpedagogiska arbetet kunde fungera som stöd, för att stärka och synliggöra 

aspekterna som enligt barnen bidrar till delaktighet och en lyckad barnskyddsprocess. 

Min undersökning kunde besvara följande frågeställningar: 

 

1. Vilka aspekter bidrar enligt barnen till en känsla av delaktighet i de olika delarna av 

barnskyddsprocessen?  

2. Hur påverkar barnens upplevelser av möjlighet till delaktighet deras uppfattning om 

barnskyddsprocessen? 

3. På vilket sätt kan socialpedagogiska insatser fungera som stöd för att stärka de aspek-

ter som enligt barnen medför delaktighet? 

 

I mitt arbete kommer jag att undersöka vilka aspekter barnen anser vara de viktigaste då 

det gäller att uppnå en känsla av delaktighet inom sin egen barnskyddsprocess. Vidare 

vill jag undersöka ifall känslan av uppnådd delaktighet, påverkar barnens åsikt om barn-

skyddsprocessen. Litteraturstudien kommer att vara starkt förankrad i barnens perspek-
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tiv och målet är att synliggöra barnens åsikter om vad som bidrar till delaktighet och 

därmed eupplevelsen av barnskyddsprocessen. Dessutom vill jag studera det socialpe-

dagogiska arbetets möjlighet att stöda de aspekter, som enligt barnen bidrar till en käns-

la av delaktighet. 

 

För att arbetet inte skulle bli för brett kommer jag att avgränsa undersökningen till bar-

nens perspektiv och inte de professionellas. Barns perspektiv kan ses som barnets berät-

telse, uppfattning eller tolkning av ett fenomen. Vad anser barnet själv om att t.ex. vara 

placerad utanför hemmet? (Johansson 2003:43ff).  

 

1.2 Arbetslivsrelevans 

Barnens delaktighet i barnskyddsprocessen är en ytterst central del av barnskyddsarbetet 

i Finland. I och med den förnyade barnskyddslagen (13.4.2007/417) har barnens roll i 

barnskyddsprocessen blivit allt viktigare. Barnens delaktighet blir mer och mer synlig 

inom arbetet, men fortfarande finns det många delområden som bör utvecklas, för att 

barnen ska kunna uppnå full delaktighet. (Päkkilä 2008:162f) 

 

Min litteraturstudie som grundar sig på barnens åsikter om vad som medför delaktighet, 

kan fungera som stöd för professionella i arbetet inom barnskyddet, för att möjliggöra 

barnens delaktighet. Mitt examensarbete är ett projekterat arbete, med en avdelning på 

ett mottagningshem som uppdragsgivare. Auroran vastaanottokoti, osasto Metsola, är en 

avdelning med sju platser för brådskande placerade barn i åldern sju till tretton år. Un-

der en brådskande placering, påbörjas många processer som kan påverka barnens liv 

och framtid, på många olika plan. Det är ytterst relevant för personalen på mottagnings-

hemmet, att få en insikt i vad barn anser att kan medföra delaktighet i barnskyddspro-

cessen, för att på bästa sätt kunna involvera barnen i processerna. Min uppdragsgivare 

ämnar använda resultatet av studien, för att kunna utveckla sin verksamhet i en riktning 

som främjar barnens möjlighet till delaktighet. 



 

10 

 

2 GRUNDERNA FÖR BARNSKYDDSARBETET I FINLAND 

Barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare, har i första hand ansvar för barnets om-

sorg och fostran, dock har de rätt att få stöd av samhället i den utmanande uppgiften, 

vilket även säkerställs i Finlands grundlag (11.6.1999/731). I grundlagen säkerställs vi-

dare vars och ens rätt till ett privatliv och hemfrid. Omsorgen och fostran av barnet, ses 

som både en rättighet och en skyldighet för vårdnadshavarna.  Eftersom vårdnadshavar-

na har rätt till att fostra sitt barn, ses det också som deras rättighet att förverkliga sina 

individuella fostringsmetoder, dock ska all fostran utgå ifrån att främja barnets uppväxt 

och utveckling. Utomstående har inte rätt att ingripa i familjens vardag och fostrings-

principer, ifall det inte finns välgrundade orsaker för ingripandet. Grunder för ingripan-

de kan handla om vårdnadshavarnas psykiska sjukdomar, missbrukarproblem eller ut-

övning av våld som en fostringsmetod. Ifall man kan konstatera att föräldrarna eller 

vårdnadshavarna inte har tillräckliga resurser för att ta hand om och fostra barnet, att 

uppväxtmiljön är direkt skadlig för barnet eller att barnets eget beteende äventyrar dess 

hälsa och uppväxt, är det samhällets plikt att ingripa. Då överförs ansvaret för att trygga 

barnets uppväxt samt utveckling till samhället, där barnskyddet spelar en stor roll. Sam-

hället ansvarar även för att barnets grundrättigheter samt de mänskliga rättigheterna 

uppfylls. (Liikonen & Martiskainen 2010; Taskinen 2008:14)  

 

Syftet med barnskyddet i Finland, som tryggas av flera olika lagar, är att försäkra barnet 

om en trygg uppväxtmiljö, säkerställa en balanserad och mångsidig utveckling samt ge 

barn specifikt skydd. Barns rättigheter beskrivs i Finlands grundlag (11.6.1999/731) i 

kapitel två. Dessa rättigheter specificeras i FN:s konvention om barns rättigheter 

(60/1991). I konventionen ingår följande fyra grundprinciper, alla barn har samma rät-

tigheter, barnets bästa bör beaktas vid varje beslut, varje barn har rätt till liv och utveck-

ling, dessutom har alla barn rätt till att uttrycka sin egen åsikt och känna att de är re-

spekterade. Målet med barnskyddsarbetet är att trygga dessa fyra grundprinciper genom 

att främja barnets välmående, utveckla service för att stöda uppväxten samt utövande av 

barn- och familjespecifikt barnskyddsarbete. I alla lagar och bestämmelser vilka berör 

barnens rättigheter, poängteras vikten av att alltid ta barnens bästa i beaktande. Detta 

betyder i praktiken att de professionella är skyldiga att bedöma vad som är bäst för just 

det här barnet i den specifika livssituationen, utgående från barnets, familjens och la-

gens synpunkter. Barnens rättigheter går inte att trygga endast med hjälp av barnskydds-
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lagen och därför finns förordningar om barns rättigheter fortfarande, även i andra lagar. 

(Taskinen 2008:10; Lastensuojelun käsikirja 2007)  

 

Barnskyddet kan ur ett bredare perspektiv betraktas som beskyddande av barnet, där 

ansvaret för att skydda barnet inte endast ligger på myndigheterna, utan det kan ses som 

hela samhällets och alla invånares uppgift. Samhällets framtid är beroende av nutidens 

barn, därför ses beskyddandet av barnen som ett stort intresse för hela samhället. Taski-

nen (2008:10) menar att endast barnskyddsliga åtgärder inte är tillräckliga för att trygga 

barnens uppväxt, utan det krävs mer omfattande samhälleliga åtgärder. 

 

Bestämmelsen om människans rättigheter bildar två ytterst centrala principer ur barn-

skyddsarbetets synvinkel. Det handlar om barnets fördel men också om skyddande av 

privat- och familjeliv. Dessa aspekter råkar ofta i konflikt med varandra då det gäller 

barnskyddsarbetet. Utgångspunkten är alltid att handla enligt barnets bästa och då sätts 

familje- och privatlivets skydd i andra hand. Ingripande i familjens vardag, kan uppfat-

tas som en kränkning av familjens integritet, samtidigt handlar det om att ingripa för 

barnets bästa. Barnskyddarbetet präglas ofta av motstridiga uppfattningar gällande dessa 

aspekter. (Taskinen 2008:14f) 

 

Främjande av barnets välmående, genom att stöda barnet och vårdnadshavarna med bas-

service, ses som en förebyggande form av barnskyddsarbete. Genom det förebyggande 

arbetet vill man trygga barnets uppväxt, utveckling samt välmående. Taskinen 

(2008:10f) nämner vikten av tidigt ingripande ifall man märker att ett barn har någon 

form av svårigheter. Hon menar att vid tidigt ingripande finns större möjligheter att 

hjälpa barnet, än om problemet har funnits länge. Då basservicen inte är tillräcklig för 

att trygga barnets uppväxt och utveckling, måste det barn- och familjespecifika barn-

skyddsarbetet aktiveras och en barnskyddsprocess inledas.  

 

I Finland använder sig barnskyddet i första hand av öppenvårdens stödåtgärder, som kan 

erbjudas familjerna i hemmen. Ifall barnskyddsmyndigheterna märker att öppenvårdens 

stödåtgärder inte är tillräckliga, måste barnet placeras för vård utanför sitt eget hem. Då 

det finns behov av vård utom hemmet för att trygga barnets bästa, ska det ordnas omgå-

ende. Fastän barnet placeras utanför sitt eget hem, har hon rätt att upprätthålla kontakten 

till sin egen familj och närstående, de professionella inom barnskyddet är skyldiga att 
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stöda barnet i upprätthållandet av kontakten. Vid ordnande av vård utom hemmet, är det 

ytterst centralt att barnets språkliga, kulturella och religiösa bakgrund, samt att upprätt-

hållandet av den, tas i beaktandet. Målet med vården utom hemmet, är att komma åt 

problemen i familjen och i bästa fall kunna återförena familjen. Ifall grunderna för en 

placering utom hemmet försvinner, ska placeringen upphöra, dock får en placering inte 

avbrytas ifall det uppenbarligen strider mot barnets bästa. (Taskinen 2008:16f) 

 

2.1 Barnskyddsprocessen 

Det barn- och familjespecifika barnskyddsarbetets uppgift är att försäkra barnet om ett 

värdigt liv och trygga människorelationer. Barnet ska få vara barn, utan att behöva bära 

det ansvar som egentligen tillhör de vuxna. En process inom det barn- och familjespeci-

fika barnskyddsarbetet får sin början i och med en utredning av behovet av barnskydds-

åtgärder. (Taskinen 2008:12) 

 

Barnskyddsprocessen inleds i och med att det kommer till en socialarbetares kännedom 

att barnet är i behov av specifikt skydd. Behovet kan komma till kännedom bl.a. genom 

att någon som arbetar med barnet, t.ex. lärare eller daghemspersonal, märker att allting 

inte står rätt till, eller genom att familjen har varit brukare av utkomststöd under en 

längre tid och således träffar socialarbetare. Bland ungdomar är det vanligt att de själva 

vänder sig till barnskyddet för att få stöd och hjälp, i vissa fall är det vårdnadshavaren 

som upplever situationen med barnet så utmanande att hon söker hjälp. Vanligast är 

dock att någon utomstående ser att barnet är i behov av specifikt skydd och gör en barn-

skyddsanmälan. Professionella inom bl.a. social- och hälsovården, utbildningsverket, 

räddningsverket och poliskåren är på sitt yrkes vägnar anmälningsskyldiga. Tystnads-

plikten får inte ses som ett hinder för att göra en barnskyddsanmälan. När socialarbeta-

ren får en barnskyddsanmälan, inleds i allmänhet en utredning av behovet av barn-

skyddsåtgärder. (Taskinen 2008:30f; Liikonen&Martiskainen 2010; Lastensuojelun kä-

sikirja 2007) 

 

Då socialarbetaren får en barnskyddsanmälan, är hon skyldig att omgående avgöra ifall 

barnet är i akut behov av barnskyddsåtgärder. Ifall det framkommer att barnets hälsa 

och utveckling är i direkt fara, görs omgående en brådskande placering. En brådskande 
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placering leder alltid till klientskap inom barnskyddet. Om barnet inte är i akut behov av 

barnskyddsåtgärder, ska socialarbetaren inom sju arbetsdagar efter att anmälan anlänt, 

avgöra ifall behovet av barnskyddsåtgärder ska utredas eller inte. Huvudsakligen utreds 

alla barnskyddsanmälningar, en anmälning kan lämnas outredd bara i sådana fall då 

barnet redan är klient inom barnskyddet eller ifall anmälningen direkt kan bedömas som 

irrelevant. När en utredning av behovet av barnskyddsåtgärder startas, blir barnet klient 

inom barnskyddet, om utredningen visar att barnet och familjen inte är i behov av stöd, 

avslutas klientskapet inom barnskyddet. I de fall då socialarbetaren bestämmer att inte 

starta en utredning av barnskyddsåtgärders behov, medför en barnskyddsanmälan inte 

klientskap inom barnskyddet. (Taskinen 2008:34f; Lastensuojelun käsikirja 2007) 

 

Vid utredning av behovet av barnskyddsåtgärder, utgår man ifrån barnets behov i rela-

tion till vårdnadshavarnas möjligheter att svara på dem. Målet med utredningen är att 

kartlägga ifall familjen är i behov av barnskyddets hjälp i form av stöd och kontroll, el-

ler om den kan klara sig med hjälp av sitt eget sociala nätverk och andra myndigheters 

stöd. Vid utredningen tar man fasta på familjens resurser att svara på barnets behov i 

nuläget, men även familjens historia med tyngdpunkt på hur man tidigare har svarat på 

barnets behov, spelar en viktig roll vid utredande av behovet av barnskyddsåtgärder. 

Dessutom ska både risker och möjligheter i framtiden beaktas. Med tanke på framtiden 

tar man fasta på de risker för barnets hälsa och utveckling som kan urskiljas, samt vilka 

följder genomförda och ogenomförda interventioner inom barnskyddet kan ha för bar-

net. Möjligheterna till förändringar i den problematiska familjesituationen ska också 

kartläggas. Kortfattat handlar det om att utreda barnets behov, vårdnadshavarnas resur-

ser, samt möjliga risker för barnets uppväxt. Utredningen av barnskyddsbehovet görs i 

bästa fall under ett gott samarbete med både barnet och vårdnadshavarna. I vissa fall har 

barnet och/eller vårdnadshavarna inte möjlighet eller intresse av att delta i utredningen, 

då kan utredningen undantagsvis göras endast av de professionella, detta kräver dock 

goda grunder samt ett särskilt beslut. Socialarbetaren har rätt att träffa barnen även om 

vårdnadshavarna motsätter sig. Utredningen om behovet av barnskyddsåtgärder berör 

alla barn i familjen, fastän anmälan har berört bara ett av barnen. (Taskinen 2008:34) 

 

En utredning av behovet av barnskyddsåtgärder kan som sagt visa att det inte finns be-

hov av stöd och då avslutas klientskapet inom barnskyddet. I många fall visar det sig 

ändå att familjen är i behov av stöd från barnskyddet. Då gör socialarbetaren tillsam-
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mans med barnet och familjen, en klientplan. Sedan avgör socialarbetaren i samarbete 

med barnet och familjen, vilka stödåtgärder som passar familjen bäst. I första hand an-

vänder man sig av stödåtgärder inom öppenvården. Familjen binder sig då att ta emot de 

stödåtgärder öppenvården har att erbjuda, det kan handla om t.ex. familjearbete, ut-

komststöd för att främja familjens välmående, även dagvård för barnet kan fungera som 

en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård. En placering utanför hemmet kan ses som 

barnets bästa och då är det möjligt att göra placeringen inom ramen för öppenvården. 

Målet med öppenvården är att främja och stöda barnets utveckling samt stöda vårdnad-

shavarnas fostringsförmåga och -möjligheter. (Taskinen 2008:41ff; Liiko-

nen&Martiskainen 2010; Lastensuojelun käsikirja 2007) 

 

Ifall barnet är i direkt fara eller annars i behov av akut skydd, görs en brådskande pla-

cering. Grunder för en brådskande placering kan vara t.ex. vårdnadshavarnas tillfälliga 

oförmåga att ta hand om barnet, en akut kris i familjen, familjevåld och självdestruktivt 

beteende hos barnet.  I första hand försöker man placera barnet hos en släkting eller an-

nan närstående, men i de fall då det inte är möjligt placeras barnet i en mottagningsfa-

milj eller på mottagningshem. En brådskande placering görs i första hand för 30 dagar. 

Ifall grunderna för den brådskande placeringen upphör, kan den avbrytas tidigare med 

ett särskilt beslut av socialarbetaren. Målet med den brådskande placeringen är att 

grundligare utreda barnets och familjens problem, svårigheter och resurser samt behov 

av barnskyddets stödåtgärder. En brådskande placering kan med socialarbetarens beslut 

förlängas med ytterligare 30 dagar, en orsak kan t.ex. vara att man under de första 30 

dagarna inte har hunnit bilda ett tillräckligt brett perspektiv av barnets situation, eller att 

grunderna för den brådskande placeringen fortfarande är giltiga. Efter 60 dagar av en 

brådskande placering, ska socialarbetaren göra ett beslut om barnets framtid. Det finns 

tre alternativ för tillvägagångssättet, det första och mest önskvärda är att barnet kan 

återvända hem, dock i de flesta fallen med stödåtgärder från öppenvården. Det andra 

alternativet är att placeringen fortsätter som en öppenvårdsstödåtgärd. Det sista alterna-

tivet d.v.s. omhändertagning, tas till i fall då hemförhållandena eller barnets eget bete-

ende i stor grad sätter barnet i fara, genom att äventyra barnets hälsa och utveckling. 

(Taskinen 2008:41ff; Liikonen & Martiskainen 2010; Lastensuojelun käsikirja 2007) 

 

Taskinen (2008:49ff) beskriver en omhändertagning som ytterst känslig för både barnet 

och dess vårdnadshavare, en omhändertagning är ett kraftigt ingripande i familjens 
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självbestämmanderätt. Konflikter föds lätt vid diskussioner kring omhändertagningens 

tidpunkt, det kan röra sig om åsikter kring ”för tidigt” eller ”för sent” ingripande i bar-

nets situation. En omhändertagning är ändamålsenlig ifall bristerna i barnets omsorg 

eller uppväxtmiljö, allvarligt äventyrar barnets hälsa eller utveckling, eller om barnet 

själv allvarligt äventyrar sin egen hälsa eller utveckling, genom att använda rusmedel, 

utöva brottslig verksamhet eller annan form av beteende som kunde jämföras med dem.  

En omhändertagning är i kraft tillsvidare men den kan upphöra ifall det inte mera finns 

grunder för den. För att en omhändertagning ska upphöra, förutsätts stora förändringar i 

uppväxtförhållandena, dessutom ska uppväxtförhållandena vara tillräckligt goda under 

en tillräckligt lång tid för att omhändertagningen kan upphöra och barnet kan återvända 

hem. Senast då barnet fyller 18 år upphör omhändertagningen. Målet med en omhänder-

tagning är att på basen av barnets bästa sträva till att återförena familjen. Socialarbeta-

ren ska minst en gång om året utvärdera, ifall grunderna för att omhändertagningen fort-

farande är giltiga. Dock kan en omhändertagning inte upphöra fastän det inte mera finns 

grunder för den, ifall det klart strider mot barnets bästa. Aspekter som påverkar huruvi-

da en omhändertagning fortsätter eller inte, är t.ex. hur länge barnet har varit omhänder-

taget, barnets anknytningsrelation till både vårdnadshavarna och de som står för vården 

av barnet under omhändertagningen, samt barnets egen åsikt om var det vill bo. Ifall 

socialarbetaren bedömer att vårdnadshavarnas resurser att fostra barnet är tillräckligt 

starka, uppväxtförhållandena är tillräckligt goda och har varit det under en tillräckligt 

lång period och barnet själv vill flytta tillbaka hem, kan en omhändertagning upphöra. I 

vissa fall är barnet omhändertaget ända tills det fyller 18 år och sedan förflyttas ungdo-

men till eftervården inom barnskyddet. (Lastensuojelun käsikirja 2007) 

 

I figur 1 presenteras den mångfacetterade processens gång. Figuren åskådliggör barn-

skyddsprocessen allt från en barnskyddsanmälan till att klientskapet upphör, med alla 

mellanstadium och olika möjligheter till stöd. 
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2.2 Olika former av placeringar utanför hemmet 

Ett barn som av någon orsak inte kan bo med sina egna föräldrar eller vårdnadshavare 

placeras för vård utanför hemmet. Orsaker till en placering kan vara att det inte är tryggt 

för barnet att bo hemma p.g.a. vårdnadshavarna eller barnets eget beteende. (Saastamoi-

nen 2008:26-36) Kommunerna har ansvar för att ordna vård utom hemmet, på ett sätt 

som bäst svarar på barnets behov av omsorg och stöd. Det finns några olika former av 

placering utanför hemmet, som jag kommer att beskriva kort.  

 

Med familjevård avses den vård som ordnas för det placerade barnet i ett privat hem. 

Målet med familjevården är att ge barnet en så familje- och hemlik uppväxtmiljö som 

möjligt. I ett familjehem kan högst fyra barn vara placerade på samma gång, medräknat 

familjens biologiska barn som är under skolålder. Ifall det bor två vuxna i familjehem-

met och den ena har en utbildning inom socialvården, kan sammanlagt sju barn bo hos 

familjen under samma tidsperiod. I ett familjehem får man inte utöva de begränsnings-

åtgärder som finns stipulerade i barnskyddslagen (13.4.2007/417) i kapitel 11 om be-

gränsningar i vård utom hemmet. (Saastamoinen 2010:9) 

 

Professionella familjehem ses som en mellanform av familjevård och barnskyddsanstalt. 

I ett professionellt familjehem bor minst två vuxna med utbildning inom det sociala om-

rådet som svarar för omsorgen och fostrandet av barnen, även utomstående kompetent 

personal kan medverka i vården och fostringen. Storleken på de professionella familje-

hemmen varierar men högst sju placerade barn kan samtidigt vårdas i ett professionellt 

familjehem, medräknat de under skolålders barn som bor i familjen. I professionella fa-

miljehem vårdas ofta mer krävande barn, som p.g.a. sitt beteende och sina behov inte 

kan placeras inom traditionell familjevård. (Saastamoinen 2010:9f) 

 

Anstalt vård är den tredje formen av vård som kan ordnas utanför barnets eget hem. Till 

barnskyddsanstalter räknas barnhem, ungdomshem, mottagningshem och skolhem. 

Barnskyddsanstalterna upprätthålls av staten, kommunen eller privata företag. Barn som 

p.g.a. sitt beteende och sina behov kan klassas som svårskötta, placeras oftast i barn-

skyddsanstalter. På en barnskyddsanstalt finns det möjlighet att utöva de begränsnings-
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åtgärder som finns stipulerade i barnskyddslagen (13.4.2007/417) i kapitel 11 om be-

gränsningar i vård utom hemmet. Personalen på en barnskyddsanstalt är utbildade inom 

social- och hälsovården. En barnskyddsanstalt ses ofta som det bästa alternativet för 

placering, då det handlar om kortsiktiga eller tillfälliga placeringar. Vid långsiktiga pla-

ceringar ses familjevård i de flesta fall som den bästa vårdformen, dock är det inte alltid 

möjligt att placera barnet i en familj, t.ex. p.g.a. barnets svårskötthet. Den bästa placer-

ingsformen för en tonåring är ofta en barnskyddsanstalt. (Saastamoinen 2010:10f) 

 

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Eftersom syftet med min studie är att undersöka barnens upplevelse av delaktighet inom 

barnskyddsprocessen, blir det relevant att beskriva barnskyddets syn på delaktighet som 

en del av den teoretiska referensramen, för att få en så bred syn på fenomenet som möj-

ligt. Dessutom har jag valt att beskriva olika delaktighetsmodeller. Som en del av den 

teoretiska referensramen för arbetet kommer jag dessutom att använda socialpedago-

giskt arbete, eftersom delaktighet och framför allt stärkande av delaktighetskänslan 

kunde uppnås via ett socialpedagogiskt tänkande i arbetet. 

 

3.1 Delaktighet i barnskyddsprocessen 

Barnskyddet har både laglig och moralisk skyldighet att arbeta för barnens fördel. Bar-

nens delaktighet i barnskyddsprocessen innebär att barnet självt får medverka i arbetet 

som görs för barnets fördel och för att trygga dess uppväxt. Att få vara delaktig i för en 

själv viktiga beslutsprocesser är avgörande för formandet av barnets identitet och ut-

veckling. Genom att barnet känner sig delaktigt i sin omgivning får hon en möjlighet att 

skaffa sig förståelse för vem är jag, var hör jag hemma och hur lever jag? Vidare menar 

Hotari et. al. (2009:117) att delaktighet är en grundförutsättning för en bra uppväxt och 

utveckling, genom delaktighet lär sig barnen att vara och leva tillsammans med andra 

människor. Hotari et. al. hävdar att förstärkningen av delaktighet, borde vara en själv-

klarhet och stor del av barnskyddsarbetet. För tillfälle kan man tala om delaktighet som 

ett särdrag inom barnskyddet, men förändring på det området önskas inom en snar fram-

tid.  
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Barnens delaktighet ses som en av de mest centrala delarna av barnskyddsarbetet i Fin-

land. Detta innebär bl.a. att barnet ska kunna påverka ärenden som berör henne. De pro-

fessionella inom barnskyddet bär ansvaret för att erbjuda barnet möjlighet till att delta, 

som i sin tur möjliggör påverkandet. Den professionella ska även stöda och uppmuntra 

barnet till att uttrycka sina egna åsikter och uppfattningar om olika aspekter. De barn 

som fyllt tolv år har en laglig rätt att officiellt bli hörda för sina åsikter, gällande alla 

barnskyddsärenden som berör dem själva. Centralt är att den professionella lyssnar på 

barnet och tar dess åsikter i beaktande. Barnets rätt till att uttrycka sin åsikt, innebär inte 

direkt att barnet får bestämma om saker, utan snarare att det faktiskt får framföra sin 

åsikt gällande olika beslut. (Timonen-Kallio 2010:6f; Lastensuojelun käsikirja 2007; 

Saastamoinen 2010:65, Taskinen 2008:15)  

 

Professionella inom barnskyddet ska alltid sträva till att barnen ska bli både hörda och 

sedda i ärenden som gäller dem och deras liv. Barncentrerat barnskyddsarbete syftar på 

att barnskyddsarbetet grundar sig på barnets behov och önskemål. Arbetet utgår alltså 

ifrån barnets behov och önskemål och barnet ses som en aktiv del av processen som 

själv har möjlighet att påverka. Personalen ska uppmuntra barnen till att aktivt delta och 

sporra barnen till att lyfta fram sina egna åsikter om hur deras framtid kommer att se ut. 

Barncentrerat barnskyddsarbete strävar till att skapa rum för en växelverkan och kom-

munikation, där barnen och de vuxna båda har en roll som både givande och mottagan-

de part. (Timonen-Kallio 2010:6ff; Taskinen 2008:15)  

 

Barns rätt till delaktighet finns stadgat i både nationell och internationell lagstiftning. 

Enligt FN:s konvention om barns rättigheter har alla barn lika rätt till delaktighet och till 

att få uttrycka sin åsikt i ärenden som berör dem själva. Barnens synpunkter ska tas i 

beaktande enligt barnens ålder och utvecklingsnivå. (Hotari et. al. 2009:117f) Även en-

ligt Finlands grundlag (11.6.1999/731) har barn rätt att enligt ålder och utvecklingsnivå 

påverka beslut som berör dem. Det framgår också att alla barn ska behandlas som jäm-

lika individer. Enligt barnskyddslagen (13.4.2007/417) har barnet enligt sin ålder och 

utvecklingsnivå rätt att få all information om barnskyddsärenden som berör henne, samt 

uttrycka sin åsikt gällande ärendet. När man utreder behovet av barnskyddsåtgärder, gör 

beslut som gäller barnet eller planerar barnskyddsåtgärder, ska barnets åsikter och öns-
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kemål, specifikt tas i beaktande. Barnskyddslagen (417/2007) nämner att barnets behov 

samt önskemål ska beaktas specifikt, då man ordnar och utvecklar tjänster för barn. 

Barnet är alltid en central part i sin egen barnskyddsprocess, oberoende av ålder. Bar-

nets synpunkt bör därför beaktas, barnet ska informeras om ärenden som berör det och 

dess åsikt om dessa ärenden ska tas i beaktande. Även riktigt små barn har rätt till del-

aktighet, då det gäller små barns delaktighet spelar personalens insats en extra stor roll. 

Det är viktigt att barnet har både fysiskt och psykiskt rum för att på ett tryggt sätt vara 

delaktigt av barnskyddsprocesser. Gällande små barn blir det viktigt att se och höra bar-

net som en individ i vardagen för att utreda barnets åsikt, eftersom de kanske inte kan 

framföra sina åsikter vid t.ex. en förhandling. (Saastamoinen 2010:65) Barns rätt till 

delaktighet garanteras alltså av flera lagar. Fastän barns delaktighet tryggas med hjälp 

av lagstiftning är Finlands barnombudsman Aula Maria Kaisa av den åsikten, att barns 

rätt till delaktighet i Finland är den minst kända av barns rättigheter (Hotari et. al. 

2009:118f).  

 

Barnskyddslagen (13.4.2007/417) tar fasta på utredande av barns åsikt som en del av 

barns delaktighet inom barnskyddet. Vid utredning av barnets åsikt krävs finkänslighet 

av den professionella. Utredningen får inte orsaka skada åt barnet eller sätta barnets re-

lation till sina föräldrar, vårdnadshavare eller andra närstående i fara. Metoderna för ut-

redning av barnens åsikt är olika, beroende på barnets ålder. När det gäller små barn kan 

man skaffa sig en klarare bild av barnets åsikt genom att konsultera närstående eller 

andra professionella som jobbar med barnet. Dessutom kan man med hjälp av observa-

tion av barnet i vardagliga situationer skapa en förståelse för vad barnet tänker och kän-

ner. Med äldre barn är det lättare att diskutera för att utreda deras åsikt gällande olika 

ärenden. Som hjälpmedel kan man använda olika redskap som är utarbetade just för att 

kartlägga barnets känslor, t.ex. känslo- eller resurskort. Både för yngre och äldre barn är 

det centralt att man berättar varför man utreder deras åsikt, samt i vilket syfte informa-

tionen kommer att användas. Barnets åsikt kan lämnas outredd endast i fall då utredning 

kunde äventyra barnets hälsa, eller då det ses som oändamålsenligt för situationen. Ifall 

barnets psyke är väldigt skört, kan det bli så upprört eller ansträngt av en utredning av 

dess åsikt, att det äventyrar dess hälsa. I sådana fall ska utredningen inte genomföras på 

bekostnad av barnets psykiska välmående. Bestämmelsen om utredning av barnets åsikt 

kan ses som en garanti för att barnets åsikt alltid ska utredas och endast i undantagsfall 
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kan lämnas outredd.  Fastän lagen säkerställer barnets rätt till att få sin åsikt hörd, måste 

man komma ihåg att barnet också har rätt till att inte ta ställning till ärenden som berör 

det. (Saastamoinen 2010:67ff) 

 

Barns delaktighet handlar vidare om barnets möjlighet att vara med och utveckla samt 

verkställa och utvärdera arbetet som görs för att säkerställa barnets eget bästa. Delaktig-

heten bygger på barnens rättigheter att få information om planer, beslut, lösningar och 

åtgärder, som berör dem själva. För att stärka barnets möjlighet till delaktighet genom 

att uttrycka sina egna åsikter, krävs att barnet får tillräcklig information om sin situation 

och hur processen kommer att framskrida samt vem alla som är inblandade i processen. 

Dessutom har barnen rätt till en välgrundad förklarning av t.ex. beslut och barnskydds-

åtgärder, speciellt då besluten gjorts mot barnens vilja. Ytterst viktigt är att de profes-

sionella kan ge barnet informationen så att barnet faktiskt förstår vad som är på gång i 

dess liv, barnskyddsprocesser kan nämligen ofta vara väldigt invecklade och därmed 

svåra för barnet att förstå. De professionella måste avgöra ifall någon information gäl-

lande barnet själv eller dess familj kan äventyra barnets psykiska hälsa eller relation till 

dess föräldrar eller vårdnadshavare, sådan information ska inte ges till barnet. Barnets 

medvetenhet om sin egen roll samt rättigheter inom barnskyddsprocessen är av stor vikt 

då det kommer till barnets upplevelse att kunna påverka. Saastamoinen (2010:66) påpe-

kar att det inte finns någon åldersgräns för att utreda barnets åsikt, utan barnens åsikt 

och önskemål ska utredas, oberoende ålder. Dessutom poängterar hon att ju viktigare 

beslut i barnets liv det handlar om, desto viktigare blir det att utreda barnets åsikt. Del-

tagande ses som en verksamhet där delaktigheten konkretiseras, det är omöjligt för bar-

nen att kunna påverka, ifall de inte får tillräcklig information eller inte får delta då dessa 

saker behandlas (Lastensuojelun käsikirja 2007; Saastamoinen 2010:66f) 

 

Möjligheten att välja om man vill delta eller inte är centralt för barnets upplevelse av 

delaktighet. Inom barnskyddsarbetet finns många situationer som kan vara svåra för 

barnen att delta i, i dessa fall måste barnen ha möjligheten att välja att inte delta. Cent-

ralt blir då att fundera huruvida barnet kan göras delaktigt fastän det inte deltar, i t.ex. 

en förhandling. Den professionellas ansvar blir att synliggöra barnet och dess åsikter, 

fastän barnet inte deltar. Även valet att inte delta, kan barnet uppleva som en form av 
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delaktighet och därför måste detta alternativ alltid erbjudas barnet. (Lastensuojelun kä-

sikirja 2007) 

Ett viktigt element av delaktighet inom barnskyddet handlar alltså om barnets möjlighet 

till att uttrycka sina åsikter samt stödet de behöver för att göra det. Barnskyddsprocessen 

är väldigt mångfacetterad och i vissa fall kan det vara svårt för barnet att förstå i vilka 

fall dess åsikter borde höras eller vad de vuxna förväntar sig gällande barnets åsikter. 

Barnen behöver i dessa fall stöd, råd och uppmuntran av de professionella i att framföra 

sina tankar. Vissa barn behöver mer konkret hjälp då det gäller att framföra sin åsikt och 

bli förstådd. Det kan handla t.ex. om anskaffning av tolk eller andra hjälpmedel för att 

stärka barnets kommunikationsförmåga. Saastamoinen (2010:66) nämner barnets mo-

dersmål som en central del av att få uttrycka sig. Barnet ska ha rätt att uttrycka sig på 

det språk som det förstår bäst. (Lastensuojelun käsikirja 2007, Saastamoinen 2010:66) 

Det som ofta ses som det viktigaste gällande barns delaktighet i barnskyddsprocessen 

handlar om beslutsfattande, nämligen möjligheten att fatta självständiga beslut gällande 

sitt eget liv. Barnens utgångspunkter påverkar detta element av delaktighet i stor grad. 

Ungdomar har större möjlighet att fatta självständiga beslut än de yngre barnen. Där-

emot kan de professionella i stor grad möjliggöra beslutsfattande i vardagen även för de 

mindre barnen. Självständiga beslut för de mindre barnen kan t.ex. handla om hur de 

vill använda sin fritid eller vad de vill äta till middag. Centralt är att barnet känner att 

det har möjlighet att fatta beslut om saker som känns viktiga för det självt. Däremot är 

det viktigt att ta i beaktande att barnet inte i alla situationer kan eller vill bedöma sin 

egen situation och avgöra vad som är bäst för en själv. (Saastamoinen 2010:66) 

Fastän delaktighet ses som en central del av barnskyddsarbetet i Finland, uppnås den 

inte alltid i det konkreta arbetet. De institutionella betingelserna styr i stor grad barnens 

möjlighet att delta och således uppnå delaktighet. Det kan handla om resursbrister, både 

miljö- och personalrelaterade, t.ex. avsaknad av passliga utrymmen för att jobba med 

barnet eller tidsbrist. Det är svårt för den enskilde arbetstagaren att utnyttja sina egna 

resurser i att stärka barnens delaktighet, ifall organisationen inte erbjuder praktiska och 

tidsmässiga möjligheter för det. En annan aspekt som anses minska barnens möjlighet 

till delaktighet, handlar om avsaknad av information riktad till barnen. Det finns inte 

tillräckligt information om barnskyddsprocessen och dess principer samt barnens rättig-

heter, riktad till barnen. Så länge barnen inte är medvetna om sina rättigheter i proces-
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sen, lider möjligheten att uppnå delaktighet. Dessutom påstår Timonen-Kallio (2010:6) 

att man i vissa fall är rädd för att strävande till delaktighet kan sätta barnet i problema-

tiska situationer. Hon menar att barnet kan känna ett för stort ansvar ifall det förväntas 

ta ställning till frågor gällande sin egen framtid. Barnet kan känna att det är för tungt att 

ta ställning till kritiska familjesituationer. (Lastensuojelun käsikirja, Timonen-Kallio 

2010:6)  

3.2 Delaktighetsmodeller 

Delaktighetsmodellerna består ofta av olika nivåer eller s.k. trappsteg. Enkelt sagt har 

individen i dessa modeller på den lägsta nivån endast lite möjlighet att påverka och des-

to högre man kommer på trappan, desto större möjlighet till att påverka och till makt får 

man. Individens delaktighet ökar i samma takt som makten och möjligheten att påverka. 

(Hotari et. al. 2009:119) 

 

Gällande barn och unga vill man med delaktighetsmodellerna undersöka barnens rela-

tion till vuxna och de vuxnas makt. Barnens delaktighet kan ses som en funktion av 

denhär relationen.  Desto mera barnen får vara med och besluta desto mer delaktiga är 

de. För att barnen ska kunna vara med och fatta beslut krävs att de vuxna avstår från en 

del av sin makt, barnens delaktighet ökar alltså i samma proportion som de vuxna är 

redo att avstå från sin makt. Dessa delaktighetsmodeller som bygger på olika nivåer har 

fått kritik för att de inte tar i beaktande individens subjektiva upplevelse om delaktighet. 

Enligt modellen utgår man automaktiskt från att delaktigheten ökar i takt med att möj-

ligheten till beslutsfattning och makt ökar, men i alla fall är det inte en självklarhet. 

(Hotari et. al. 2009:119) 

Harry Shier (2001:4) är en av dem som har utvecklat en trappstegsmodell för att beskri-

va barns delaktighet. Shiers (2001) modell beskriver olika nivåer av delaktighet samt 

hur man kan arbeta för att uppnå delaktighet. Delaktighetsmodellen delar upp delaktig-

heten i fem olika nivåer. Även i Shiers (2001) modell innebär det lägsta trappsteget eller 

nivån lite delaktighet och det högsta mycket delaktighet. 

Den första nivån innefattar lyssnande, d.v.s. vuxna lyssnar på barn. Barnen ska ha rätt 

att uttrycka sig och känna att de ansvariga vuxna lyssnar på deras åsikter. Den andra ni-
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vån handlar om att stöda barnet att kunna uttrycka sig självt. Barnen behöver stöd och 

uppmuntran för att uttrycka sina åsikter, den vuxna ska genom positiv feedback stöda 

barnet i att fritt uttrycka sina åsikter. Nivå tre innefattar hänsynstagande av barnets åsik-

ter. Även om man lyssnar på barnet och uppmuntrar det att uttrycka sina åsikter, finns 

det inget som säger att man tar hänsyn till åsikterna. Den tredje nivån arbetar för att 

barnens åsikter faktiskt ska tas i beaktande, dock betyder detta inte att man gör beslut 

enligt barnens önskemål. Det är viktigt att klargöra för barnet på vilka grunder olika be-

slut fattas. De tre första stegens aspekter borde alltid förverkligas för att minimikriterier 

för delaktighet ska uppfyllas (Shier 2001:5ff). 

Den fjärde nivån handlar om att göra barnen delaktiga i beslutsprocesserna. Barnen är 

direkt med i processerna där besluten fattas. Till skillnad från nivå tre, där barnens åsikt 

tas i beaktande, jobbar barn och vuxna tillsammans på nivå fyra. Barnen och de vuxna 

planerar och fattar beslut tillsammans. Den sista nivån av delaktighet är då barnen delar 

makt och ansvar vid beslutsfattande. På nivå fyra är barnen med i beslutsprocessen men 

deras makt att påverka beslutet kan fortfarande vara begränsad. På nivå fem delas mak-

ten mellan barnen och de vuxna och de vuxna blir då tvungna att avsäga sig en del av 

sin makt. (Shier 2001:7ff) 

Nigel Thomas (2000:174f) har kritiserat dessa modeller som beskriver delaktighet som 

en egenskap som det finns endera mycket eller litet av. Enligt Thomas (2000:175) krä-

ver undersökning av delaktighet flera dimensioner, som är i växelverkan med varandra 

och således tillåter barnens uppfattning om delaktighet att ändras och anpassas enligt 

dem.  

Thomas modell för barns delaktighet bygger till skillnad från Shiers (2001) fem stycken 

steg, på sex dimensioner av delaktighet. Barns delaktighet bygger enligt Thomas 

(2000:175f) i första hand på möjligheterna att välja om de vill delta i en viss process 

eller inte. Thomas menar alltså att delaktighet också kan innebära att barnet väljer att 

inte delta i en viss process och detta alternativ borde även erbjudas. Den andra viktiga 

aspekten av delaktighet är att barnet ska få information om situationen och processen, 

om de egna rättigheterna samt den egna rollen i processen. Den tredje dimensionen 

handlar om möjlighet till att påverka beslutsprocesser. Med den dimensionen menar 

Thomas att barnet ska kunna vara med och påverka vad som tas upp på förhandlingar 

eller t.o.m. vem som deltar i förhandlingen.  I Thomas delaktighetsmodell är barns möj-
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lighet att uttrycka sig själv och framföra sina egna åsikter den fjärde dimensionen (jfr. 

första steget i Shiers (2001) modell). Den femte dimensionen utgör möjligheten för bar-

nen att få stöd i att uttrycka sig själv. Det är ofta svårt för barnen att uttrycka sina åsikter 

så att de vuxna faktiskt förstår vad de vill få fram. Speciellt gällande komplicerade 

ärenden som barnskyddsfrågor, behöver barnen ofta hjälp och stöd av en vuxen för att 

kunna uttrycka och formulera sina egna åsikter. Den sjätte och sista dimensionen i 

Thomas delaktighetsmodell är barnens möjlighet till självständiga beslut. (Thomas 

2000:175f) 

Det finns skillnader i hur professionella ser på barns delaktighet. Thomas (2000) skiljer 

på fyra närmandesätt som är kliniskt, byråkratiskt, värdebundet och cyniskt.  Det klinis-

ka synsättet innebär att den professionella bedömer barnets delaktighet utifrån dess 

emotionella kompetens och sårbarhet. De professionella med ett kliniskt sätt att se på 

barns delaktighet upplever ofta delaktigheten som en risk och anser att delaktighet 

t.o.m. kan äventyra barnets välmående. I det fallet utelämnas barnet från diskussioner 

och beslutsprocesser. Ett kliniskt synsätt kan enligt Thomas också leda till fint upp-

märksammande av barnet som en individ och således tas barnets individuella åsikter 

ändå i beaktande. (Thomas 2000:171f) 

Barnens formella delaktighet förverkligas enligt organisationens kriterier i de fallen då 

de professionella har ett byråkratiskt synsätt på barns delaktighet. De professionella 

skyller på organisationens möjligheter och tillvägagångssätt för att kunna utelämna bar-

net från t.ex. beslutsfattande. Dock kan det även leda till att barnen tas med i processer-

na för att organisationen kräver det, i det här fallet alltså inte för att de professionella 

skulle anse att det är viktigt och barnens rätt att vara med. (Thomas 2000:171f) 

I det värdebundna synsättet ser man barnens delaktighet som en bra och viktigt sak och 

de professionella ser delaktighet som en av barnens rättigheter.  Professionella som ar-

betar med ett värdebundet synsätt på delaktighet försöker i det vardagliga arbetet med-

vetet skapa möjligheter att stöda barnen till delaktighet. Enligt Thomas (2000:171f) le-

der detta arbetssätt till de bästa slutresultaten. Som motsats till det värdebundna synsät-

tet kan man se det cyniska synsättet på barnens delaktighet. I det fallet ser de professio-

nella barnens delaktighet som ett hot eftersom de ser barnen som manipulerande. Vuxna 

med det cyniska synsättet anser att barnen bara vill ha makt utan att behöva ta konse-



 

26 

 

kvenser för sina beslut, de anser att barnen redan har för mycket makt och behöver såle-

des inte tilldelas mera makt. (Thomas 2000:171f) 

3.3 Socialpedagogiskt arbete inom barnskyddet 

De grundläggande begreppen för socialpedagogiken är inklusion och exklusion. För att 

lättare få en förståelse för socialpedagogiken, är det bra att veta vad dessa begrepp inne-

bär. Med integration avses den process då en individ som är avskild från en gemenskap, 

t.ex. skola, familj eller samhälle, återinförs i gemenskapen. Individen ska anpassa sig till 

de sociala normer som finns inom en viss gemenskap, för att passa in. Inklusion där-

emot innebär att man medräknar och innefattar alla i gemenskapen, även om de avviker 

från majoriteten. Det moderna välfärdssamhällets utveckling beskrivs ofta med ordet 

rymlighet. Man strävar efter ett rymligt samhälle, ett samhälle som ska passa alla med-

borgare. Samhället ska formas så, att varje medborgare, oberoende av dess sociala och 

kulturella bakgrund och individuella behov, ska ha en plats i samhället. Inklusion och 

rätten att vara en del av sin vardag och grupp, är en central tanke inom socialpedagogi-

ken. Exklusion däremot ses som motsatsen till inklusion. Man håller utstötta individer 

utanför och ger dem inte en chans att bli inkluderade i gemenskapen. När en person 

känner sig medräknad i en gemenskap och har en känsla av att kunna påverka, uppnås 

en känsla av delaktighet, däremot bidrar exklusion till en lägre grad av delaktighet. 

(Madsen 2001:174; Madsen 2006:135ff, 171ff)  

 

Enligt Madsen (2006:19ff) styrs det praktiska socialpedagogiska arbetet av lagstiftning 

och politiska målsättningar, då det handlar om barnskyddet som praxisfält blir barn-

skyddslagen den mest övergripande. Det professionella socialpedagogiska arbetet har 

som mål att stöda klienter i svåra livssituationer. Ett barn som har blivit klient inom 

barnskyddet, står inför många utmaningar i sin nya livssituation. Arbetsmetoderna är 

starkt förankrade i och beroende av barnens behov och resurser samt problem. Social-

pedagogiskt arbete kan ta sig i uttryck som handledning, stöd, lärande, kontroll eller 

motivation. Praxisfälten för socialpedagogiskt arbete kan vara såväl institutioner, t.ex. 

barnskyddsanstalter, barnets eget hem eller egentligen vilket ställe som helst där ett so-

cialpedagogiskt möte med barnet äger rum.  
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Pedagogen fungerar alltså som ett stöd för barnet att kunna klara sig självt och själv 

kunna styra över sitt liv, få kontroll över sitt liv. Barnet är självt aktivt inom utveck-

lingsprocessen. Den socialpedagogiska processen har alltid ett förutbestämt mål, som 

den professionella tillsammans med barnet jobbar för att uppnå. Den professionella och 

barnet kommer tillsammans överens om vilka medel för att uppnå målet passar just det 

barnet bäst. Viktigt är att målet hela tiden är synligt i medlen, både barnet och den pro-

fessionella ska alltså veta vad de håller på med och framför allt varför. Det socialpeda-

gogiska arbetet är en ständigt fortgående och föränderlig process som strävar till utveck-

ling. Syftet med socialpedagogiskt arbete är inte bara att klienten ska kunna anpassa sig 

och bli inkluderad i samhället, hon ska också kunna påverka och förändra samhället, 

vara en aktiv medborgare. (Hämäläinen&Kurki 1997:33f) 

 

Det mest centrala målet med det socialpedagogiska arbetet inom barnskyddet handlar 

om att stöda barnen i att stärka sin sociala kompetens. Den sociala kompetensen kan 

bestå av många olika faktorer. Till dessa faktorer hör bl.a. förmågan att fungera i växel-

verkan med andra, färdighet i att bemästra det vardagliga livet samt problemlösnings-

förmåga. Den sociala kompetensen för barnen innebär såväl deltagande som möjlighet 

till att vara delaktig. Klientens delaktighet har blivit mer och mer omtalad. För barnet 

kan delaktighet innebära att själv vara aktören i sitt liv, målet är att få medel och resur-

ser för att själv kunna påverka och bestämma om faktorer som spelar en stor roll i for-

mandet av det egna livet. (Mäkinen et. al. 2009:100f)  

 

Madsen (2006:19) beskriver fyra kärnområden inom det praktiska socialpedagogiska 

arbetet. Ett av dessa kärnområden handlar om socialpedagogiskt arbete med omhänder-

tagna barn och unga som är placerade utanför det egna hemmet. Inom detta kärnområde 

jobbar socialpedagoger med barn och unga, som bor på institution eller i ett särskilt bo-

ende som inte är deras eget hem, t.ex. ett familjehem. Madsen (2006:19) menar att det 

är viktigt att dessa barn ska få stöd i den mån att de, trots sin utmanande livssituation, 

har möjlighet till personlig utveckling och hälsa på samma nivå som deras jämnåriga.  

 

En nära och äkta relation mellan barnet och den professionella ses som en förutsättning 

för att det socialpedagogiska arbetet ska ge positiva resultat. Relationen spelar en viktig 

roll eftersom det socialpedagogiska arbetet sker i dialogiska möten mellan människor, 

ofta i vanliga vardagssituationer. Eriksson & Markström (2000:148f) beskriver social-
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pedagogiken som en lösningsinriktad arbetsform där klientens egen roll poängteras. Den 

professionella ska fungera som en uppmuntrare, för att stöda klienten att använda sig av 

möjligheterna och resurserna som den har inom sig. Det är viktigt att fokusera på lös-

ningar i positiv bemärkelse. Socialpedagogens roll i det socialpedagogiska mötet blir att 

fungera som motivationskälla, hjälpa barnet att förstå sin omgivning samt hur den på-

verkar dess liv, samt skapa rum för förändring genom att stöda barnet i att hitta sina in-

neboende resurser. Centralt är att den professionella visar barnet att hon tror på dess 

förmågor och resurser. (Eriksson & Markström 2000:129f)  

 

En av de viktigaste dimensionerna i det socialpedagogiska arbetet handlar om kommu-

nikation och dialog mellan klienten och den professionella. Inom det socialpedagogiska 

arbetet, där kommunikationen ses som ett yrkesredskap, blir det viktigt för den profes-

sionella att ha insikter i det kommunikativa samspelet människor emellan, eftersom kli-

enten genom kommunikationen ger uttryck för sin identitet. Även känslor och åsikter 

uttrycks oftast genom verbal- eller nonverbal kommunikation. (Eriksson & Markström 

2000:152f)  

 

Under 1990-talet har uppfattningen om barn som självständiga aktörer förstärkts. Ett 

barn som är en självständig aktör, innebär ett barn som aktivt är med och skapar sin 

egen kultur och sina egna utvecklingsfaktorer. Man ser barnet avskilt från den vuxna, 

med egna rättigheter, barnen ska t.ex. höras vid sociala åtgärder. Tidigare har barn upp-

fattats som beroende av vuxna och sin familj, i den bemärkelsen att de vuxna har haft 

rätt att bestämma vad som är bäst för barnet. Fastän de vuxna har utgått ifrån det som är 

bäst för barnet för att beskydda det, kan det ha haft en negativ inverkan på barnet i och 

med att barnet har uppfattats som en icke-självständig varelse, utan individuella livs-

former. (Madsen 2006:257f) 

 

Enligt Madsen (2006:258) kan det nya synsättet på barnet som en självständig aktör 

leda till, att man förbiser barnets behov av skydd och omsorg av föräldrarna och andra 

vuxna. Madsen menar vidare att det är viktigt att hitta en balans mellan barnens rätt till 

oberoende, deltagande och självständighet samt deras behov av skydd och omsorg. Han 

poängterar att barnens möjlighet att fungera som en självständig aktör förutsätter en 

känsla av omsorg och skydd av de vuxna. En professionell som jobbar med barn place-

rade utanför hemmet, ställs inför en krävande situation, då de ska stöda barnet till att 
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vara en inflytelserik aktör i sitt liv och se till att dess rättigheter uppfylls, samtidigt som 

barnet behöver specifikt mycket skydd och omsorg. Barn som är placerade utanför sitt 

eget hem lever i en utsatt livssituation och kan ses som utstötta individer, enligt Madsen 

(2006:259) gör den utsatta livssituationen barnet till en sårbar aktör. Socialpedagogens 

roll blir i det här fallet att stöda det sårbara barnet till en balans mellan självständighet 

och beroende. Centralt är att barnet får vara beroende av de vuxna utan att mista sin 

självständighet och däremot vara självständigt utan att mista det skydd och den omsorg 

det behöver. Detta kallar Madsen (2006:259f) för socialpedagogik på individuell nivå. 

 

Den andra formen av socialpedagogik utspelas på social nivå. För socialpedagogik på 

social nivå stöder den professionella barneti att hitta en balans mellan deltagande och 

beskydd. Det är viktigt att barnet upplever en möjlighet att delta och påverka, samtidigt 

som det inte ska få för stort ansvar på sig, t.ex. i beslut om sin framtid, vilket av barnet 

kan upplevas som omöjligt att leva upp till. På barnskyddsanstalter är det viktigt att de 

professionella jobbar för att barnet känner att det får det skydd och den omsorg det be-

höver, medan det kan vara delaktigt och uttrycka sina egna åsikter och känslor som en 

självständig individ. (Madsen 2006:260) 

 

I barnskyddsprocessen handlar det socialpedagogiska arbetet i stor grad om att stöda 

barnen till att vara delaktiga och aktiva i sitt eget liv. Det kan handla om att föra fram 

barnets röst och åsikt på officiella förhandlingar, men även allt stöd och all handledning 

man ger åt barnen i vardagen är ett värdefullt socialpedagogiskt arbete. Det mest centra-

la för det socialpedagogiska arbetet med barnen som är placerade utanför sitt hem, 

grundar sig på relationen och kommunikationen till barnen. En god relation till barnet 

kräver en fungerande, ömsesidig och respektingivande kommunikation. Utan en tillits-

full relation till barnet, blir det svårt för den professionella att stöda, handleda och upp-

muntra barnet såväl i vardagen som på officiella förhandlingar, till att vara aktiv och 

hitta resurserna för att påverka sitt eget liv. 

 

Socialpedagogik skapar i bästa fall socialt handlingsutrymme och förutsättningar för 

människors självständiga beslut och möjligheter att påverka, samt leva ett sådant liv 

som de själva önskar. (Madsen 2006:241) 
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4 GENOMFÖRANDE AV STUDIEN 

I det här kapitlet kommer jag att beskriva mitt val av metod för min kvalitativa studie. 

Jag har gjort en litteraturstudie. Genom en kvalitativ forskning vill man förklara och få 

en heltäckande uppfattning om ett visst fenomen. För att klargöra fenomenet, använder 

man sig av olika frågeord för att stöda forskningen. Frågeorden ska ge svar på ett möjli-

gast brett plan. I kvalitativa forskningar beskrivs resultaten i ord, istället för med siffror 

som kvantitativa forskningar ger. (Bryman 2002:249ff)  

 

Jag kommer också att beskriva datainsamlingsprocessen d.v.s. hur jag har samlat in data 

till mitt arbete. I kapitlet kommer det att framkomma vilka sökord jag har använt samt 

vilka inklusionskriterier jag haft. Dessutom kommer jag att nämna i vilka databaser jag 

har hittat artiklar. I kapitlet kommer jag vidare att beskriva hur jag har bearbetat och 

analyserat den data som jag valt att ha med i arbetet. Till sist kommer jag att beskriva 

forskningsetiska aspekter som är viktiga att tänka på när en litteraturstudie görs. 

 

4.1 Allmän litteraturstudie 

Forskningens frågeställningar och syfte styr i hög grad valet av metod för att genomföra 

arbetet. Den valda metoden har en stor inverkan på forskningsresultatets validitet och 

reliabilitet. Det är viktigt att noga fundera ifall den utvalda undersökningsmetoden på ett 

lämpligt sätt belyser de frågeställningar man vill undersöka. (Jacobsen 2007:46)  

 

Jag har gjort en allmän litteraturstudie för att besvara mina frågeställningar. Eftersom 

jag har valt att göra min studie utgående från barns perspektiv, tyckte jag att en littera-

turstudie passar som metod, då det kan vara känsligt att utföra t.ex. en intervju med bar-

nen, eftersom barn som är placerade utanför sitt eget hem, genomgår eller har genom-

gått en kris (Lastensuojelun käsikirja 2007). Forsberg och Wengström (2003:74) beskri-

ver litteraturstudien som en forskning där frågorna ställs till litteraturen istället för män-

niskor, det fastställer mitt beslut om att litteraturstudien är den mest passande undersök-

ningsmetoden för mitt arbete.  
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 En allmän litteraturstudie, som också kan kallas litteraturöversikt, litteraturgenomgång 

eller forskningsöversikt, undersöker ett fenomen med tidigare forskning som bakgrund, 

t.ex. barnens upplevelser om delaktighet inom olika delar av barnskyddsprocessen. I den 

allmänna litteraturstudien, beskriver forskaren kunskapsläget för ett visst område. Man 

väljer ut studier och forskningar för att beskriva dem, beskrivningen sker dock mer säl-

lan på ett systematiskt sätt. För att genomföra en litteraturstudie behöver man ha klart 

formulerade frågeställningar och tydliga kriterier för sökning och urval av materialet. 

Nackdelen med en allmän litteraturstudie kan ses vara problematiken med att inte kunna 

inkludera all forskning som tidigare bedrivits på området. Dessutom påverkar forska-

rens egna åsikter och uppfattningar valet av material. Vidare kan det vara problematiskt 

att hitta ursprunglig data, den största delen av tillgängligt material består av sekundärda-

ta. Sekundärdata innebär data som redan är insamlad av andra. Problemet med sekun-

därdata är att den kan ha samlats in för ett helt annat syfte, än den egna studiens syfte, 

då uppstår konflikter i användbarheten. Användning av sekundärdata är godtagbart men 

kräver noggrann kritisk granskning. Centralt för ett pålitligt resultat för en allmän litte-

raturstudie är att det inkluderade materialet är evidensbaserat. (Forsberg&Wengström 

2003:25f; Jacobsen 2007:114f) Jag har använt mig av forskningar och annat material 

som så långt som möjligt har undersökt just det som mitt arbete studerar. Eftersom ma-

terialet är insamlat för ett liknande syfte som mitt eget arbetes syfte, undviker jag större 

konflikter vid användbarheten av materialet.  

 

En litteraturstudie sammanställer flera olika delar från många olika forskningar inom det 

valda forskningsområdet. Delarna bildar sammanställda en ny helhet och därmed skapas 

möjlighet att få tillgång till och insikt i ny information. Eftersom litteraturstudien samman-

ställer och granskar många forskningars resultat, möjliggör den synliggörandet av kun-

skapsbrister, motsägelser och brister i forskningen. (Backman 2008:57) Forsberg och 

Wengström (2003:19) poängterar dessutom att den stora mängden tillgänglig forskning, gör 

det omöjligt för professionella att ha kontroll över all forskning som bedrivs på ett visst om-

råde. Det finns alltså behov av sammanställningar av vetenskaplig forskning, i form av litte-

raturstudier. När jag har sammanställt en mängd av tidigare forskning ger det ett brett per-

spektiv på det som min studie syftar att undersöka. Det breda perspektivet medför en mer 

helhetsmässig bild på barnens syn på delaktighet inom barnskyddet. 
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Materialet för en allmän litteraturstudie kan vara forskningsartiklar, rapporter eller dok-

torsavhandlingar. Även andra texter såsom lagtexter, historiska dokument och biografier 

kan fungera som grund för en litteraturstudie. Materialet ska vara lättillgängligt och är 

ofta offentligt publicerat, t.ex. privata brev eller intervjuer fungerar inte som underlag 

för en litteraturstudie. Centralt för en allmän litteraturstudie är en noggrann dokumente-

ring av litteratursökningen. (Friberg 2006:33,37) Som material för min litteraturstudie 

använde jag både forskningsartiklar och rapporter. Som stöd för forskningsartiklarna 

och rapporterna användes även två stycken avhandlingar på magister nivå.  

 

Vid sökning av material är det viktigt att ha bra sökord för att hitta relevant material. 

Frågeställningarna besvaras genom att identifiera, värdera och analysera relevant forsk-

ning. Det är viktigt att all relevant tidigare forskning finns med, att bedöma ifall en 

forskning är relevant spelar en viktig roll i processen. Litteraturstudien kan också inne-

hålla opublicerade studier. (Forsberg&Wengström. 2003:26ff) Kritisk granskning av 

artiklarna som används i litteraturstudien, är av stor vikt. Friberg (2006:119f) ger exem-

pel på frågor som kan ställas för att kritiskt granska den insamlade informationen, t.ex. 

kan man granska de teoretiska utgångspunkterna samt teoribildningarna, syftet, metod-

beskrivningen och analysen. Kritisk granskning hjälper att hitta de mest lämpliga forsk-

ningarna för sin egen litteraturstudie. För att få med tillräckligt mycket relevant forsk-

ning, har jag gjort sökningar med flera olika kombinationer av sökord. Sökorden presen-

teras i ett senare skede samt i bilaga 1. Genom att noggrant och kritiskt läsa igenom ma-

terialet, har jag bedömt ifall det är relevant för min forskning. Dessutom granskade jag 

teoridelen i materialet, för att se ifall forskningen var förankrad i relevant teori. Material 

som inte kunde besvara de aktuella frågeställningarna, exkluderades. 

 

4.2 Urvalskriterier 

Syftet med urvalskriterierna för en litteraturstudie är att hjälpa skribenten att hitta forsk-

ning som ökar möjligheterna till att beskriva, förklara samt skapa förståelse för det fe-

nomen man ämnar undersöka. För att en litteraturstudie ska bli så bra som möjligt, gäll-

er det att hitta och inkludera så mycket relevant forskning som möjligt. Av olika skäl är 

det inte möjligt att ta med all forskning som är publicerad, därför väljer skribenten ma-

terialet utgående från det hon kan hitta, samt de krav hon ställt på inkluderat material. 
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(Forsberg&Wengström 2003:29f, 136) Eftersom man inte kan inkludera all tillgänglig 

forskning, görs ett urval. Urvalet innebär att en del artiklar inkluderas i studien medan 

andra blir exkluderade. Urvalet kräver omsorg, eftersom skribenten ska kunna motivera 

sitt val av inkluderade artiklar. Problemformuleringen och frågeställningarna står som 

grund för urvalet av material, dessutom styrs urvalet även av det material som hittas. 

(Friberg 2006:119) Forsberg&Wengström (2003:136) menar att det är viktigt att börja 

med ett mindre urval, för att sedan efter analysen kunna komplettera med ytterligare in-

formation som belyser forskningsfrågorna. De menar vidare att urvalsstrategin är i av-

görande roll för studiens resultat.  

 

Jag har inkluderat forskningar som ger ett perspektiv på barns åsikter om möjligheten 

till delaktighet inom barnskyddet. Ett viktigt urvalskriterium är att det ska vara barns 

åsikter, inte professionellas eller andra vuxnas. Centralt för urvalet var att avgränsa ma-

terialet tidsmässigt. Jag har avgränsat min sökning till artiklar som har skrivits på 2000-

talet, för att materialet ska vara så relevant som möjligt som underlag för en studie idag. 

Jag strävade till att hitta så mycket material som möjligt, vilket är publicerat år 2008 

eller senare, eftersom det är tidpunkten för barnskyddslagens förnyelse. Jag har exklu-

derat forskning som endast beskriver personalens eller andra vuxnas syn på delaktighet 

inom barnskyddet. Dessutom exkluderades material som tar fasta på barns åsikter om 

barnskyddet i sin helhet, utan att beskriva delaktighetsaspekten i de olika processerna.  

 

4.3 Datainsamling 

En litteraturstudie bygger alltså på vetenskapliga tidsskriftsartiklar eller rapporter. Rap-

porterna ska vara aktuella och inte föråldrade. Det finns inte någon regel för hur många 

rapporter eller studier man måste ha med i sin studie, men det är bra att redovisa för så 

mycket tidigare forskning som möjligt. (Forsberg&Wengström 2003:29ff) För att inte ta 

med föråldrade artiklar eller rapporter i min studie, har jag gjort en avgränsning för ål-

dern, vilken jag har beskrivit som ett urvalskriterium. Min studie bygger på åtta stycken 

relevanta forskningar och rapporter. 

 

Datainsamlingsprocessen för en allmän litteraturstudie delas enligt Friberg (2006:46f) 

upp i olika steg. Han poängterar att de olika stegen också är processer för sig, som alla 
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har en egen funktion. Planering, litteratursökning, granskning av data och beslut om arti-

keln ska inkluderas eller exkluderas är de olika skedena. Parallellt med den sökprocessen 

löper det viktiga dokumentationsarbetet. En lyckad datainsamlingsprocess kräver fortgåen-

de kritiskt granskande av både tillvägagångssättet och resultat av sökningar samt även pro-

cessanalys, som görs i slutet av arbetet. Friberg (2006:47ff) gör dessutom skillnad på två 

faser i själva litteratursökningen. Den första fasen heter den inledande litteratursökningen. 

Den kännetecknas av att det skapas en grund för det egentliga sökarbetet. Det är meningen 

att man skaffar sig en översikt av det forskningsområde man har valt. Den inledande fasen 

hjälper att göra en lämplig avgränsning, eftersom sökandet här inte ännu är så systematiskt, 

utan mera experimentellt. Syftet med den inledande litteratursökningen är att ge en mångsi-

dig bakgrundsinformation om området, för att kunna gå vidare till nästa fas. Den andra fa-

sen heter den egentliga litteratursökningen, den tar mera tid och systematiskt arbete än den 

första fasen. Här ska man få fram det material som man sedan baserar sin litteraturstudie på. 

För min studie var den inledande litteratursökningen i samband med planseminariet. Det 

gav mig en inblick i vad det finns för material tillgängligt. Den egentliga litteratursökningen 

gjordes under hösten 2013 då det egentliga skrivandet kom igång och det slutgiltiga valet av 

material som inkluderades skedde under den egentliga litteratursökningen. 

 

När man har en avgränsad problemformulering ska man forma sökord för att ha som 

grund för sin litteratursökning. Materialet kan sökas i databaser eller manuellt med hjälp 

av t.ex. en bibliotekarie. Med manuella sökningar avser man t.ex. material man har hit-

tat med hjälp av en referenslista i en relevant artikel man har tänkt använda sig av. Även 

via innehållsförteckningar i tidsskrifter eller genom facklitteratur kan man hitta relevan-

ta artiklar för sin studie. För att komma åt opublicerade artiklar gäller det att själv kon-

takta en speciell forskare och fråga om aktuell forskning. Förutom manuell sökning av 

artiklar kan man alltså använda sig av databassökning. Många databaser kommer man 

till gratis via internet, t.ex. via olika biblioteks hemsidor. (Forsberg&Wengström 

2003:80f) 

 

Under hösten 2013 började jag med att utforma sökord för att kunna inleda en databas-

sökning. Jag sökte mina artiklar främst i Arcadas databaser, dessutom använde jag även 

Helsingfors universitets databaser, där en intressant forskning hittades, sökorden var 

samma för alla sökningar. Mitt sökspråk var finska och engelska. Jag gjorde sökningar i 

databasen Academic search elite (EBSCO). Jag använde mig av sökorden ”child welfa-
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re” och ”social work with children” och ”participation”. Jag begränsade sökningen till 

endast fulltext och fick 46 träffar. Rubrikerna lästes igenom och abstrakten till de forsk-

ningar som verkade relevanta lästes igenom. Tre artiklar valde jag att ta med i arbetet. 

Vidare gjorde jag sökningar i sökmotorn google scholar. Som sökord använde jag ”las-

tensuojelu” och ”sijaishuolto” och ”osallisuus”. Sökningen gav 894 träffar. Fastän anta-

let träffar var stort, började jag läsa igenom rubrikerna för träffarna. Den första träffen 

var relevant, jag läste igenom abstraktet och valde att inkludera rapporten. I referenslis-

tan på den utvalda rapporten, hittades ytterligare en intressant forskning. Forskningen 

hittades i fulltext, inkluderad i en bok i elektronisk form som jag kom åt via Handels-

högskolans databas. Efter genomläsning av forskningskapitlet i boken, valde jag att in-

kludera forskningen. Förutom den första träffen hittade jag en annan forskning som jag 

efter att jag läst igenom abstraktet, valde att inkludera. Vidare sökte jag i sökmotorn go-

ogle. Jag använde först samma sökord som för sökningen i google scholar. Sökningen 

gav mig över 8000 träffar varav den första träffen var en forskning som jag redan inklu-

derat. Jag gjorde en ny sökning med sökorden ”lastensuojelu” och ”sijaishuolto” och 

”näkökulma”. Även denna sökning gav mig otroligt många träffar, men träff två verka-

de intressant, jag läste igenom abstraktet och valde att inkludera rapporten. Efter sök-

ningen i databaser som gav mig sex stycken artiklar och rapporter, gjorde jag en hel del 

manuell sökning. En forskning hittades genom en bok som refererade till en intressant 

forskning. Jag hittade forskningen i fulltext på ett bibliotek, läste igenom den och valde 

att inkludera den. En tabell på sökningarna med sökord och träffar presenteras i bilaga 

1. 

4.4 Innehållsanalys 

En ordentlig bearbetning av materialet står som grund för innehållsanalysen. Analysen 

växlar mellan analys av små delar av forskningen samt analys av helheten. Fastän en 

litteraturstudie inte innehåller rådata, kräver materialet strukturering. Man delar upp ma-

terialet i enskilda delar, för att sedan granska dem mot helheten av artikeln. Syftet med 

innehållsanalysen är att skapa en systematisk bild av en mängd forskning. (Jacobsen 

2007:134f) 

 

En viktig aspekt gällande analysen av litteraturstudier är att resultaten är tydligt och kor-

rekt återgivna i analysdelen. Artiklarna man har med i arbetet kan presenteras i en lö-
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pande text eller med hjälp av en tabell. I tabellen framgår hurdan form av artikel det är 

frågan om, vilket område artikeln berör och vilken relevans den hade för arbetet. Förut-

om tabellen eller den flyktiga beskrivningen av artikeln ska det göras en ingående detal-

jerad beskrivning av artikeln då både frågeställningar, design, resultat och slutsatser tas 

med. Den ingående beskrivningen kan göras med hjälp av tabeller och figurer med för-

klarande text. Litteraturen ska analyseras utgående från det syfte och de frågeställningar 

det egna examensarbetet har. Frågeställningarna kan göras till rubriker för analysens 

resultat. Om man använder sig av både kvantitativa och kvalitativa forskningar som ma-

terial är det bra att presentera dessa resultat i skilda tabeller. (Forsberg&Wengström 

2003: 161ff) Jag valde att göra en tabell där jag ger en ganska ingående presentation av 

det utvalda materialet. I tabellen beskriver jag både syftet för artikeln samt metoden för 

hur forskningen är utförd. I samband med presentationen av metoden, framgår även en 

kort beskrivning på omfånget och t.ex. åldern på de som deltagit i undersökningen. Vi-

dare beskrivs resultat som framgår i artikeln. Presentationen av materialet, kan ses i bi-

laga 2. 

 

Innehållsanalys innebär en kategorisering av texten i olika teman samt problemställ-

ningar. Kategorierna skapas för att ge texten en helhetsstruktur och de styrs av de teman 

som tas upp i texten. Meningen är alltså att kategorierna kan fånga de viktigaste teman 

som tas upp i texten. Sedan ger man de olika kategorierna, temana, innehåll. Man kan 

t.ex. plocka ut citat ur texten för att belysa de kategorier man har valt. Det här gör man 

lättast med en tabell, där man synliggör både kategorin samt synpunkter, citat, på just 

det området. Den sista delen av innehållsanalysen handlar om att jämföra texterna med 

varandra. Man börjar jämförelsen med att kategorisera, inordna citat under kategorierna 

o.s.v. när man har gjort det med alla texter, kan man börja jämföra dem. I jämförelsen 

sätts vikt på vilka kategorier som tas upp i alla texter, vilka kategorier som tas upp i en 

del av texterna, samt vilken kategori som bara nämns i en enda text. Därefter gäller det 

att granska åsikterna kring de olika kategorierna, här använder man sig av citaten för att 

få svar. Dessutom blir det viktigt att redovisa för varför det finns skillnader i uppfatt-

ningarna om samma kategorier. (Jacobsen 2007:139ff) 

 

Jag började med att läsa igenom mitt material en artikel eller rapport åt gången, för att 

skapa mig en helhets bild av materialet. När jag hade läst igenom materialet en gång, 

var det dags för en ny runda. Den andra gången jag läste igenom materialet sökte jag 
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medvetet efter övergripande, återkommande teman i texten. Temana som jag kom fram 

till, bildade naturliga svar på mina frågeställningar. När jag hade synliggjort teman i 

texterna, var det lätt att hitta kategorier för att dela upp det övergripande temat. Paral-

lellt med genomläsningen och sökning av teman samt kategorier, utformade jag en ta-

bell, för att synliggöra de olika temana och kategorierna för allt material. Tabellen är 

bifogad som bilaga tre. När alla teman och kategorier var redovisade, började jag läsa 

igenom texterna för en tredje gång, för att jämföra och sätta ord på mina teman samt 

kategorier. Skillnader och likheter i texterna beskriver jag med både exempel och raka 

citat ur texterna. Slutligen gjordes en figur (Figur 2) för att sammanfatta och åskådlig-

göra temana, kategorierna samt innehållet av kategorier, i tabellen valde jag dock att 

inte ta med citat för att undvika upprepning av citaten från resultatkapitlet.  

4.5 Etik i litteraturstudier 

De grundläggande etiska riktlinjerna för alla studier, även litteraturstudien, handlar om 

att fusk och annan ohederlighet, inte får förekomma i studien. Som fusk och ohederlig-

het kan t.ex. definieras, förvrängning av forskningsprocessen genom stöld eller plagiat 

av material. (Forsberg & Wengström 2008:77) 

 

Vidare viktiga etiska aspekter då man genomför en systematisk litteraturstudie är att 

studierna du använder till material är etiskt godkända. (Forsberg & Wengström 

2003:73f) När man gör en litteraturstudie blir det viktigt med etiskt övervägande gällan-

de urval och presentation av resultat. Vid val av material ska man ta fasta på ifall studi-

en är godkänd av någon etisk kommitté eller huruvida noggranna etiska överväganden 

har gjorts. Alla artiklar som ingår i litteraturstudien ska redovisas och dessutom ska de 

arkiveras och sparas i tio år efter publicering av litteraturstudien. Dessutom bör alla re-

sultat redovisas, även om de inte stöder syftet med studien. Det kan anses oetiskt att 

presentera endast de resultaten som stöder hypotesen eller endast forskarens egen åsikt. 

(Forsberg & Wengström 2008:77) 

 

Under hela forskningsprocessen har jag noggrant försökt beakta de etiska aspekterna för 

en litteraturstudie. Jag har gjort noggranna etiska överväganden då jag har valt ut det 

material som inkluderades, för att försäkra mig om att materialet är passande för just 

min studie. Jag har i analysen av mitt material, redovisat för alla resultat som materialet 
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gav. Hypotesen i min studie handlar om barnens perspektiv, så alla resultat stöder hypo-

tesen. När jag har analyserat materialet har jag försökt ställa mig neutralt till materialet, 

för att mina egna erfarenheter ska påverka resultatet. 

 

5 RESULTAT 

Resultaten i min litteraturstudie grundar sig på åtta olika rapporter och forskningar. Re-

sultatet redovisar jag med hjälp av innehållsanalys, för att synliggöra vilka aspekter bar-

nen upplever viktiga för att stärka möjligheten till delaktighet i barnskyddsprocessen. 

För att tydliggöra vilken rapport, forskning eller artikel jag hänvisar till i texten, har jag 

valt att numrera materialet. I min presentation av artiklarna, framgår det vilken rapport 

eller forskning numret står för. Presentationen av artiklarna bifogas som bilaga 2. 

 

5.1 Möjligheter till delaktighet i barnskyddsprocessen 

Resultatet visade återkommande och liknande teman i allt inkluderat material. Jag kun-

de urskilja fem huvudteman i mitt material, två av dessa teman ingick i alla inkluderade 

rapporter och forskningar. Följande teman kunde urskiljas i analysen: förtroendeingi-

vande relationer, kommunikation, att bli hörd, beslutsfattande och information om barn-

skyddsärenden. Alla teman delades in i minst en kategori. Förtroendeingivande relatio-

ner har två kategorier: relationer till de professionella och relationer till närstående. 

Kommunikation fick en kategori: informationsflöde. Att bli hörd har en kategori: bli 

tagen på allvar. Beslutsfattande fick två kategorier: möjlighet att påverka beslut och väl-

ja att inte delta. Det sista temat, d.v.s. information om barnskyddsärenden har en katego-

ri: tillräcklig information för att kunna delta. I bilaga 3 tydliggörs temana samt kategori-

erna. 

5.2 Förtroendeingivande relationer 

Oranen (1)  och Jokela (6) granskar i sin rapport och forskning, hur delaktigheten för 

barn och unga inom barnskyddet tar sig i uttryck samt hur den kunde stärkas. Päkkilä 

(5) har forskat i barns åsikter och erfarenheter om barncentrering i barnskyddsprocesser.  
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Pölkki et. al. (7) har likaså forskat kring barns åsikter om vilka aspekter som påverkar 

delaktighet, samt hur den kan uppnås i olika skeden av barnskyddsprocessen. I resulta-

ten (1,5,6,7) framkommer ett klart samband mellan barnens relationer till vuxna och de-

ras uppfattningar om olika former av barnskyddsåtgärder samt möjligheten till delaktig-

het i dessa. En förtroendeingivande relation till de professionella visade sig vara central 

för att barnen överhuvudtaget skulle kunna ta emot och uppskatta barnskyddets olika 

stödåtgärder. Utan en fungerande relation till de professionella, ansåg barnen att det var 

näst till omöjligt att berätta om sin problematiska livssituation och därmed känna att 

man är delaktig i sin egen barnskyddsprocess. I många fall kände barnen (1,5,6) att rela-

tionen till de professionella inte var tillräckligt präglad av förtroende för att de skulle 

känna sig trygga i att uttrycka sina egna åsikter och tankar. Detta framgick tydligast i 

början av barnskyddsprocessen, då barnen inte ännu hade hunnit utveckla goda relatio-

ner till de vuxna (5). De intervjuade barnen i Pölkkis (7) forskning hade dock i de flesta 

fallen upplevt goda relationer till de professionella inom barnskyddet, de upplevde ett 

stort förtroende för de vuxna och kände därför att de lätt kunde uttrycka sina tankar och 

känslor för dem. Detta bidrog till en positiv bild av barnskyddsprocessens olika delar. 

 

Vario et. al. (2) har sammanställt en rapport om barns och ungdomars åsikter om klient-

skapet inom barnskyddet, med fokus på barn- och ungdomsperspektivet kring vardagen 

i vården utom det egna hemmet. Thomas (8) har forskat kring barnens upplevelse om 

hur delaktighet förverkligas i praktiken. Även dessa forskningars resultat (2,8) visar 

starkt att vuxenrelationer bidrar till utformandet av barnens åsikt om barnskyddsproces-

sen. Barnen efterlyser tid av de vuxna som grund för utformandet av en förtroendeingi-

vande relation. I rapporten (2) samt Päkkiläs forskning (5) framgår vidare att barnen an-

ser att upprätthållande av goda relationer till sina närstående spelar en stor roll för ut-

formningen av en positiv uppfattning om barnskyddsprocessen, samt för att möjliggöra 

en känsla av delaktighet. Den biologiska familjen och närstående till barnet utgör ofta 

en central del av barnets liv. För att uppnå största möjliga grad av delaktighet, där bar-

net känner att det är i fokus av sitt eget barnskyddsärende, ska det som är viktigt för 

barnet synliggöras i arbetet och i detta fall handlar det om att upprätthålla kontakten till 

närstående.  

 

Leeson (3) och Tregeagle & Mason (4) har i sina forskningar utrett barns och ungas 

åsikter om möjlighet till delaktighet vid beslutsfattande i barnskyddsprocesser. I forsk-
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ningarna (3,4) framgår att en förutsättning för att barnen ska kunna delta och medverka i 

processer gällande dem själv, handlar om goda relationer till vuxna. Forskningarna 

(3,4,8) framhäver att barnen och ungdomarna inte vill eller vågar uttrycka sig ifall de 

inte upplever att de har förtroende för de professionella. En dålig eller bristfällig relation 

till de professionella, resulterade i att barnen inte framförde sina synpunkter eftersom de 

upplevde att det inte var lönsamt. Leesons forskning (3) visade att barnen uppskattade 

konsekventa och närvarande vuxna. I Tregeagle & Masons forskning (4) framgår det att 

ju bättre barnen lärde känna de professionella, desto större möjlighet till delaktighet 

upplevde de. Även Pölkkis (7) forskning visar att fortgående och långvariga relationer 

var en grund för att barnen kunde uppleva att det var lätt och tryggt att diskutera med de 

vuxna. 

 

En central del av barnskyddsprocessen handlar om att trygga bestående levnadsförhål-

landen och därmed fortgående människorelationer för barnen. Det gick att urskilja två 

dimensioner av människorelationer som är viktiga för barnen, nämligen relationer till de 

professionella samt relationer till de närstående, dessa beskrivs närmare som två skilda 

kategorier. 

5.2.1 Relationer till de professionella 

Alla inkluderade rapporter och forskningar (1,2,3,4,5,6,7,8) tar fasta på relationer till de 

professionella inom barnskyddet, som en viktig aspekt för att stärka barnens känsla av 

delaktighet och därmed skapa en positiv bild av barnskyddet. Oranen (1) och Päkkilä (5) 

framhäver att en relation där barnet känner att det kan lita på den professionella, är av 

ytterst stor vikt vid skapandet av en positiv uppfattning om barnskyddsprocessen. Utan 

förtroende för de professionella kände barnen att de inte vill bearbeta sina erfarenheter 

med de professionella. Både Oranen (1), Vario et. al. (2), Tregeagle & Mason (4) samt 

Thomas (8) lyfter fram tiden som en viktig aspekt för utformande av en god relation. 

Dels behöver barnen tid för att i lugn och ro bekanta sig med de professionella (1,2), 

dels uppskattar de den tid som de vuxna ger barnet (2,4,8). Jokela (6) och Pölkki et. al. 

(7) hävdar att den vuxnas äkta närvaro utgör en stor del av barnens möjlighet till delak-

tighet.  

”Helt samma vart barnen blir placerade, bara de vuxna där har tid för dem [Min översättning]” (Vario 

et. al. 2012:21). 
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Många av barnen ansåg att det hjälpte att i början diskutera mer vardagliga saker med 

de professionella. Barnen uppskattade små enkla insatser av de vuxna som t.ex. att fråga 

hur det är med barnet. Först när de kände att den professionella är pålitlig och en stadig 

relation hade bildats, var de beredda att diskutera mer personliga ting, som t.ex. orsa-

kerna till att de har blivit klient inom barnskyddet.(4,6,7) En del av barnen kände att det 

var svårt att öppna sig för de professionella (4,6), medan andra upplevde att de hade en 

så god relation till de professionella att det var lätt öppna sig (7). Resultaten i Tregeagle 

& Masons (4) forskning visar att upplevelsen av att känna sig delaktig i barnskyddspro-

cessen, bottnar i en lång period av att lära känna de professionella. I de fall barnen inte 

fick tid och utrymme för att lära känna den vuxna, upplevde de diskussionerna som nå-

got slags frågesport där de under en utsatt tid blev tvungna att besvara en massa frågor. 

Barnen upplevde en känsla av ångest, då det blev för snabb takt och de förväntades be-

svara frågor medan den vuxna antecknar för att snabbt gå vidare till nästa fråga. Barnen 

upplevde att det var lättast att lära känna de professionella genom att göra saker till-

sammans (6,8), något som de var intresserade av (1). I de bästa fallen blev den profes-

sionella nästan som en vän till barnet (2,8). 

”Det tog länge för mig för att våga öppna mig för de professionella [Min översättning]” (Tregeagle & 

Mason 2008:396). 

”Diskutera först om någon annan sak. Det sku vara lättare att göra något tillsammans [Min översätt-

ning]” (Oranen 2007:31). 

”Sen sku man bli vänner på något plan, sådär dumt. Att man får dedär förtroende, lär känna den (Pro-

fessionella) bättre. Att man litar bättre på dendär mänskan. Att man kan berätta mycket bättre, och så. 

[Min översättning]” (Oranen 2007:31). 

”Och sen sätter de en snabb takt på, och sen skriver de hela tiden. Berätta, berätta, berätta [Min över-

sättning]” (Oranen 2007:32). 

 

Långvariga och bestående relationer till de professionella är viktiga för barnen inom 

barnskyddet (1,2,3,5,6,7). Konsekventa och omtänksamma vuxna var lättast att knyta an 

till (3,7), dessutom var det lätt att forma relationer till de professionella då barnen upp-

levde att de vuxna faktiskt brydde sig om barnet på ett trovärdigt sätt (7). Barnen upp-

levde det som ytterst problematiskt att personalen byttes ut, de kände att de fick börja 

om från början med att bygga upp förtroende (1,2,3,6,7) Enligt Leeson (3) och Thomas 

(8) kände barnen att det jobbigaste var att berätta sin livshistoria och bakgrund, om och 

om igen. Dessutom resulterade personalutbyte i att barnen kände att de inte hade några 
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meningsfulla relationer till de professionella, vilket hade lett till att de inte hade möjlig-

het till att uttrycka sina åsikter gällande sitt barnskyddsärende och det resulterade i en 

negativ bild av barnskyddsprocessen som en helhet. 

5.2.2 Relationer till närstående 

Resultatet av en rapport (2) och en forskning (5) visar att barnen upplever att upprätthål-

landet av relationerna till de närstående spelar en viktig roll för de unga då de blir place-

rade utom sitt eget hem. Det framgår (2) att bristfälligt upprätthållande av relationerna 

till de närstående har bidragit till barnens negativa uppfattning av barnskyddsprocessens 

olika delar. Relationerna till de biologiska föräldrarna, syskonen och andra släktingar är 

ytterst viktiga för barnen, även om placeringen ofta har berott på problem i den biolo-

giska familjen (2,5). I Vario et. al:s (2) rapport framkommer att barnen litar på sina när-

stående mera än på personalen inom barnskyddet. Päkkilä (5) framför att specifikt i bör-

jan av barnskyddsprocessen, är relationerna till de närstående speciellt viktiga eftersom 

barnen då upplever att de inte vill diskutera den svåra situationen med de okända pro-

fessionella. De upplever att det är lätt att diskutera med sina kompisar, eftersom de litar 

på att det de berättat inte går vidare.  Barnen förstår dock att det inte alltid räcker med 

att berätta om sina problem för kompisar, eftersom det inte leder till en förbättring eller 

konkret hjälp. I de fall där barnen behöver mera stöd än bara någon som lyssnar, väljer 

de gärna sina biologiska föräldrar eller ett äldre syskon att tala med. (2) 

”När man berättar åt en kompis får man ut känslan och börjar må bättre [Min översättning]” (Vario et. 

al. 2012:39). 

”När jag berättar åt mamma så hjälper hon mig [Min översättning] (Vario et. al. 2012:39). 

 

Vario et. al. (2) beskriver i sin rapport hur barnen och ungdomarna har blivit omplace-

rade till nya barnskyddsanstalter eller familjehem flera gånger och hur detta har påver-

kat deras relationer till de närstående. Barnen och ungdomarna har i dessa fall upplevt 

att deras sociala nätverk har blivit lidande och de har upplevt att detta påverkar deras 

uppfattning om den nya placeringsplatsen och således barnskyddsprocessen i allmän-

het.(5) Vidare framgår det (2) att en del av barnen har varit med om att kontakten till de 

närstående har begränsats, som ett straff för oacceptabelt beteende. Barnen har upplevt 

detta som en ytterst obehaglig bestraffningsform, eftersom det känns som att det vikti-

gaste i deras liv tas ifrån dem. De biologiska föräldrarna och rätten att besöka dem t.ex. 
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över ett veckoslut, ses av barnen som en orsak till att de orkar med vardagen inom barn-

skyddet. Dock förstår barnen att det i vissa fall är nödvändigt att begränsa kontakten, 

men då behövs välgrundade orsaker. 

”De närstående kan inte tvättas ur oss [Min översättning]” (Vario et. al. 2012:28). 

 

5.3 Kommunikation 

Resultaten i studierna (1,2,3,4,6,7,8) visar att förutom relationer, upplever barnen att 

kommunikationen med de professionella inom barnskyddet spelar en stor roll för hur de 

uppfattar barnskyddets olika stödåtgärder, samt möjlighet till delaktighet inom dessa. 

Kommunikationen har sin grund i en förtroendeingivande relation, som jag beskrev i 

föregående kapitel. I Vario et. al:s (2) och Oranens (1) rapport framkommer det att bar-

nen upplever rak och ärlig kommunikation som en grund för deras positiva uppfattning 

om barnskyddsprocessens olika delar.  

 

Vidare lyfter barnen och ungdomarna (1,4,7,8) fram vikten av kommunikation, för att 

de professionella ska ha en förståelse för hur de egentligen mår. Ifall barnen inte kan lita 

på de professionella och känner förtroende för dem, blir diskussionen och kommunika-

tionen ofta på en ytlig nivå, där barnen inte berättar allting som de egentligen vill få 

fram. Vidare framgår (1,8) att barnen uppskattar alternativa former av kommunikation 

då de t.ex. inte alltid vågar diskutera svåra saker öga mot öga med de professionella. 

Istället för rak kommunikation anser barnen att det är lättare att tala t.ex. i telefon eller 

att uttrycka sig genom drama, genom att skriva eller rita.  

”[...] om man vill vinna detdär barnets förtroende. Om det (barnet) tycker om att spela spel, spela då 

med det, ja spela då. Något som vinner det där förtroendet lätt [Min översättning]” (Oranen 2007:32). 

 

I Leesons forskning (3) framgår att barnen önskade mer kommunikation och diskussion 

med de professionella, främst med socialarbetaren som var ansvarig för deras barn-

skyddsärende. I många fall beskriver barnen (3,6,7) att kommunikationen endast be-

gränsades till tillfällen då socialarbetaren behövde information av barnen, t.ex. vid stör-

re beslut eller möten kring klientplaner. Barnen upplevde (3,6) att kommunikationen i 

dessa fall var ytterst ensidig och de upplevde att de inte ville diskutera med de profes-
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sionella, eftersom de kände att diskussionen inte hade sin grund i att den professionella 

faktiskt var intresserad av hur barnet mår. De intervjuade i Tregeagle & Masons, Joke-

las, Pölkki et. al:s och Thomas forskningar (4,6,7,8) upplevde däremot att de i de flesta 

fall blivit stödda i diskussioner och fått uppmuntran av de professionella att genom olika 

former av kommunikation framföra sina åsikter. Genom en fungerande kommunikation 

har barnen uppnått känslan av att de är delaktiga i sitt eget liv som klient inom barn-

skyddet. Dock var det en del av barnen (4) som upplevde att de inte ville berätta allt till 

de professionella, eftersom de var rädda för vilken följd det har. Barnen upplevde det 

svårt att diskutera om personliga saker, som t.ex. alkoholbruk eller problem i den biolo-

giska familjen under lov och semestrar, eftersom de var osäkra på vad de professionella 

skulle göra med informationen. Barnen var rädda att bli bestraffade eller t.ex. förbjudna 

att träffa sina biologiska föräldrar om de berättade. Detta sänkte nivån av uppnådd del-

aktighet för barnen. (2,4,7)  

”Jag är rädd att om jag uttrycker känslor så bestraffas jag för det [Min översättning] (Vario et. al. 

2012:44). 

 

 I Vario et. al:s (2) rapport och Leesons forskning (3) beskriver barnen och ungdomarna 

fall då de p.g.a. att de mått dåligt eller vantrivts, rymt från barnskyddsanstalter. Barnen 

har då blivit bestraffade för dåligt beteende, men den riktiga orsaken till att de rymt har 

p.g.a. bristfällig kommunikation blivit ouppmärksammad av de professionella. Det 

framgår (2,3) att barnen efterlyser de professionellas ansvar för att kommunicera med 

barnen, för att reda ut hur barnet mår och vad som orsakar ett visst beteende. Enligt bar-

nen (2) skulle det räcka med ärlig diskussion där de får möjlighet att berätta om varför 

de valt att rymma och tillsammans med personalen bearbeta saken, istället för att de 

bara blir bestraffade utan att någon form av lösning uppkommit. Överhuvudtaget då det 

handlar om regler och bestraffningar, anser barnen att det allra viktigaste är hur de pro-

fessionella diskuterar dessa med barnen. För att känna delaktighet i vardagen inom 

barnskyddet, kräver barnen att de professionella berättar klart och tydligt om vad reg-

lerna innebär och varför de finns till. För att bättre kunna respektera regler och följa 

dem, krävs en öppen dialog med de professionella, där barnen känner att de har möjlig-

het att uttrycka. 
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Resultatet (1,2,3,4,6,7) visar att de professionellas sätt att kommunicera med andra pro-

fessionella, om barnens personliga saker, i stor grad påverkar barnens möjlighet till att 

känna sig delaktiga i barnskyddsprocessen. Dessutom upplever de att de behöver stöd 

av personalen för att själv kunna föra vidare viktig information, på t.ex. förhandlingar 

med socialarbetare eller andra inblandade professionella. (8) Detta beskriver jag närma-

re under följande kategori, informationsflöde. 

 

5.3.1 Informationsflöde 

Resultatet i materialet (1,2,3,4,6,7,8) visar att det är centralt hur information om barnen 

förs vidare till andra professionella som jobbar med barnen. Dels handlar det om att per-

sonlig information inte ska gå vidare till professionella utan barnets tillåtelse, men å 

andra sidan känner barnen att det är jobbigt att upprepa sig om sin situation och sina 

tankar till många olika vuxna, speciellt till nya inom personalen som inte hade fått in-

formation om barnet i förväg (2,8). Dessutom framkom det (1,2,7,8) att barnen behöver 

stöd för att framföra viktig information och åsikter, under större förhandlingar med 

många professionella inblandade.  

 

Vario et. al. (2) beskriver i sin rapport barnens och ungdomarnas upplevelser av fördo-

mar i skolorna p.g.a. den informationen om barnskyddsåtgärderna som ges åt lärarna. 

De hade ofta upplevt att informationen om dem från tidigare skolor eller barnskyddsan-

stalter, följde med dem vid byte av skola. Barnen önskade att bara relevant information 

skulle ges till skolan, så att de blir bemötta som den individ de är och inte utgående från 

deras barnskyddshistoria.  

”En del av lärarna överreagerar att om det händer något i skolan, så överreagerar man p.g.a. dendär 

placeringen [Min översättning]” (Vario et. al. 2012:19). 

 

Barnen framförde vidare att de har upplevt svårigheter med att framföra sina egna åsik-

ter och tankar, speciellt vid förhandlingar med många vuxna deltagare. Barnen var ofta 

så nervösa att de inte kunde uttrycka sig. För att våga berätta och diskutera med de ofta 

okända vuxna, behöver barnen stöd av trygga och bekanta inom personalen eller av för-

äldrarna i familjehemmet. I vissa fall kunde det handla om att barnet vill att den profes-

sionella förmedlade informationen i barnets ställe, då det handlade om svåra, negativa 
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och känsliga saker. Barn som var placerade i familjehem, upplevde att det var lättast att 

framföra den viktiga informationen via en av föräldrarna i familjen. (1,2,7,8) Barnen var 

rädda för konsekvenserna för det de uttryckte vid förhandlingar, de upplevde det ytterst 

svårt att berätta om sina tankar inför en stor mängd, ofta okända, vuxna (1,4,8). I Pölkki 

et. al:s (7) forskning framgår att barnen har upplevt att det är lättare att uttrycka sig och 

föra vidare viktig personlig information, då de professionella enskilt berättar åt barnet 

att det är viktigt att informationen kommer vidare.  

”Jag kunde inte säga något. Jag hade nog haft mycket att säga i den diskussionen. Men jag kunde inte 

[...] [Min översättning]” (Oranen 2007:34). 

”Speciellt då det är mycket mänskor så är det störande och speciellt om man är ensam där och så mås-

te man förklara[...][Min översättning]” (Oranen 2007:34). 

 

Vario et. al. (2) Thomas (8) samt Pölkki et. al. (7) lyfter dessutom fram situationer då 

barnen inte vågar uttrycka sina tankar och önskemål eftersom de är rädda att såra sina 

biologiska föräldrar. Barnen saknar ofta sina föräldrar och vill därför inte framföra in-

formation som kunde såra föräldrarna. I Thomas (8) forskning beskrivs ett fall då ett 

barn inte vågade berätta att hon trivs i sitt familjehem och tycker om föräldrarna där, 

eftersom hon var rädd att kontakten till hennes biologiska moder då skulle begränsas. I 

situationer då barnen tydligt försvarar sina föräldrar, eller inte uttrycker sig för att vara 

någon annan vuxen till lags, behöver de specifikt mycket stöd av de professionella för 

att framföra information som är viktig för dem.  

”[...] eftersom min egen mamma var i närheten började jag inte förklara... Ja, hon dricker alltid. Jag 

sade bara att allting gick bra [Min översättning]” (Pölkki 2012:118). 

 

Barnen och ungdomarna i Varios et. al:s och Oranens rapport (1,2) hade erfarenhet av 

att det de berättade till de som jobbade på en barnskyddsanstalt eller familjehem, ofta 

gick vidare till andra vuxna, även om barnet hade önskat att så inte skulle hända. I 

många fall har barnet önskat att endast en av de professionella skulle handskas med t.ex. 

ett problem som barnet har berättat om, ofta har det ändå resulterat i att alla inom teamet 

på anstalten har blivit medvetna om barnets problem och det har gjorts till ett större 

nummer än vad barnet önskat. För barnen upplevdes detta som att de professionella ta-

lade bakom ryggen på dem. Det framgår (2) att barnen uppskattar professionella som 

frågar ifall de får ta upp barnens personliga saker med andra professionella. I vissa fall 
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är de professionella skyldiga att föra vidare barnens personliga saker, t.ex. om barnet 

har blivit utsatt för ett brott, i dessa fall önskar barnen att den vuxna berättar öppet för 

barnet att hon måste föra vidare informationen till andra professionella inom teamet. 

Tregeagle och Masons (4) forskning visar dock att överförande av information till andra 

professionella också kan ha en positiv inverkan på barnet och dess upplevelse av delak-

tighet inom barnskyddsprocesser. Forskningen (4) lyfter fram exempel där två barn har 

berättat till en professionell om sina negativa upplevelser om sitt placeringsställe, detta 

ledde till att barnen fick byta placeringsställe även om barnet inte hade bett om det eller 

förväntat sig det med att berätta om sina känslor. 

”[…] berättar du till en så vet snart alla om dina saker […][Min översätning]” (Vario etl al. 2012:39). 

”Jag kan berätta åt en instruktör, på henne kan man lita och hon berättar inte till de andra, hon frågar 

alltid lov för det hon berättar vidare [Min översättning]” (Vario et. al. 2012:40). 

 

Resultaten i Vario et. al:s, Jokelas och Thomas (2,6,8) rapport och forskningar visar att 

barnen ofta upplevde att personalen inom barnskyddet inte kände dem på riktigt, efter-

som de ofta hade fått information om barnen via andra professionella och inte av barnet 

själv. Denna aspekt påverkas även av faktumet att de professionella som jobbar med 

barnet, ofta byts ut. Barnen upplever därmed att de professionella inte har tillräckligt 

information om dem, dels p.g.a. bristfällig kommunikation de professionella emellan 

vid överföring av information, men också p.g.a. att barnen upplevde att de inte ville be-

rätta sin livshistoria för okända människor.   

 

 Oranen (1) har tagit fasta på hur informationen om barnet överförs till andra vuxna som 

jobbar med barnet, specifikt vid byte av ansvarig socialarbetare. Vid bytet av ansvarig 

socialarbetare, blir det viktigt att fundera på hur barnen kan göras delaktiga i överfö-

ringen av informationen. Minsta grad av delaktighet uppnås enligt barnen och ungdo-

marna i de fall, då de själva inte vet vad eller på vilket sätt information om deras privata 

ärenden har överförts till den nya socialarbetaren. Barnen och ungdomarna upplevde att 

det skulle vara bra ifall de själva fick vara med och diskutera om vilken information 

som ska föras vidare till en ny professionell, i de allra bästa fallen kunde barnet självt 

konkret vara med då informationen överförs. När barnet är med då den nya i personalen 

får uppgifter om dess personliga ärenden, upplever det att det är en central del av sin 

egen barnskyddsprocess och därmed uppnår det känslan av delaktighet. (7,8) 
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”Egentligen är det helt bra att informationen inte sprids framåt [...] det kan kännas som att de talar 

bakom ryggen. Man kunde sådär tala rakt med barnet [Min översättning]” (Oranen 2007:32). 

 

Barnen önskar alltså att de professionella inte ska berätta om deras privata ärenden utan 

att de är medvetna om vad som berättas, dock lyfter barnen och ungdomarna i rapporten 

(1) även fram situationer då informationen kunde flyta bättre mellan professionella som 

jobbar med dem. Även i Vario et. al:s (2) rapport känner barnen att det är tungt att upp-

repa sin livshistoria gång på gång. Barnen efterlyser m.a.o. finkänslighet av de profes-

sionella vid överföring av information, men dock ett fungerande multiprofessionellt ar-

bete så att alla inblandade har den information som är nödvändig för att kunna arbeta 

med barnet. Viktigt är att informationen överförs på barnens villkor. 

”Dendär informationen går liksom inte vidare, att socialarbetaren och t.ex. i skolan så gör dom inte en 

sådär tät ring och håller kontakt och så, att ungdomen måste förklara alltid till följande och följande 

och så byts dom ut [Min översättning] (Oranen 2007:32). 

 

5.4 Att bli hörd 

Resultaten i en stor del av mitt material (2,3,4,5,6,7,8) visar att barnens upplevelser om 

huruvida deras röster blir hörda i de olika delarna av barnskyddsprocessen, i stor mån 

påverkar deras känsla av uppnådd delaktighet. Dessutom framgår ett starkt samband 

mellan barnens positiva upplevelser av barnskyddsprocessen och att få sin röst hörd. 

Barnen (8) önskar att de professionella skulle lyssna på dem på samma sätt som de lyss-

nar på vuxna, d.v.s. inte avbryta eller göra egna tolkningar av det barnet säger. Barnen 

har upplevt att de vuxna tror att de vet vad de vill säga och därför inte lyssnar. En stor 

dimension av att få sin röst hörd, utgörs av känslan av att bli tagen på allvar. Att bli ta-

gen på allvar kommer jag att beskriva i en skild kategori. 

”Jag har försökt berätta, men de lyssnar inte [Min översättning]” (Vario et. al. 2012:41). 

”Dom borde lite mera lyssna på barnen [Min översättning]” (Jokela 2013:44). 

 

Vario et. al. (2), Leeson (3) och Pölkki et. al. (7) framställer hur viktigt det är för barnen 

att de vuxna och professionella inom barnskyddet lyssnar på dem. Många av barnen och 

ungdomarna poängterar vikten av att höra barnet, speciellt vid valet av placeringsställe. 
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I Jokelas (6) forskning framgår att det viktigaste för barnen inte handlar om att de vuxna 

ska vara av samma åsikt som dem, utan helt enkelt att de lyssnar på vad barnet har att 

säga, samt förklarar varför de själva är av annan åsikt.  

”Nå om hon (professionella) då sku förklara varför hon är av annan åsikt [Min översättning] (Jokela 

2013:37). 

 

Barnen (2,5) berättar om sina erfarenheter av dåligt valda placeringsformer p.g.a. att 

personalen inte har hört och lyssnat på dem tillräckligt för att känna till de verkliga be-

hoven. Barnen upplevde i många fall att de professionella nog hörde deras åsikt, men 

valet av placeringsstället kunde ofta vara motsatsen till deras önskemål. I Leesons (3) 

forskning beskrivs ett fall då barnet flyttades till en ny barnskyddsanstalt, utan att bar-

nets åsikt om saken, en enda gång hördes. Ofta upplever barnen (2,3,5,8) att de blir hör-

da bara p.g.a. att de professionella har en laglig skyldighet att höra barnen, inte för att de 

på allvar skulle vara intresserade av att höra barnens åsikt och då upplevde barnen att 

det inte har någon betydelse vad de berättar. Det framgick även (8) att barnen upplevde 

att deras röst blev hörd mera angående vardagliga saker, än vid viktiga ärenden gällande 

deras liv.  

 

Vidare beskriver barnen och ungdomarna (2,3) hur viktigt det är att de professionella 

lyssnar på barnen, speciellt vid situationer då barnen avreagerar med t.ex. dåligt beteen-

de. Ifall personalen lyssnar noga på barnet i alla situationer, finns en större chans för 

den professionella att urskilja de riktiga orsakerna till barnets dåliga beteende. Leeson 

(3) beskriver barnens upplevelse om att bli missförstådda med sitt beteende. Dåligt be-

teende är ofta ett rop på hjälp och inte något som barnet bör bestraffas för och därför 

efterlyser barnen chansen att bli hörda om den riktiga orsaken och motiven till beteen-

det. 

”Det enda jag ville, var att få dem att lyssna och förstå [Min översättning]” (Leeson 2007:274). 

 

5.4.1 Bli tagen på allvar 

I resultatet framgår att det som professionella hör barnen berätta, ska tas på allvar för att 

möjliggöra barnens upplevelse av delaktighet (2,3,4,5,6,7,8). Då barnen känner att den 
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professionella är intresserad av deras åsikter och respekterar dem, upplever de att det de 

säger faktiskt är viktigt och värdefullt. Ifall barnets ord aldrig blir taget på allvar, ger 

barnet upp och väljer att inte uttrycka sina åsikter. Barnens upplevelse om att inte bli 

tagen på allvar, kan i vissa fall bidra till att barnen utformar en dålig attityd mot de pro-

fessionella och barnskyddsprocessen i sin helhet. (8) 

 

Situationer då barnen upplever att de inte tas på allvar och de vuxnas åsikter tar över-

handen, handlar ofta om problem på placeringsstället eller önskemål om att få flytta till-

baka hem till de biologiska föräldrarna (2,5,7). Barnen (2,3,7) berättar om sina erfaren-

heter då de har klagat på sitt placeringsställe, men deras synpunkter har inte tagits på 

allvar, utan de professionella har satt mera vikt på andra professionellas och vuxnas 

synpunkter. I vissa fall hade myndigheterna ingripit för att granska situationen, men då 

hade de i första hand hört de vuxnas åsikter om problemet (2,8). För barnen (2,7,8) har 

det känts som om de vuxna inte litar på dem, eller inte tror på vad de säger och därför 

inte tar deras tankar och känslor på allvar. Päkkilä (5) beskriver ett fall där barnet har 

önskat att få flytta tillbaka hem ett antal gånger, barnet har inte tagits på allvar vilket har 

lett till att barnet upplevde det meningslöst att framföra sina egna önskemål. Leesons 

(3), Tregeagle & Masons (4) och Pölkki et. al:s (7) forskningar visar dock att en del av 

barnen har uttryckt sin önskan om att få flytta till ett nytt familjehem, vilket har resulte-

rat i en flytt, barnen har alltså tagits på allvar och därmed upplever de känslan av delak-

tighet inom sitt barnskyddsärende. I forskningen av Pölkki et. al. (7) beskrivs ett fall då 

barnet hade önskat att få bli placerat utom sitt eget hem, men de professionella hade inte 

tagit barnet på allvar utan trott på de biologiska föräldrarnas berättelse om att allting var 

bra i hemmet.  

”Ja så lyssnar hon aldrig på mig och sen bara pratar hon på mig, säger att nu talar vi inte om den saken 

[…] [Min översättning] (Jokela 2013:54). 

 

Vidare beskriver barnen (2,8) sina erfarenheter, om att bli hörd, genom t.ex. olika for-

mer av möten som ordnats för att få barnens röster hörda. I många fall har inget av det 

som barnen berättat, lett till någon förändring eller resultat. Barnen upplevde då starkt 

att de inte har blivit tagna på allvar och att dessa möten inte ordnas för att på riktigt höra 

barnen, utan av andra orsaker. Dessutom framgick det också i Jokelas (6) och Pölkki et. 

al:s (7)  forskningar att barnen ofta upplevde att de professionella redan hade gjort ett 



 

51 

 

beslut, när de frågade barnen om deras åsikter, detta bidrog till en känsla av att det man 

säger inte har någon betydelse. Barnen (5,6) berättade att de har möjlighet att ge förslag, 

men de har inte så stor betydelse då besluten görs. Att inte bli tagen på allvar har ofta 

resulterat i att barnet eller den unga inte vill eller orkar uttrycka sig och berätta om sina 

tankar, eftersom det kan kännas meningslöst. En del av barnen i Thomas (8) forskning 

berättar att de blev tagna på allvar när det handlade om mindre viktiga saker, men då det 

var frågan om allvarliga beslut, hade deras åsikter inte lika stor betydelse. 

”[…] men inte får vi ändå påverka något, fast de frågar allas åsikter men dom har liksom redan färdigt 

domdär svaren [Min översättning]” (Jokela 2013:54). 

 

I Vario et. al:s rapport (2) framgår barnens åsikter om hur viktigt det är att de professio-

nella ska tro på dem och ge dem en chans att uppnå sina drömmar. Det kan handla om 

att stöda en ny hobby eller hjälpa med skolgången. Då de vuxna tror på barnets resurser 

och möjligheter att klara av något, stärker det barnets känsla av att lyckas. När barnet 

har mål och drömmar att sträva till, känner de sig mer delaktiga i sitt eget liv. En del av 

barnen berättar att drömmar och mål har varit en förutsättning för att klara av vardagen 

som placerad utanför det egna hemmet. Då de dessutom har fått stöd av de professionel-

la genom att de visar att de tror på barnet, har de upplevt vardagen i barnskyddsproces-

sen både meningsfull och positiv. Barnen efterlyste de vuxnas ansvar att finnas där för 

att stöda barnet att hitta sina resurser och visa att de tror på barnet. 

”Om man inte har drömmar, nå det är en lite sämre sak då [Min översättning]” (Vario et. al. 2012:47). 

 

5.5 Beslutsfattande 

Alla forskningar samt rapporter (1,2,3,4,5,6,7,8) lyfter upp beslutsfattande i någon form 

som en viktig del gällande delaktighet inom barnskyddet. Beslutsfattande och allt vad 

det innebär ses som en central del under hela barnskyddsprocessens gång, eftersom be-

sluten ofta påverkar barnets liv och därmed uppfattningen om barnskyddets stödåtgärder 

samt möjligheten till delaktighet. En del av materialet tog fasta på vikten av att barnen 

själva får påverka besluten och göra självständiga beslut (2,3,4,5,6,7). Däremot fram-

kom det att beslutsfattande ofta kunde medföra ett för stort ansvar för barnet att bära 

(1,3,8) och barnen önskade i dessa fall att de kunde få vara med vid beslutsfattandet, 
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men att det största ansvaret ändå skulle ligga på de vuxna. T.ex. beslutet om barnet skall 

spendera lov och semestrar hos sin mamma eller pappa kan vara för svårt för barnet att 

fatta självt och då behöver de professionella ta det beslutet (8). En del av barnen (8) 

upplevde att ett begränsat antal väl förklarade alternativ att välja mellan, samt goda för-

beredelser, gjorde det lättare att fatta beslut. Dessutom ansåg en del av barnen att ett bra 

alternativ var ifall barnen fick vara med och bestämma vid ”mindre” beslut, medan de 

vuxna huvudsakligen skulle göra de ”större” besluten. Den andra dimensionen av be-

slutsfattande som kunde urskiljas, handlar om möjligheten att bestämma att man inte 

deltar i olika processer eller beslutsfattande (4,6,7,8).  

”Jag vill att dom (professionella) bestämmer när jag ska fara till min mamma eller pappa, för jag tyck-

er det är svårt [Min översättning]” (Thomas 2000:144). 

 

Det framgår i rapporten (1) att barnen önskar att de professionella kunde bedöma deras 

resurser och mognad för att fatta självständiga beslut, individuellt och inte enligt åldern. 

Det upplevdes som negativt av en del av barnen att de professionella använde deras ål-

der som en orsak till att de inte fick vara med och bestämma om något (8). Barnen po-

ängterar vikten av att få vara med och framföra sina åsikter samt påverka då besluten 

fattas, dock litar de på att de vuxna i sista hand borde göra besluten för barnens bästa. 

Även i Leesons (3) forskning framgår det att en del av barnen anser att den vuxna i sista 

hand borde fatta besluten gällande deras liv, eftersom de ansåg att de professionella 

visste vad som är bäst för dem. Dessa synpunkter var dock ett resultat av dålig själv-

känsla p.g.a. att barnen inte har getts en möjlighet att påverka viktiga beslut.  

 

I Leesons (3) forskning framgår att barnen är rädda för att fatta beslut eftersom de upp-

lever en stor risk att fatta felaktiga beslut, men också för att de inte vet vem de ska vän-

da sig till för att få stöd i processen.  Barnens rädsla för att fatta felaktiga beslut grunda-

de sig ofta i behovet och viljan att tillfredsställa både sina biologiska föräldrar, samt de 

professionella inom barnskyddet. Leeson (3) beskriver ett fall då ett barn som under 

hela sin uppväxt inom barnskyddet inte fått möjlighet att göra några självständiga be-

slut, plötsligt tvingades att själv bestämma vart hon skulle flytta då hon blev för gammal 

för den anstalten hon för tillfället bodde i. Barnet upplevde det ytterst svårt att fatta ett 

så stort beslut, då hon inte hade tidigare erfarenheter gällande beslutsfattande. Dessutom 
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kändes det tungt att måsta bära ansvar för sitt eget beslut, då ansvaret tidigare hade legat 

på någon av de professionella.  

5.5.1 Möjlighet att påverka beslut 

Enligt resultaten (1,2,3,4,5,6,8) framgår att möjligheten att få påverka beslut både gäl-

lande barnskyddsprocessen och helt vardagliga ting, stärker barnens känsla av delaktig-

het.  

 

Leeson (3) beskriver i sin forskning hur några av barnskyddsbarnens självkänsla har på-

verkats negativt p.g.a. att de gång på gång har blivit utelämnade vid beslutsfattande gäl-

lande dem själva och deras egna liv. Även Jokelas (6) och Päkkiläs (5) forskning visar 

att en del av barnen upplever att de har lämnats utanför då det har gjorts viktiga beslut 

gällande deras liv. Barnen berättar att de bara har fått ett papper med en massa informa-

tion som berör deras vardag, utan att de har fått vara med och diskutera kring och på-

verka besluten. Vidare framgår det i Pölkki et. al:s (7) forskning att barnen inte alltid 

ens har blivit erbjudna möjligheten att delta i processer där t.ex. klientplaner uppgörs. 

En klientplan innehåller en hel del viktiga beslut och mål om barnens framtid, således 

vore det ytterst viktigt att de själva skulle medverka i processen då planen byggs upp. I 

Päkkiläs (5) forskning beskrivs ett fall då barnet varit med på en förhandling där det 

bara meddelades att placeringsstället ska bytas, barnet erbjöds ingen möjlighet till del-

aktighet i beslutsprocessen. I Thomas (8) forskning framgår att de viktigaste besluten 

för barnen handlar om var de ska bo, kontakten till familjen och vad de får eller inte får 

göra.  

”Jag har aldrig deltagit i klientplans möte[...] ingen har nånsin bett mig komma […] [Min översätt-

ning]” (Pölkki 2012:117). 

 

Vario et. al. (2), Päkkilä (5) samt Thomas (8) beskriver att barnen har upplevt liten eller 

näst intill ingen möjlighet att påverka beslut gällande placeringsformen. I resultatet av 

Leesons (3) forskning framgår att en del av barnen har bildat en negativ uppfattning om 

barnskyddsprocessen i sin helhet, p.g.a. att de inte har haft tillräcklig möjlighet att på-

verka besluten. Barnen kände t.o.m. ilska mot dem som har utelämnat dem från proces-

ser där viktiga beslut gjordes. Päkkilä (5) och Leeson (3) beskriver hur barnen inte har 

haft möjlighet att påverka besluten och småningom bara lärt sig att anpassa sig till de 
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vuxnas beslut, eftersom de upplevde att det inte fanns några andra alternativ. Barnen 

(2,5) framhäver att även om de har försökt framföra sina önskemål att få byta placer-

ingsställe, har de sällan haft någon möjlighet att påverka beslutet. I många fall har bar-

nen och ungdomarna inte fått en chans att ens uttrycka sin åsikt gällande beslutet, me-

dan andras åsikter och förslag har fått avslag av de vuxna. Barnen upplever att placer-

ingsformen och -stället, har en stor inverkan på deras liv och framtid och därför önskar 

de att de kunde få större möjligheter att påverka dessa beslut för att känna sig delaktiga i 

sitt eget liv (2,5).  

”Nå nu får jag bestämma någonting men ganska lite. Att nu får jag föreslå men ganska lite [Min över-

sättning]” (Jokela 2013:46). 

”När jag var på avdelningen, frågade de om jag vill till en familj, jag sade att jag inte vill, men ändå 

hamnade jag dit [Min översättning]” (Vario et. al. 2012:32). 

 

En annan situation då barnen efterlyser möjligheten att påverka beslut, handlar om ut-

formandet av regler på placeringsstället (2,8). Barnen upplevde en hög grad av delaktig-

het i de fall de hade fått vara med och utforma regler och olika former av sanktioner för 

opassande beteende. Enligt barnen är det dessutom lättare att följa de gemensamma reg-

lerna då de har en känsla av att de själva har fått vara med och påverka utformningen av 

dem. Jokela (6) och Thomas (8) beskriver ”hemmöten” och ”hemteam” som en situation 

där barnet kan uttrycka sina egna åsikter. Barnen (2,6,8) har upplevt dessa som en bra 

form för att involvera barnen i beslutsfattandet. På möten och förhandlingar som ordnas 

just för att barnen ska få framföra sina egna åsikter och tankar, kan diskuteras helt var-

dagliga ting men i vissa fall allvarligare saker som i hög grad påverkar barnens liv, dis-

kuteras. De barn som bor på barnskyddsanstalter eller i familjehem där man använder 

sig av den sortens tillfällen för barnen att påverka, kände att de hade stor möjlighet att 

påverka saker som händer i deras vardag och upplevde därmed stark delaktighet. 

 

5.5.2 Välja att inte delta 

Delaktighet kan i vissa fall handla om möjligheten att välja att man inte vill delta i pro-

cesser som berör en själv. I Tregeagle och Masons (4) forskning berättar en del av bar-

nen att de hade valt att inte delta i olika processer där det fattades beslut gällande dem 

själva. De upplevde att det var svårt att delta och därför valde de att inte medverka alls 
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och de uppskattade att de professionella hade respekterat även detta beslut. I de fall bar-

nen var långtidsplacerade i ett fungerande familjehem upplevde de att det var onödigt 

att träffa professionella inom barnskyddet, eftersom de fick tillräckligt stöd av föräld-

rarna i familjen och valde därför att utebli från träffarna. De nöjde sig med att godkänna 

de professionellas beslut och anpassa sig enligt dem. I dessa fall då barnen inte har varit 

med och påverkat, har barnens upplevelse av delaktighet inte försämrats, utan däremot 

förstärkts, då de själva har valt att inte delta.  

 

Jokela (6) beskriver fall då barn har valt att utebli från möten där viktiga beslut fattas, 

eftersom de känner att det är meningslöst att gå dit, då de inte kan påverka i den grad de 

önskar. I dessa fall väljer barnen att inte delta för att kunna uppnå delaktighet och möj-

lighet att påverka saker i sitt eget liv ens på något plan. Andra barn hade valt att utnyttja 

möjligheten att inte träffa sin socialarbetare, det kunde handla om att barnet helt enkelt 

inte tyckte om socialarbetaren eller att det upplevde att det inte hade något att berätta för 

henne. 

 

Pölkki et. al. (7) och Thomas (8) beskriver fall då barnen har valt att utebli helt, eller 

delta bara passivt som lyssnare, i processer där t.ex. klientplaner utarbetas eller andra 

möten med professionella inom barnskyddet. Barnen har upplevt att mötena inte är av 

intresse för dem och de har därför valt att inte delta. I vissa fall valde barnen att låta för-

äldern i familjehemmet gå på mötet i deras ställe och sedan ta del av informationen via 

föräldern. För barnen kändes det viktigt att få välja att inte delta. 

”Nå, jag har aldrig sagt mina åsikter där (på förhandlingar) [Min översättning]” (Jokela 2013:44). 

 

5.6 Information om barnskyddsärenden 

I forskningarna (4,5,7) och rapporten (2) farmgick barnens och de ungas behov av till-

räcklig och relevant information om sitt eget barnskyddsärende, som en grund för att 

kunna uppnå känslan av delaktighet. Barnen (2,5,7) berättar att det är centralt att få in-

formation om sitt barnskyddsärende för att kunna förstå orsakerna till att man är klient 

inom barnskyddet. Barnskyddsprocessen som en helhet kan vara svårt att förstå och 

barnen är i behov att någon förklarar på ett enkelt sätt vad det går ut på (7). Päkkilä (5) 
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beskriver i sin forskning fall då barnet har upplevt omhändertagandet som en överrask-

ning, även om möjligheten till en placering har diskuterats på olika möten där barnet 

varit närvarande. Detta tyder på att ärendet har diskuterats på en nivå som barnet inte 

har möjlighet att förstå.  

 

”Det kunde vara att i den situationen förstod jag inte mycket av vad som pågick [Min översättning]” 

(Pölkki 2012:115). 

 

Specifikt viktigt är att de professionella är öppna och ärliga då de framför informationen 

till barnet. Orsakerna som har lett till en placering utom det egna hemmet, bör förklaras 

på ett sätt så att barnen förstår de verkliga orsakerna och inte t.ex. skyller på sig själva 

för att de har blivit placerade. Det är viktigt att redogöra för bakgrunderna i barnets liv 

som har lett till en placering, samt vad framtiden som klient inom barnskyddet kommer 

att medföra t.ex. hur länge en placering räcker. (7) Då det gäller yngre barn är det vik-

tigt att ärendet framförs enligt barnets utvecklingsnivå och förmåga att ta in informatio-

nen. Barnen och ungdomarna anser också att de professionella borde upplysa dem om 

deras rättigheter under processens gång, de har ändå den erfarenheten att socialarbetaren 

sällan diskuterar barnens rättigheter. Förutom orsakerna till en placering framgick (2,7) 

det att barnen och ungdomarna vill få ärlig information i situationer då de blir tvungna 

att flytta från en barnskyddsanstalt eller familj till en annan. Barnen (2,5,7) upplever att 

de borde ha rätt att få veta vad som har lett till att de tvingas flytta. Även information 

om det nya stället dit barnet flyttas är viktig för att barnet ska kunna förbereda sig inför 

flytten på bästa möjliga sätt. Vissa barn hade erfarenheter av att bli flyttade till ett nytt 

familjehem, utan att de fick veta orsaken till flytten, dessutom hade de fått liten eller 

ingen information alls om det nya stället. Detta ledde till att barnen kände sig som en 

spelpjäs i sitt eget liv som bara flyttades runt, utan att de visste varför. (2,7) 

”Ingen hade sagt att jag måste stanna här (I familjehemmet) tills jag är 18 år [Min översättning]” 

(Pölkki 2012:117). 

”Man måste veta varför man måste byta ställe [Min översättning]” (Vario et. al. 2012:33). 

 

Resultaten av Tregeagle & Masons (4) forskning, visar att öppen information om allting 

angående barnskyddsärendet, har bidragit till en positiv uppfattning om barnskyddspro-

cessen. Barnen upplever att då de har tillräcklig information om t.ex. vem som ska delta 
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i en förhandling eller orsakerna till olika beslut, kan de se barnskyddsåtgärderna som ett 

positivt inslag i deras liv. I och med att barnen hade fått tillräcklig information och viss-

te vad som var på gång, upplevde de att de var delaktiga i sin egen barnskyddsprocess. 

5.6.1 Tillräcklig information för att kunna delta 

 En förutsättning för att kunna ta del av barnskyddsåtgärderna och de olika processerna 

inom barnskyddet och således stärka delaktigheten, är att barnen har all relevant infor-

mation om ärendet och processens gång. (2,4,5,6,7) 

 

De intervjuade barnen och ungdomarna i Vario et. al:s (2) rapport upplever att de ofta 

har fått för lite information om olika alternativ, för att kunna delta i beslutsprocesser. 

Det handlar i många fall om att barnen inte har fått tillräcklig information om t.ex. möj-

ligheten till en familjeplacering, för att kunna delta i diskussioner kring beslut av placer-

ingsfrom. Det framkommer att barn som blivit placerade inom barnskyddsanstalter gär-

na hade valt en familjeplacering framom anstalten, men eftersom de inte har haft till-

räcklig information om den möjligheten, har de inte kunnat framföra sin önskan. Denna 

faktor har sänkt barnens möjlighet till delaktighet i det egna barnskyddsärendet och 

dessutom bidragit till en mer negativ bild om barnskyddsprocessen i sin helhet. Vidare 

framkom att barnen är i behov av mera information om konsekvenserna av de olika be-

sluten som görs, för att känna sig trygg med att uttrycka sig och delta i diskussionerna 

kring besluten. I Päkkiläs (5) forskning framgår vidare att barnen hade önskat att de pro-

fessionella tydligare skulle uttrycka vad konsekvensera är ifall barnet inte följer det som 

man har kommit överrens om. De upplevde att det skulle vara lättare att delta i olika 

former av stödåtgärder, om man är medveten om konsekvenserna ifall man inte tar emot 

hjälpen.  

 

Vario et. al. (2) frågade barnen och ungdomarna om de upplevde att de kan vända sig 

till högre myndigheter inom barnskyddet, ifall de hade någon form av problem. Få av 

barnen visste om att det finns myndigheter som ansvarar för kvaliteten av barnskydds-

arbetet, eller att de har rätt att framföra t.ex. klagomål till dessa myndigheter. Vario et. 

al. hävdar att detta är ett bevis på bristfällig information om juridiska rättigheter, riktat 

till barnen och ungdomarna. I Tregeagle och Masons (4) forskning framgår däremot att 

barnen upplever att de har fått god information om aktuella saker av de professionella. 
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Barnen uppskattade speciellt förhandsinformation om förhandlingar, t.ex. vem som ska 

delta och vad som kommer att behandlas.  

 

Pölkki et. al. (7) lyfter fram förhandlingar med professionella, som tillfällen då barnen 

behöver ytterst utförlig förhandsinformation för att kunna delta. Då barnet inte har en 

förståelse för innebörden av de ärenden som ska behandlas, är det omöjligt för barnet att 

kunna delta i diskussioner kring ämnet. Det framgår att barnen behöver en detaljerad 

beskrivning av innehållet för ett tillfälle där de professionella förväntar sig höra barnens 

åsikter. Då alla processer och termer är tydligt förklarade för barnen, har de en större 

möjlighet att delta och framföra sina synpunkter. Pölkki et. al. (7) beskriver ett fall då 

ett barn under än längre period bara anpassade sig till de beslut som de professionella 

fattade, eftersom det inte hade fått tillräcklig information om de olika möjligheterna, för 

att själv kunna delta i processen av beslutsfattande.  

 

5.7 Sammanfattning av resultaten  

Ur resultaten framgår att barnen upplever relationer, både till de professionella inom 

barnskyddet samt till sina närstående, som en viktig aspekt för att stärka deras känsla av 

delaktighet. En fungerande relation till de som jobbar inom barnskyddet, grundar sig på 

tid att lära känna varandra, samt de vuxnas insatser för att bilda en relation med ömsesi-

digt förtroende. För att delaktigheten ska förverkligas krävs fortgående och långvariga 

relationer, såväl till de professionella som till barnens närstående. Då barnskyddet ingri-

per i barnets vardag, förändras en stor del av barnets liv och det som har känts viktigt 

för barnet kan bli avlägset. Därför är det ytterst viktigt för barnet att få stöd i att upprätt-

hålla sina viktiga sociala relationer för att öka barnets känsla av delaktighet. Kommuni-

kationen i alla dess former spelar en stor roll för uppnådd delaktighet i barnskyddspro-

cessen. Utan en fungerande kommunikation är det svårt för barnen att framföra sina 

åsikter om det som är viktigt för dem och därmed blir graden av upplevd delaktighet 

lägre. De professionellas sätt att kommunicera med varandra gällande barnet, upplevs 

av barnet som centralt för utformningen av en positiv bild av barnskyddet och därmed 

även stärkande av delaktighetskänslan. Att som barn få sin röst hörd och faktiskt känna 

att bli tagen på allvar, är en förutsättning för att delaktigheten inom barnskyddet kan 

förverkligas. Vidare beskrivs möjligheten att vara med i beslutsfattande, få fatta egna 
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beslut samt välja att inte delta, som en stärkande faktor för delaktighetskänslan. Slutli-

gen framkommer det att barnen behöver tillräcklig information om sitt eget barnskydds-

ärende och innehållet samt betydelsen av de olika barnskyddsprocesserna, för att kunna 

delta och därmed vara delaktiga. Ett starkt samband mellan alla dessa faktorer och bar-

nens uppfattning om barnskyddsprocessen i sin helhet framgick. 

 

En sammanfattning av resultaten åskådliggörs i figur 2. I figuren framgår de övergri-

pande temana och kategorierna samt en del innehåll för kategorierna 
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Förtroende 

ingivande 
relationer 

Relationer till de 
professionella 

-Tidskrävande 

-Lära känna varandra 

-Förtroende 

-Fortgående, långvarig 

Relationer till 
anhöriga 

-Viktiga för barnet 

-Lättare att anty sig till någon bekant 

-Socialt nätverk som stöd 

-Begränsning av relation som straff 

Kommunikation Informationsflöde 

-Olika sätt att kommunicera 

-Vilken information framförs 

-Barnet medveten om vad som 
diskuteras 

-Stöd för barnet att framföra viktiga 
aspekter till vuxna 

Att bli hörd Bli tagen på allvar 

 

-Äkta lyssnande och intresse för det 
som sägs 

-Konkret bevis för att det som sägs, 
tas på allvar 

-Bli hörd av formella orsaker 

 

Beslutsfattande 

Möjlighet att 
påverka beslut 

-Medverka då viktiga beslut fattas 

-Självständiga beslut 

-Stöd av vuxna 

-Passligt mycket ansvar 

Välja att inte delta 
-Delaktighet genom möjligheten att 
välja att inte ta del 

-Passivt deltagande 

 

Information om 
barnskyddsärenden 

Tillräcklig 
information för att 

kunna delta 

-Innebörden med barnskyddet 

-Orsaker till klientskap inom 
barnskyddet 

-Alternativ, konsekvenser 

Figur 2 Resultatöversikt 
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6 ANALYS OCH TOLKNING 

I detta kapitel kommer jag att diskutera, analysera samt tolka resultatet av studien till 

min teoretiska referensram. Jag kommer att koppla det som i resultatet visade sig bidra 

till barnens delaktighetskänsla, till delaktighetsaspekter inom barnskyddet. Vidare kopp-

las resultatet till de olika delaktighetsmodellerna. Dessutom kommer jag att koppla re-

sultatet till det socialpedagogiska arbetet inom barnskyddet. Genom koppling och tolk-

ning av resultaten mot socialpedagogiskt arbete inom barnskyddet, kommer jag att 

framföra hur aspekterna som enligt barnen medför delaktighet och en positiv upplevelse 

av barnskyddsprocessen, kan synliggöras samt förstärkas genom socialpedagogiskt ar-

bete. 

 

6.1 Aspekter som bidrar till delaktighet samt uppfattningen om 

de olika delarna av barnskyddsprocessen 

Hotari et. al. (2009:119) beskriver att specifikt små barn, kan ha svårt att uttrycka sig 

med ord och berätta om sina tankar och känslor. Ett bra sätt för de professionella att 

komma åt barnens tankar och åsikter, för att skapa en bättre förståelse för barnet, är ob-

servation av barnen i vardagen. Även i mitt resultat framkommer att såväl yngre och 

äldre barn ibland upplever det svårt att uttrycka sig med ord, speciellt gällande känsliga 

och negativa saker. Barnen uppskattar i de fallen andra former av kommunikation för att 

framföra sina åsikter för att kunna uppnå både känslan av delaktighet och bilda en posi-

tiv bild av barnskyddsprocessen. Barnen menar att det kan vara lättare att uttrycka sig 

då man gör någonting tillsammans med de vuxna, än att bara sitta och diskutera. Saas-

tamoinen (2010:67ff) nämner känslo- och resurskort som hjälpmedel för att utreda bar-

nens åsikt. Observation av barnen samt alternativa former av kommunikation, t.ex. dra-

ma eller bildkonst, kunde tillsammans med andra hjälpmedel fungera som en bra form 

för de professionella att få en heltäckande bild av barnens åsikter, också i de fall då ver-

bal kommunikation inte fungerar.  

 

I resultatet framgick att barnen i vissa fall var rädda för att framföra sina åsikter eller 

berätta något viktigt för de professionella p.g.a. att de t.ex. inte villa såra sina biologiska 

föräldrar, eller för att det kändes osäkert att berätta vad man känner, inför en stor mängd 
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vuxna. Barnen upplevde att deras relationer till de biologiska föräldrarna blev lidande 

och de var rädda för att bli övergivna, ifall de ärligt framförde sina åsikter vid t.ex. för-

handlingar. Även Saastamoinen (2010:67ff) tar fasta på det känsliga med att utreda bar-

nens åsikt. Enligt barnskyddslagen (13.4.2007/417) får utredningen av barnens åsikt inte 

orsaka skada för barnet, eller sätta barnets relation till de biologiska föräldrarna i fara. 

Taskinen (2008:16f) tar också fasta på barnens rätt till en fungerande relation till sina 

biologiska föräldrar, fastän de är placerade utanför det egna hemmet. Saastamoinen po-

ängterar de professionellas stöd för barnet i situationer då de upplever svårigheter med 

att uttrycka sig. Det är viktigt att barnens ärliga åsikt framkommer, men upprätthållande 

av relationerna till de närstående kan ofta väga tyngre. Den professionellas ansvar blir 

att stöda barnet vid en balansgång mellan dessa aspekter. Även Shier (2001) och Tho-

mas (2000) tar fasta på de professionellas uppmuntran och stöd för barnen att kunna ut-

trycka sig gällande viktiga ärenden. Den andra nivån i Shiers (2001:5f) och den femte 

dimensionen i Thomas(2001:175f) delaktighetsmodell handlar alltså om stöd för att ut-

trycka sig. De professionellas ansvar är att genom positiv feedback och uppmuntran 

stöda barnen till att uttrycka sig och formulera samt sätta ord på sina tankar och känslor.  

”Jag bara förlitade på mig själv [Min översättning]” (Vario et. al. 2012:43). 

 

Resultatet i min studie visar att barnen upplever möjligheten att bli hörd, som en förut-

sättning för att kunna uppnå känslan av delaktighet. Den positiva uppfattningen om 

barnskyddsprocessen hänger starkt ihop med aspekten att bli hörd och att få uttrycka sin 

egen åsikt. Även Timonen-Kallio (2010:6f) Lastensuojelun käsikirja (2007) och Saas-

tamoinen (2010:65) samt Taskinen (2008:15) beskriver hörandet av barnen som en cen-

tral del av den lyckade barnskyddsprocessen. De poängterar vidare den lagliga rätten för 

över 12-åringar, att få sin röst hörd vid barnskyddsärenden som berör dem själv. Saas-

tamoinen (2010:67ff) tar fasta på hur viktigt det är att man förklarar för barnet varför 

det blir hört, samt till vad informationen kommer att användas. Detta ser jag som en bra 

metod för att bevisa att det som barnet säger, faktiskt har någon betydelse. I resultatet 

framgår att barnen ofta upplever att de blir hörda bara av formella skäl, vilket kan tolkas 

som en följd av den lagliga rätten att bli hörd. Barnen upplevde i många fall att persona-

len nog hörde dem och lyssnade till dem, men att de inte togs på allvar, d.v.s. det som 

de berättade hade ingen betydelse för de vuxna. Detta kan härledas till Thomas 

(2000:171f) som beskriver ett byråkratiskt sätt att se på barns delaktighet. Det byråkra-
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tiska synsättet på delaktighet kan innebära att de professionella hör barnen och tar med 

dem i beslutsprocesser för att organisationen och lagen kräver det, inte för att de anser 

att det är viktigt. Eftersom ett genuint intresse för vad barnet har att säga saknas, känns 

det för barnet som att inte bli tagen på allvar. Enligt Shiers (2001) delaktighetsmodell är 

lyssnandet till barnen en absolut förutsättning för att kunna uppnå ens en låg nivå av 

delaktighet. För att uppnå den lägsta nivån av delaktighet, anser Shier (2001:5) att bar-

nen ska ha rätt att uttrycka sig samt att de professionella lyssnar på barnet. I Thomas 

(2000:176) delaktighetsmodell utgör lyssnandet till barnet, den fjärde dimensionen av 

delaktighet. Den tredje nivån i Shiers (2001:5) delaktighetsmodell, handlar däremot om 

att de vuxna ska beakta det som barnen säger och ta dem på allvar. Däremot hävdar Shi-

er (2001:5) att den tredje nivån av delaktighet, inte garanterar att besluten ska fattas en-

ligt barnens åsikter, även om åsikterna ska beaktas. 

”De lyssnar inte på barnen [Min översättning]” (Leeson 2007:273). 

”De (professionella) ville alla höra vad jag hade att säga och de var intresserade [Min översättning]” 

(Thomas 2000:147). 

”Du har en halv timme på dig att berätta din sak. Berätta två minuter det här och de här och det här 

och sen hoppar vi till följande sak [Min översättning]” (Oranen 2007:32). 

 

I mitt resultat framkommer att barn inte alltid har fått medverka vid viktiga beslutspro-

cesser. En av ungdomarna upplever att utelämnande från beslut i barnskyddsprocessen, 

har lett till svårigheter och ångestkänslor vid beslutsfattande i framtiden, fastän det 

handlar om mindre och vardagliga beslut. Faktumet att konstant bli utelämnad från möj-

ligheten att fatta beslut, bidrar till att barnen har en negativ uppfattning av barnskydds-

processen.  Detta går att koppla direkt till Hotari et. al. (2009:17) som beskriver delak-

tigheten i processen, specifikt vid beslutsfattande, som en stor del av utformningen av 

barnens identitet. Identitetsutvecklingen blir lätt lidande ifall barnen inte erbjuds möj-

ligheten att vara en del av de processer som är avgörande för deras framtid.  

”Jag visste inte vem jag var [Min översättning]” (Leeson 2007:272). 

 

Timonen-Kallio (2010:6f) Lastensuojelun käsikirja (2007) Saastamoinen (2010:65) och 

Taskinen (2008:15) framför att der är den professionellas ansvar att erbjuda barnet möj-

ligheten till att delta i processer, där viktiga beslut fattas. Utan möjligheten till att delta i 

de processer där besluten fattas, finns det konkret ingen möjlighet för barnen att påverka 
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besluten. Möjligheten att påverka beslut beskrivs som en annan viktig aspekt för att del-

aktigheten ska förverkligas. Även i resultatet framgår det att barnen önskar att de hade 

större inflytelse på olika beslut. Det handlar inte i alla fall om att konkret få fatta själv-

ständiga beslut, men att bli erbjuden möjligheten att delta och framföra sin egen synvin-

kel. Vissa barn hade erfarenheter av möten som var avsedda just för att barnen skulle få 

en möjlighet att påverka, t.ex. regler på anstalten. Dessa möten sågs i de flesta fallen 

som ett bra tillfälle att påverka. Då personalen erbjuder möjligheter för barnen att både 

delta och påverka, skapas rum för positiva upplevelser. Ett av barnen hade inte blivit 

erbjuden möjligheten till att delta i förhandlingar då klientplanen skulle utformas, det 

ledde till att barnet inte hade någon möjlighet att påverka de beslut som fattades. Enligt 

Saastamoinen (2010:66) kan deltagandet ses som en verksamhet där delaktigheten kon-

kretiseras, därför ses erbjudandet att delta som centralt för uppnådd delaktighet. Saas-

tamoinen (2010:66) lyfter upp planer och beslut som berör barnets framtid, vilket en 

klientplan i hög grad gör, som specifikt viktiga aspekter då det gäller barnens rätt att 

medverka i beslutsfattande. Vidare hävdar Saastamoinen att ju större beslut det handlar 

om för barnet, desto viktigare är de att de får möjlighet att delta och påverka 

”Alla vuxna i vårt hem samlas och så är vi själv med där [Min översättning]” (Jokela 2013:45). 

”Nå hemkomsttiderna är i alla fall där på hem mötet [Min översättning]” (Jokela 2013:45). 

 

Shier (2001:6) tar i sin delaktighetsmodell, fasta på involverandet av barnen i besluts-

processen. Den fjärde, näst högsta nivån av delaktighet i Shiers (2001:6) modell handlar 

om att barnen konkret får vara med i beslutsfattande, barnen planerar och fattar beslut 

tillsammans med de vuxna. Även Thomas (2000:175) poängterar barnets möjlighet att 

medverka i beslutsprocesser i den tredje dimensionen i sin delaktighetsmodell. Thomas 

(2000:175) menar att barnen borde erbjudas möjligheten att påverka t.ex. vad som ska 

diskuteras på en förhandling, eller vem som ska delta, för att uppnå delaktighetskänslan. 

Då resultatet visar att barnen inte hade upplevt tillräcklig möjlighet till att få påverka 

och fatta beslut, kunde man koppla de professionellas arbetssätt till det cyniska synsättet 

på delaktighet, beskrivet av Thomas(2000:171f). Det cyniska synsättet innebär att de 

professionellas syn på barnens makt över beslut, är negativt. Ett cyniskt synsätt på bar-

nens delaktighet medför att de professionella inte vill tilldela barnen makt för att fatta 

beslut, då de upplever att barnen inte kan bära ansvar för de beslut de fattar. 
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”Nog kunde jag säkert ta det till tals, men jag tror att det ändå inte går att påverka alls [Min översätt-

ning]” (Jokela 2013:45). 

”[…] Jag själv kunde inte säga någonting. Jag bara gjorde som de (de professionella) sade [Min över-

sättning]” (Pölkki 2012:116). 

 

Resultatet visar att barnen önskar att de vuxna skulle finnas som ett stöd, samt tro på 

deras resurser för att uppnå sina mål och drömmar. Barnen upplevde att en möjlighet till 

drömmar och mål i livet, ökar känslan av delaktighet samt bidrar till en positiv bild av 

barnskyddsprocessen. Thomas (2000:171f) beskriver det värdebundna sättet att se på 

delaktighet. Detta sätt att se på delaktighet kan kopplas till barnens önskemål att få leva 

upp till sina drömmar. De professionella arbetar med barnens rätt till delaktighet som ett 

fortgående mål, de ser delaktigheten som barnens rättighet. 

”Någon borde hjälpa om man inte har några drömmar. Det måste finnas en dröm om att man kan 

komma vidare [Min översättning]” (Vario et. al. 2012:47). 

 

Resultatet visar att barnen och ungdomarna sällan hade möjlighet att fatta helt självstän-

diga beslut. De önskade att få mer möjlighet att fatta beslut, speciellt gällande formen av 

placering samt placeringsstället. Shier (2001:6) beskriver självständiga beslut som den 

femte nivån, innefattande mesta möjlighet till delaktighet, i sin delaktighetsmodell. Till 

skillnad från nivå fyra i modellen där barnen får medverka och tillsammans med de 

vuxna fatta beslut, erbjuds barnen på den högsta nivån av delaktighet makt för att själv 

kunna fatta beslut. Då barnen får makt och rätt till att fatta beslut självständigt, innebär 

det att de professionella måste vara beredda att avstå från en del av sin makt över beslu-

ten. I Thomas (2000:176) delaktighetsmodell utgör de självständiga besluten den sista 

dimensionen, d.v.s. dimension sex i modellen.  

”Oftast säger jag bara att nå, helt samma. För de har ändå i princip redan fattat beslutet sådär, att man 

frågar mig egentligen i onödan [Min översättning]” (Jokela 2013:54). 

 

 I resultatet framgår situationer då barnen önskar att de vuxna gjorde besluten för dem, 

t.ex. valet av vilken förälder barnet ska spendera ett lov eller en semester med. Det går 

direkt att koppla till Timonen-Kallio (2010:6) som hävdar att strävande till barns delak-

tighet vid beslutsfattande i vissa fall kan sätta barnet i problematiska situationer. Även 

Timonen-Kallio använder de biologiska föräldrarna och ställningstagande till svåra fa-

miljesituationer som exempel på beslut som medför för mycket ansvar för barnen. Vid 
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dessa beslut behöver barnen specifikt mycket stöd av de vuxna och i vissa fall kan det 

betyda att den vuxna helt och hållet står för beslutet. Thomas (2000:171f) beskriver ett 

kliniskt sätt att se på delaktigheten. Professionella med ett kliniskt synsätt på barns del-

aktighet, kan uppleva barns delaktighet som en risk för barnet. Det kliniska synsättet 

bidrar till att barnen utelämnas från beslutsfattande, eftersom de professionella är rädda 

att delaktigheten äventyrar barnens hälsa. Däremot kan det kliniska synsättet leda till att 

barnets bästa beaktas på ett fint sätt, detta kan vara fallet då personalen fattar beslut i 

barnets ställe, enligt barnets önskan. 

 

Resultatet visar att barnen upplever att de har haft möjlighet att välja att inte delta i mö-

ten, eller att inte ta ställning till olika frågor. Denna möjlighet har medfört en känsla av 

delaktighet för barnen. Även helhetsbilden av barnskyddsprocessen har i dessa fall varit 

positiv. Möjligheten att välja att inte delta, beskrivs även i Lastensuojelun käsikirja 

(2007) som central för att barnen ska känna sig delaktiga i sitt eget barnskyddsärende. 

Barnens upplevelse av möjlighet till delaktighet på detta plan, kan kopplas till att de 

professionella som jobbat med barnen har ett värdebundet synsätt på delaktighet. Det 

värdebundna synsättet beskrivet av Thomas (2000:171f) innebär att de professionella 

ser barnens delaktighet som en central rättighet, de arbetar dagligen medvetet för att 

stärka barnens möjlighet till delaktighet. Thomas (2000:175) beskriver i sin modell för 

delaktighet barnens möjlighet att välja om de vill delta i en process eller inte, som en 

viktig dimension för att uppnå delaktighet. Thomas (2000:175) menar att valet att inte 

delta i en process kan för en del barn leda till lika hög känsla av delaktighet som möj-

ligheten att få medverka och påverka i en process för andra barn.  

”Jag har inte velat gå dit (till klientplansförhandlingen) [Min översättning]” (Jokela 2013:44). 

 

Enligt barnskyddslagen (13.4.2007/417) har barnen rätt till information om sitt eget 

barnskyddsärende, i enlighet med ålders och utvecklingsnivå. Även vid utredningen av 

barnskyddsbehovet har barnen rätt till tillräcklig information för att kunna involveras i 

processen. Resultatet från min studie visar att även barnen efterlyser tillräcklig informa-

tion om sitt barnskyddsärende, samt barnskyddet i sin helhet, för att kunna delta. Vissa 

barn upplevde att de inte hade någon möjlighet att delta p.g.a. den bristfälliga informa-

tionen de fick. Barnen förstod helt enkelt inte vad som pågick eller vad som komma 

skall. Dessutom framgick det att vissa barn inte var medvetna om alla former av stödåt-
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gärder som finns tillgängliga inom barnskyddet, vilket kunde kopplas till behovet av att 

mer aktivt involvera barnen även den delen av processen då barnskyddsbehovet utreds. 

Lastensuojelun käsikirja (2007) beskriver också förståelsen för barnskyddsprocessen 

som en förutsättning för barnets deltagande.  

”Jag förstod inte vad en placering betyder. Sen frågade jag min kompis. Han sade att det betyder att 

jag måste flytta till en annan familj [Min översättning]” (Pölkki 2012:115). 

 

Mahkonen (2010:98ff) poängterar åldern och utvecklingsnivån då man förklarar olika 

processer inom barnskyddet för barnen. Även resultatet visar att barnen upplever åldern 

och speciellt utvecklingsnivån som en central del då barnen ges information. Barn-

skyddsprocessen som helhet kan vara svåra att förstå för barnen. Det blir ytterst viktigt 

att förklara de olika delarna av processen och åtgärderna samt framförallt orsakerna till 

beslut, på en nivå så att barnen faktiskt har möjlighet att ta del av informationen. I mate-

rialet framgår att barnen inte har förstått vad som pågår eller vad de olika delarna inom 

barnskyddsprocessen innebär. Vidare framkom att barnen inte har förstått orsakerna till 

att olika beslut fattas, detta kan tolkas som att informationen inte var anpassad enligt 

barnets ålder och förmåga att uppfatta saker. Shier (2001:5f) poängterar vikten av att 

förklara de olika orsakerna som ligger bakom beslut, speciellt då beslut har fattats mot 

barnets vilja. Även resultatet i studien visar att barnen lättare kan acceptera beslut som 

är gjorda mot deras vilja, ifall de får tillräcklig information och bra förklaringar till or-

saken. Thomas (2000:175) tar i sin delaktighetsmodell fasta på rätten av information 

angående barnskyddsärendet samt de olika delarna av processen. Han menar att barnet 

bör vara underrättat om situationen i nuläget, framtiden samt sin egen roll i processen 

för att delaktigheten ska förverkligas. Timonen-Kallio (2010:6) efterlyser mer passande 

material om barnskyddet riktat till barnen. Utgående från resultatet i min studie, kan jag 

hålla med om att det finns behov för material om barnskyddet riktat till barnen. 

”Nu är det ju mycket fast i mänskan själv. En nio åring kan vara över en tretton åring på tankenivån. 

En sjutton åring igen kan vara så, att den inte alls förstår vad som är bäst för den […] [Min översätt-

ning]” (Oranen 2007:33). 
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6.2 Socialpedagogiskt arbete för att stärka delaktigheten 

Resultaten i min studie visade att barnen upplever relationer som en viktig aspekt för att 

kunna uppnå känslan av delaktighet i barnskyddsprocessen. Detta kan direkt kopplas till 

Eriksson & Markström (2000:129f, 148f) samt Madsen (2006:241) som beskriver en 

äkta och nära relation, präglad av förtroende, till den professionella som en förutsättning 

för det socialpedagogiska arbetet. Det socialpedagogiska arbetet sker i dialogiska möten 

mellan människor, vilket kan kopplas till resultatet om att barnen anser att den funge-

rande relationen står som en grund för att dialogen ska uppstå och att barnen överhuvud-

taget vill diskutera sina känslor med de vuxna. Socialpedagogikens syn på äkta, funge-

rande relationer som en grund för det socialpedagogiska arbetet, svarar direkt mot bar-

nens behov av nära relationer för att bidra till känslan av delaktighet. Det socialpedago-

giska arbetet kan definitivt ses som en resurs för att genom fungerande relationer, stöda 

barnens möjlighet till uppnådd delaktighet. 

En av de viktigaste dimensionerna i det socialpedagogiska arbetet, handlar enligt Eriks-

son & Markström (2000:152f) om kommunikation och dialog klienten och den profes-

sionella emellan. Resultatet visade att barnen upplever kommunikationen med de pro-

fessionella som en central del för utformningen av en positiv uppfattning om barn-

skyddsprocessen och därmed en uppnådd delaktighetskänsla. I materialet framgår både 

vikten av kommunikationen mellan barnen och de professionella, samt de professionel-

las kommunikation sinsemellan, gällande barnens ärenden. Inom det socialpedagogiska 

arbetet, där kommunikationen ses som ett yrkesredskap, har den professionella insikter i 

kommunikation som redskap för samspel, samt förståelse för vikten av både verbal- och 

nonverbal kommunikation samt förtroende i kommunikationen. Även i resultatet fram-

går att barnen efterlyser en fungerande kommunikation för att delaktigheten inom barn-

skyddet ska förverkligas. Det framgår vidare att den alternativa kommunikationen ge-

nom t.ex. drama eller att skriva, är ytterst viktig i de olika delarna av barnskyddsproces-

sen. Barnen upplever ofta svårigheter i att uttrycka sig gällande känsliga personliga 

ärenden, i dessa fall blir den alternativa samt nonverbala kommunikationen viktig. I re-

sultatet framgick vidare att barnen i vissa fall tog till mindre önskvärda sätt att försöka 

uttrycka sina känslor och behov för de professionella. Det handlade om känslan av att 

inte bli förstådd och då använde sig barnen av t.ex. dåligt beteende eller rymningar för 

att få de professionella att inse att de har någonting de behöver prata om. En fungerande 
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kommunikation där den vuxna har beredskap att läsa barnet, kan förebygga sådana situ-

ationer. 

”Jag hade så dåligt att vara men jag kunde inte bearbeta det, så jag gjorde dumheter [Min översätt-

ning]” (Vario et. al. 2012:44). 

 

Madsen (2006:19f) och Hämäläinen & Kurki (1997:33f) beskriver det socialpedagogis-

ka arbetet som starkt förankrat i barnens behov, resurser samt problem. Det framgick i 

resultatet att barnen önskar att de professionella skulle stöda dem och tro på deras resur-

ser för att uppnå sina drömmar. Fokus på inneboende resurser och användning av dessa 

är centrala teman inom socialpedagogiken. Socialpedagogik som arbetsmetod kan ta sig 

i uttryck som både handledning, stöd och motivation utgående från barnets behov. Ett 

starkt samband med barnens behov av stöd, samt socialpedagogikens möjlighet att er-

bjuda stöd, kunde påvisas. 

”När man har haft en svår barndom och inte hade drömmar, men sen har man fått hjälp av någon vux-

en och via det har man fått ett mål för livet [Min översättning]” (Vario et. al. 2012:47). 

 

Det socialpedagogiska arbetet strävar till att sätta klienten, d.v.s. barnet, i centrum för 

arbetet och stöda barnet till självständig utveckling samt att få makt över sitt eget liv. I 

resultatet framgår att barnen inom barnskyddet sällan upplever, att de har tillräckligt 

makt att påverka beslut gällande deras eget liv. Dessutom upplevde barnen att de inte 

alltid var en central del av barnskyddsprocessen, p.g.a. att de professionella inte lyssna-

de till dem eller fokuserade på att arbeta utgående från deras önskemål och behov. Det 

socialpedagogiska arbetets mål att utgå ifrån klienten och sätt att se klienten som den 

mest centrala delen inom arbetsprocessen, fungerar som ett passande arbetssätt inom 

barnskyddet, för att stärka barnens möjlighet till att delta samt vara delaktiga i sitt eget 

barnskyddsärende. 

”De (professionella) är liksom bara med halva örat med på dendär saken (som barnet berättar) [Min 

översättning]” (Oranen 2007:32). 

 

Mäkinen et. al. (2009:100f) beskriver det socialpedagogiska arbetet inom barnskyddet 

som ett stöd för att utveckla barnens sociala kompetens. Han menar att detta kan innebä-

ra såväl en fungerande växelverkan, färdigheter att klara av det vardagliga livet samt 

problemlösningsförmåga. Målet med arbetet är att ge barnen medel och resurser för att 
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själv kunna påverka och bestämma om faktorer som spelar en stor roll i livet. I resultatet 

framgår att barnen i många fall upplever svårigheter vid beslutsfattande, viktiga beslut 

kan medföra för mycket ansvar för barnen vilket medför känslor av rädsla samt ångest. 

Det finns alltså ett klart behov för barnen inom barnskyddet, att få stöd för att utveckla 

en förmåga att fatta självständiga beslut, samt bära ansvar för beslutet. Eriksson & 

Markström (2000:129f) och Madsen (2006:241) hävdar att det socialpedagogiska arbe-

tet i bästa fall skapar förutsättningar och handlingsutrymme för självständiga beslut, 

möjligheter att påverka samt möjligheten att leva ett sådant liv som klienten själv öns-

kar. Detta kan direkt kopplas till barnens önskemål samt synpunkter på vad delaktighet i 

barnskyddsprocessen är, d.v.s. att få vara med och påverka beslut och fatta egna beslut 

som berör deras liv, t.ex. placeringsstället. Madsen (2006:259f) poängterar dock att syn-

sättet på barnet som en självständig aktör i vissa fall kan leda till att man förbiser bar-

nets behov av skydd och omsorg av föräldrarna och andra vuxna. Madsen menar vidare 

att det socialpedagogiska arbetets uppgift är att hitta en balans mellan barnens rätt till 

oberoende, deltagande samt självständighet och deras behov av skydd och omsorg. Den 

professionellas roll blir i det här fallet att stöda barnen till en balans mellan självstän-

dighet och beroende. Detta ser jag, utgående från resultatet i studien, som en ytterst vik-

tig aspekt inom barnskyddsarbetet. Barnen borde å ena sidan involveras i viktiga beslut 

men å andra sidan medför de stora besluten om ens liv ett väldigt stort ansvar.  

”För inte är ju alla vuxna heller så att de kan tänka på barnets bästa.[...] att socialarbetaren borde mera 

sätta sig in i vem som kan fatta kloka beslut[...] [Min översättning]” (Oranen 2007:33). 

”De har alltid frågat hur det är och uppmuntrat mig att tala [...] att jag måst säga om allt inte är okej 

[Min översättning]” (Pölkki et. al.2012:118). 

 

I figur tre åskådliggörs tolkningen av resultatet. Det delaktiga barnet utgör den centrala 

delen. De olika aspekterna som bidrar till delaktighet samt det socialpedagogiska arbetet 

som stöd omger barnet.  
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7 DISKUSSION 

I detta kapitel kommer jag att diskutera samt kritiskt granska mitt val av metod, inklude-

rat material, samt analysen av materialet och hur de har lämpat sig för just denna studie. 

Dessutom presenterar jag slutsatserna för mitt examensarbete, samt slutligen en be-

skrivning på förslag till fortsatt forskning. 

 

7.1 Metoddiskussion  

 

Syftet med min studie, var att undersöka vad barnen upplever att bidrar till en känsla av 

delaktighet i barnskyddsprocessen, samt sambandet mellan barnens upplevelse av delak-

tighet och deras uppfattning om barnskyddsprocessen i sin helhet. Dessutom ville jag 

komma fram till socialpedagogikens relevans inom barnskyddsarbetet. Genom min stu-

die, med litteraturstudie som metod, ville jag få svar på följande frågeställningar; vilka 

aspekter bidrar enligt barnen till en känsla av delaktighet i de olika delarna av barn-

skyddsprocessen? Hur påverkar barnens upplevelser av möjlighet till delaktighet deras 

uppfattning om barnskyddsprocessen? På vilket sätt kan socialpedagogiska insatser fun-

gera som stöd för att stärka de aspekter som enligt barnen medför delaktighet? 

Figur 3 det delaktiga bar-

net 
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Jag valde att göra en litteraturstudie eftersom jag upplevde att det är ett bra sätt för att 

fånga barnens åsikter om mitt valda ämne och det visade sig vara ett bra val, eftersom 

frågeställningarna blev besvarade. Det finns en hel del forskningar och rapporter som 

bygger på intervjuer med barn. Litteraturstudien som metod gav mig möjligheten att 

sammanställa flere barns åsikter, än t.ex. med hjälp av personliga intervjuer med barn. 

Eftersom litteraturstudien möjliggjorde att jag fick med många barns åsikter, anser jag 

att resultatet kan ses som mer tillförlitligt än om det grundade sig på ett fåtal intervjuer. 

Vidare medför intervjuer med barn alltid en hel del etiska aspekter, som kunde ha varit 

svåra att beakta under den begränsade tid då studien genomfördes. En litteraturstudie 

kändes mest passande för mitt arbete både från den etiska synen på barnens bästa, samt 

för att stöda ett så brett resultat som möjligt. Däremot finns risken för feltolkning av 

barnens berättelser, då jag inte använde mig av råmaterial utan ett färdigt bearbetat ma-

terial. Jag upplever att litteraturstudien som metod medförde ett heltäckande resultat 

med ett flertal barns åsikter, vilket torde fungera bra för att göra de professionella inom 

barnskyddet medvetna om barnens tankar kring delaktighet. Jag tror att min litteratur-

studie är användbar ute på fältet för att stöda de professionella i att komplettera sin upp-

fattning om delaktighet, med barnens åsikter. 

 

Vid genomförande av en litteraturstudie är det viktigt att granska både reliabilitets- samt 

validitetsaspekter. Med reliabilitet syftar man på studiens pålitlighet. Pålitligheten av 

studien bygger på tillförlitlighet vilket innefattar t.ex. avsaknad av slumpmässiga fel och 

reproducerbarhet, vilket kan granskas i och med upprepning av mätning för att se om 

resultatet är konstant. En låg tillförlitlighet kan bottna i slumpmässiga fel, som påverkar 

resultatet. Det kan t.ex. handla om otydligt formulerade frågeställningar. Validitet inne-

bär studiens förmåga att ge svar på forskningsfrågorna, d.v.s. det som ska undersökas. 

(Forsberg & Wengström 2008:111f) Min litteraturstudie innefattar ett brett material med 

många barns åsikter. Reliabiliteten på studien kan ses som hög eftersom allt inkluderat 

material gav liknande resultat. Däremot kunde reliabiliteten påverkats ifall jag hade in-

kluderat en större mängd material. Validiteten på min studie har beaktats genom ett 

noggrant val av inkluderat material. När materialet är välutvalt och granskat, stöder det 

den egna undersökningen och på det viset kan jag även tala om ökad validitet. 

 

Min avgränsning och inklusionskriterierna för artiklarna tar fasta på barnens perspektiv. 

Dessutom var tiden för publicering ett viktigt kriterium, inget material som var äldre än 
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från 2000-talet inkluderades. Jag lyckades hitta olika slags rapporter och forskningar 

som på ett bra sätt fångade barnens åsikter om delaktighet och uppfattningen om barn-

skyddsprocessen i relation till delaktighetskänslan. Dessutom var hälften av materialet 

publicerat efter att barnskyddslagen förnyats, vilket ger en bra bild på situationen i rela-

tion till den nuvarande lagstiftningen. För att min studie skulle ge en bättre bild av situa-

tionen i relation till den förnyade barnskyddslagen, kunde allt inkluderat material ha va-

rit publicerat efter år 2008. Utbudet av materialet tvingade mig att göra en bredare av-

gränsning gällande tidsperspektivet.  

 

Allt material jag tog med i studien, har jag kritiskt granskat genom noggrann genomläs-

ning av både metoden och de etiska aspekterna. Allt material är inte av vetenskaplig art, 

eller godkänt av någon etisk kommitté, men jag valde att prioritera utrymmet för bar-

nens röst i materialet, samt relevansen för just den här studien. Vissa artiklar valde jag 

efter genomläsning att exkludera eftersom de inte utgående från barnens perspektiv, tog 

fasta på de aspekter som min studie syftar att undersöka. En del av det inkluderade ma-

terialet innehåller förutom barnens syn, även professionellas åsikter gällande delaktig-

het. Jag valde att inkludera artiklarna ändå, eftersom de innehöll värdefull information 

för studien. I analysen och resultatet har jag medvetet lämnat bort de professionellas 

synpunkter, för att hålla mig till avgränsningen. I materialet gjordes tydlig skillnad på 

vad som var barnens upplevelser, samt det som var åsikter av professionella inom barn-

skyddet. Eftersom barnens åsikter var tydligt åtskilda från de vuxnas, var det lätt att 

plocka ut endast barnens åsikter. Intervjuerna med barnen och de vuxna var alltid gjorda 

vid skilda situationer, så de var oberoende varandra, vilket ledde till att jag kunde an-

vända en del av materialet åtskilt från helheten. Det utvalda materialet var främst från 

Finland, vilket ger en bra bild av situationen inom det finländska barnskyddsarbetet. 

Dessutom inkluderades studier från Australien och Storbritannien för att ge ett bredare 

perspektiv på studien. För att få ett ännu bredare perspektiv kunde jag ha inkluderat 

mera material, från flera olika länder. 

 

Jag valde att analysera materialet med hjälp av innehållsanalys. Innehållsanalys som 

metod visade sig vara väldigt naturlig vid analysen av materialet. De olika aspekterna 

för att möjliggöra delaktighet som barnen lyfte fram, bildade naturligt teman för analy-

sen. De övergripande temana fick sedan lätt kategorier, eftersom de flesta artiklarna tog 
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fasta på samma aspekter. Skillnader och likheter inom kategorierna kunde jag syn-

liggöra med hjälp av exempel ur barnens berättelser. 

7.2 Slutsatser 

Resultatet av min studie visar att de aspekter som barnen anser att påverkar deras upp-

fattning om uppnådd delaktighet, är liknande som de aspekter, som både litteraturen om 

delaktighet och lagstiftningen tar fasta på. Även i Thomas (2000) och Shiers (2001) del-

aktighetsmodeller beskrivs barnens aspekter på olika nivåer eller inom olika dimensio-

ner av delaktighet. Utifrån detta kan jag dra slutsatsen att barnens uppfattning om vad 

som bidrar till delaktighet inom barnskyddet, inte borde komma som någon överrask-

ning för de professionella. Däremot kan man spekulera kring orsakerna till att barnen i 

många fall inte upplevde att de är delaktiga i sin egen barnskyddsprocess. Delaktighets-

aspekten i barnskyddsprocessen är fortfarande relativt ny, vilket kan vara en av orsaker-

na att barnen inte har fått möjlighet att uppnå full delaktighet. Slutsatsen att barnskydds-

lagen (417/2007) samt annan lagstiftning som säkerställer barnens rätt till delaktighet 

inte följs, kanske är aningen för modig. Dock har jag under studiens gång kommit att 

reflektera kring den subjektiva upplevelsen av delaktighet. Alla barn är unika individer 

och de upplever delaktighet på ett säreget sätt. Thomas (2000) syn på delaktighet stöder 

min slutsats att den subjektiva upplevelsen av delaktighet i stor grad påverkar den fak-

tiska nivån av delaktighet och därmed mitt resultat.  

 

Det socialpedagogiska tankesättet arbetar för att stöda individen på alla de delområden 

som barnen upplevde att delaktighet innefattar, d.v.s. förtroende ingivande relationer, 

kommunikation, att bli hörd, beslutsfattande samt rätten till information om det egna 

barnskyddsärendet. Jag anser att socialpedagogiken och dess arbetssätt har ett helt eget 

praxisfält inom barnskyddet. Ett socialpedagogiskt tankesätt stöder i hög grad de profes-

sionella i att arbeta tillsammans med barnen, mot en högre nivå av delaktighet. Jag kan 

alltså dra slutsatsen att det socialpedagogiska arbetssättet fungerar som ett ytterst bra 

stöd för att stärka barnens delaktighet genom hela barnskyddsprocessen. 

 

Vidare kan jag säga att ett tydligt samband mellan uppnådd delaktighet samt barnens 

upplevelser om de olika delarna av barnskyddsprocessen, kunde urskiljas i resultatet. Då 

barnen upplevde att de hade möjlighet till delaktighet, d.v.s. de var en central del av sitt 
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eget barnskyddsärende med inflytelsemöjlighet, hade de i allmänhet även en positiv 

uppfattning av barnsprocessen i sin helhet. Däremot gick den negativa bilden av olika 

delar i barnskyddsprocessen hand i hand med liten, eller ingen möjlighet alls till delak-

tighet. Utgående från min studie kan man dra slutsatsen att delaktighet, ur barnens per-

spektiv, bidrar till en positiv uppfattning om barnskyddsprocessen och t.o.m. fungerar 

som en grund för det goda barnskyddsarbetet. 

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har fokuserat på barnens perspektiv på delaktighet inom barnskyddspro-

cessen. Förutom aspekter som enligt barnen bidrar till delaktighet och uppfattningen om 

processen i sin helhet, diskuteras socialpedagogiken som ett arbetssätt för att stärka bar-

nens möjlighet till delaktighet. Jag anser att det vore intressant att undersöka hur social-

pedagogiska insatser syns i vardagen inom olika delar av barnskyddsprocessen. Vidare 

kunde man som en jämförelse undersöka vad personalen anser att bidrar till delaktighet, 

för att se ifall de korrelerar med barnens åsikter. Dessutom kunde det vara intressant att 

intervjua både barnen och de professionella på en och samma anstalt, för att se ifall bar-

nens beskrivning av möjlighet till delaktighet på anstalten, stämmer överrens med de 

professionellas syn. Det skulle ge en bra bild på maktfördelningen samt båda parternas 

syn på erhållen makt. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Artiklar som inkluderades i studien. 

Databas Sökord Träffar Antal använda ar-

tiklar 

Academic Search 

Elite (EBSCO)  

 

Child welfare och 

socialwork with 

children och  

participation. 

46 3 

Google scholar Lastensuojelu,  

sijaishuolto, 

osallisuus 

1:a träff 

3:dje träff 

1 

1 

Google (sökmotor) Lastensuojelu, 

sijaishuolto, 

näkökulma 

2:a träff 1 

Manuell sökning   2 

 

  



 

 

Bilaga 2. Presentation av inkluderade artiklar. 

Nr./ 

Författare 

År Titel Syfte Metod Resultat 

1. Mikko  

Oranen 

2007 Mitä mieltä!/? 

Lasten osalli-

suus lasten-

suojelun ke-

hittämisessä 

Syftet med pro-

jektet var att ut-

reda hur barnens 

och ungdomarnas 

delaktighet inom 

barnskyddet kan 

stärkas och att 

utreda vad barn 

och unga anser 

om barnskyddet i 

nuläget samt hur 

det enligt dem 

kunde förbättras. 

Informationen 

samlades med 

hjälp av fokus-

grupps diskus-

sioner. I diskus-

sionerna deltog 

barn och unga 

med någon 

form av erfa-

renhet av barn-

skyddet. Sam-

manlagt 19 barn 

och unga deltog 

i projektet. 

Barnen och ung-

domarna upplevde 

att det viktigaste 

inom barnskydds-

arbetet handlar om 

förtroende och att 

kunna lita på de 

professionella 

inom barnskyddet. 

2. Pipsa  

Vario,  

Johanna 

Barkman, 

Johanna  

Kiili, 

Marko  

Nikkanen,  

Mikko  

Oranen,  

Jaana  

Tervo 

2012 ”Suojele 

unelmia, vaali 

toivoa” 

 - Nuorten 

suosituksia 

lastensuojelun 

ja sijaishuol-

lon laadun ke-

hittämiseksi 

Syftet är att utre-

da barnens och 

ungdomars åsik-

ter om barnskyd-

det, för att kunna 

utvärdera kvali-

tén på barn-

skyddsarbetet i 

Finland. 

Sammanlagt 

120 barn och 

unga deltog i 

projektet, delta-

garna var i 12-

20 års ålder. 

Informationen 

samlades med 

hjälp av diskus-

sions stunder 

med barnen och 

ungdomarna. 

Diskussionerna 

leddes av både 

professionella 

inom barnskyd-

det samt unga 

och vuxna som 

har egen erfa-

renhet av barn-

skydd. 

Barnen och ung-

domarna hade en 

hel del positivt att 

säga om barnskyd-

det. De negativa 

aspekterna som 

framkom i studien, 

handlar om brist-

fälliga relationer 

till de professionel-

la, att inte bli hörd, 

samt att inte få in-

formation och för-

klarningar till be-

slut som de vuxna 

gör. 

3. Caroline 

Leeson 

2007 My life in 

care: experi-

ences of non-

participation 

in decision-

making pro-

cesses. 

Syftet med studi-

en är att utreda 

fyra pojkars åsik-

ter om möjlighe-

ten till delaktig-

het vid beslutsfat-

tande, gällande 

barnskyddspro-

cesser. 

Fyra pojkar del-

tog I undersök-

ningen. Pojkar-

nas erfarenheter 

synliggjordes 

med hjälp av 

intervjuer, lekar 

samt andra kre-

ativa metoder. 

Pojkarna var i 

12-14 års ålder. 

Forskningen visar 

att ungdomarna har 

upplevt känslan av 

hjälplöshet då de 

inte fått vara in-

volverade i de be-

slut som gäller de-

ras framtid samt 

hur detta har på-

verkat självkänslan 

och självförtroen-

det. 



 

 

4.Susan 

Tregeagle, 

Jan Mason 

2008 Service user 

experience of 

participation 

in child wel-

fare case 

management 

Syftet med forsk-

ningen var att 

kartlägga barnens 

och föräldrarnas 

åsikter om huru-

vida personalen 

har lyssnat på 

dem, samt tagit 

deras åsikter i 

beaktande vid 

beslutsfattande, 

gällande barn-

skyddsärenden. 

För forskningen 

intervjuades 

14st. barn, två 

st. pappor och 

16st. mammor. 

Intervjuerna var 

halv-

strukturerade 

Forskningen är 

gjord i Australi-

en och infor-

manterna hade 

två till åtta års 

erfarenhet av 

barnskydd. 

Resultaten visade 

att de flesta ansåg 

sig vara engagera-

de och delaktiga i 

barnskyddsproces-

sen. Ett bra förhål-

lande till persona-

len var centralt. 

Barnen ansåg att 

socialarbetarna inte 

pratade tillräckligt 

med dem. Detta 

ledde till att de inte 

kände sig delaktiga 

i beslut gällande 

familjens framtid 

5.  

Hanna  

Päkkilä 

2006 Lapsen näkö-

kulma ja ko-

kemukset las-

tensuojelun 

sosiaalityön 

sijoitus-

prosessissa - 

lapset ja sosi-

aali-

työntekijät 

kertojina 

Syftet med forsk-

ningen var att 

utreda hur en 

omhändertagning 

och placering 

utom hemmet har 

påverkat barnets 

livssituation. Fo-

kus ligger på att 

granska hur barn-

centrering och 

barnets bästa har 

synliggjorts i 

processen. 

Studien är en 

kvalitativ studie 

som bygger på 

intervjuer med 

fyra barn om 

deras erfarenhe-

ter om att vara 

omhändertagen 

och placerad 

utom hemmet. 

Dessutom har 

sex st. social-

arbetare inter-

vjuats. 

De flesta av de in-

tervjuade barnen 

upplevde att om-

händertagningen 

hade haft en posi-

tiv inverkan på de-

ras livssituation. 

De som såg om-

händertagningen 

som en negativ 

sak, upplevde att 

deras röst inte hade 

blivit hörd vid be-

slut gällande pla-

ceringen. De inter-

vjuade barnen 

framförde att det 

mest centrala med 

ett lyckat barn-

skyddsarbete hand-

lar om att lyssna 

till barnen samt ta 

deras åsikter i be-

aktande, de fram-

förde även vikten 

av trygga vuxenre-

lationer. 

6. Riikka  

Jokela 

2013 Kuullaan mut-

ta kuunnel-

laanko? 

Huostaan-

otetun ja sijoi-

tetun lapsen 

kokemuksia 

Syftet med forsk-

ningen är att ut-

reda hur barns 

delaktighet inom 

barnskyddet tar 

sig i uttryck. I 

forskningen 

Materialet har 

samlats med 

hjälp av en kva-

litativ metod, 

d.v.s. intervjuer. 

Sju omhänder-

tagna barn och 

Resultatet av inter-

vjuerna visar att 

deltagarnas upp-

fattning om möj-

lighet till delaktig-

het är väldigt varie-

rande, tre huvud-



 

 

osallisuudesta 

lastensuojelun 

asiakkuudes-

saan 

framgår aspekter 

barnen upplever 

att skapar möj-

lighet till delak-

tighet i barn-

skyddsärenden 

unga i åldern 

12-19 år har 

deltagit i inter-

vjun. 

teman kunde ur-

skiljas. En del av 

informanterna upp-

levde att de inte 

var en central del 

av sin egen barn-

skyddsprocess och 

inte hade möjlighet 

att påverka vid be-

slutsfattande. Den 

andra delen av bar-

nen upplevde att 

deras åsikt har ut-

retts, men bara av 

formella orsaker. 

Den sista delen av 

de intervjuade upp-

levde stor möjlig-

het till delaktighet 

samt möjlighet att 

påverka. 

7. Pirjo 

Pölkki, Riitta 

Vornanen, 

Merja Pur-

siainen, Mar-

jo Riikonen 

2012 Children´s 

participation 

in child-

protection 

processes as 

experienced 

by foster 

children and 

social workers 

Syftet med studi-

en är att analyse-

ra barnskydds-

barns samt deras 

socialarbetares 

uppfattning om 

möjlighet till del-

aktighet i de olika 

processerna inom 

barnskyddet.  

Studien är av 

kvalitativ art. 

Materialet be-

står av halv-

strukturerade 

intervjuer med 

åtta barn place-

rade för vård i 

olika familje-

hem. Barnen 

som deltog i 

intervjuerna är i 

åldrarna 7-17 

år. Vidare har 

fyra socialarbe-

tare blivit inter-

vjuade. 

Resultaten visade 

att delaktighet 

inom olika barn-

skyddsärenden 

upplevs som väl-

digt viktigt av bar-

nen, även om de 

inte alltid själv ak-

tivt vill ta del av 

t.ex. olika möten. 

Barnen önskar att 

de professionella 

skulle visa äkta 

intresse och om-

tanke för dem samt 

ta deras önskemål 

och känslor i beak-

tande vis besluts-

fattande. Vidare 

framgår att delak-

tigheten inom 

barnskyddsarbetet 

ofta blir lidande 

p.g.a. många olika 

orsaker, t.ex. att 

barnen försvarar 

sina egna föräldrar.  

8. Nigel 2002 Children, fa- Syftet med forsk- Thomas har an- Resultatet av studi-



 

 

Thomas mily and the 

state. Decision 

making and 

participation; 

Children´s 

Views 

ningen är att ut-

reda i hur barnens 

röster, önskemål 

och tankar i prak-

tiken beaktas vid 

beslutsfattande i 

barnskydds-

processer. 

vänt sig av en 

kvalitativ metod 

vid utförande av 

studien. Han 

har gjort indivi-

duella intervju-

er med fyra 

barn och både 

individuella och 

grupp intervjuer 

med ytterligare 

47 barn. Både 

de individuella- 

och gruppinter-

vjuerna var av 

halvstrukturerad 

art. 

en tar fasta på 

aspekter som är 

viktiga för barnen 

och som de anser 

att de borde ha 

mera inflytelse på. 

Det handlar om 

främst om barnens 

boende former. 

Dessutom beskrivs 

att barnen upplever 

att möten där stora 

beslut fattas, ofta 

är utformade så att 

barnens delaktighet 

är svår att uppnå. 

 

 

  



 

 

Bilaga 3. Innehållsanalys. 

Rubrik Innehåll Tema Kategori 

1. Mitä mieltä!/? 

Lasten osallisuus 

lastensuojelun ke-

hittämisessä 

En rapport om ett 

delprojekt gällande 

utveckling av barn-

skyddet. Projektet 

hade två mål, att utre-

da hur barnens delak-

tighet inom barn-

skyddet kan stärkas 

och att utreda vad 

barn och unga anser 

om barnskyddet i nu-

läget samt hur det 

kunde förbättras. 

Beslutsfattande 

 

 

Relationer 

 

 

 

Kommunikation 

 

 

 

Ansvarstagande 

 

 

Relationer till de 

professionella 

 

 

Informationsflöde 

2. ”Suojele unel-

mia, vaali toivoa” 

 - Nuorten suosi-

tuksia lastensuoje-

lun ja sijaishuol-

lon laadun kehit-

tämiseksi 

Barns och ungdomars 

åsikter och upplevel-

ser om vardagen som 

placerad utanför det 

egna hemmet. I rap-

porten framkommer 

barnens och ungdo-

marnas upplevelser 

om att vara klient 

inom barnskyddet och 

placerad utanför det 

egna hemmet. 

Relationer 

 

 

 

 

Att bli hörd 

 

 

Kommunikation 

 

 

Information om 

barnskyddsärenden 

 

 

 

 

Beslutsfattande 

Relationer till de 

professionella 

Relationer till när-

stående 

 

Bli tagen på allvar 

 

 

Informationsflöde 

 

 

Tillräcklig infor-

mation för att kun-

na delta 

Information om 

rättigheter 

 

Möjlighet att på-

verka beslut 

4. Service user 

experience of par-

ticipation in child 

welfare case man-

agement 

Australiensiska barn 

och föräldrars åsikter 

om huruvida persona-

len har lyssnat på 

dem, samt tagit deras 

åsikter i beaktande 

vid beslutsfattande, 

gällande barnskydds-

ärenden. Baren och 

föräldrarna kände att 

de var engagerade 

och delaktiga i barn-

skyddsprocessen. 

Att bli hörd 

 

 

Relationer 

 

 

Kommunikation 

 

 

Beslutsfattande 

 

 

 

Information om 

barnskyddsärenden 

Bli tagen på allvar 

 

 

Relationer till de 

professionella 

 

Informationsflöde 

 

 

Välja att inte delta 

Möjlighet att på-

verka beslut 

 

Tillräcklig infor-

mation för att kun-

na delta 



 

 

5. Lapsen näkö-

kulma ja koke-

mukset lastensuo-

jelun sosiaalityön 

sijoitus-

prosessissa - lap-

set ja sosiaali-

työntekijät kerto-

jina 

Fyra omhändertagna 

barns åsikter och syn-

punkter på barncent-

rerat barnskyddsarbe-

te och barnets bästa i 

barnskyddsprocesser. 

Även sex socialarbe-

tares synpunkter 

framkommer. 

Relationer 

 

 

 

 

Att bli hörd 

 

Beslutsfattande 

Relationer till de 

professionella 

Relationer till när-

stående 

 

Bli tagen på allvar 

 

Möjlighet att på-

verka beslut 

6. Kuullaan mutta 

kuunnellaanko? 

Huostaan otetun 

ja sijoitetun lap-

sen kokemuksia 

osallisuudesta las-

tensuojelun asiak-

kuudessaan 

Sju omhändertagna 

barn och ungas åsik-

ter om möjlighet till 

delaktighet inom 

barnskyddet. Forsk-

ningen tar fasta på de 

aspekter som barnen 

och ungdomarna upp-

lever att ökar möjlig-

heten till delaktighet. 

Relationer 

 

 

Kommunikation 

 

Att bli hörd 

 

 

Beslutsfattande 

 

 

 

Information om 

barnskyddsärenden 

Relationer till de 

professionella 

 

Informationsflöde 

 

Bli tagen på allvar 

 

 

Möjlighet att på-

verka beslut 

Välja att inte delta 

 

Tillräcklig infor-

mation för att kun-

na delta 

7. Children´s par-

ticipation in in 

child-protection 

processes as expe-

rienced by foster 

children and soci-

al workers 

Barns åsikter om möj-

lighet till delaktighet 

inom olika barn-

skyddsprocesser. In-

nehåller material ut-

gående från åtta fa-

miljeplacerade barns 

åsikter om i vilken 

mån de har uppnått 

delaktighet under oli-

ka tider som placerad 

utom det egna hem-

met. Delaktigheten 

har studerats utgåen-

de från barnens rät-

tigheter. 

Relationer 

 

 

Kommunikation 

 

Att bli hörd 

 

 

Beslutsfattande 

 

Information om 

barnskyddsärenden 

Relationer till de 

professionella 

 

Informationsflöde 

 

Att bli tagen på 

allvar 

 

Välja att inte delta 

 

Tillräcklig infor-

mation för att kun-

na delta 

8. Children, fami-

ly and the state. 

Decision making 

and participation; 

Children´s Views 

Barnens synpunkter 

hur delaktigheten för-

verkligas inom det 

praktiska barnskydds-

arbetet. Ett flertal 

barn har intervjuas. 

Barnen upplever att 

de borde ha mera 

möjlighet till delak-

tighet gällande beslut 

Beslutsfattande 

 

 

 

Relationer 

 

Kommunikation 

 

 

Att bli hörd 

Möjlighet att på-

verka beslut 

Välja att inte delta 

 

Relationer till de 

professionella 

Informationsflöde 

 

 

Att bli tagen på 



 

 

som är viktiga för 

dem. Dessutom anser 

de att de tillfällen där 

barnens röster kunde 

höras, ofta ger lite 

eller ingen möjlighet 

till delaktighet för 

barnen. 

 

 

 

allvar 

 

 

 

 


