
Sörmlands län 
I Sörmlands län har två forskningscirklar genomförts. Deltagarna har granskat sitt eget arbete, 

inklusive utredningar, när det gäller barn och ungdomars delaktighet inom den sociala 

barnavården och intervjuat barn och ungdomar som har/har haft kontakt med socialtjänsten.  

 

Forskningscirkelträffarna verkar för många deltagare ha varit något av en oas, i en annars 

pressad arbetssituation, där man i en positiv miljö kunna få reflektera över barn och 

ungdomars delaktighet tillsammans med kollegor från andra kommuner. 

 

Preliminära resultat från enkätsvaren från deltagarna pekar på att de anser sig ha fått ny 

kunskap och ökad medvetenhet om barn och ungdomars rätt till information och rätt till 

delaktighet i ärenden som rör dem.  

 

Läs mer:  

http://www.fou.sormland.se/kompetens-utveckling/forskningscirklar.aspx 

 

Kontaktpersoner: 

Ulla Beijer, ulla.beijer@fou.sormland.se 

Eller 

Cecilia Moore, cecilia.moore@fou.sormland.se 

 

Skåne 
 

I Skåne har forskningscirklarna genomförts med deltagare från 4 kommuner varav Malmö var 

en kommun. Från Malmö har vi haft deltagare från fyra olika stadsdelsområden/förvaltningar. 

(Sociala resursavdelningen, Malmö Norr, Öster och Innerstaden)   

 

Tre forskningscirklar har genomförts under 2016. För deltagarna från två av Malmös 

stadsdelsområden planeras på begäran en fördjupning av forskningscirklarna, med start i april 

2017. Därutöver planeras, med start under hösten 2017 en forskningscirkel som riktar sig till 

biståndshandläggare inom LSS.  

 

Forskningscirklarna har givit deltagarna möjlighet att under en längre tid (10 månader) på ett 

systematiskt sätt genomlysa hur barns rätt till delaktighet tillgodoses i den egna verksamheten. 

Deltagarna har utvecklat och fördjupat teoretiska kunskaper om barns rättigheter, 

barnperspektiv och barnets perspektiv i förhållande till den egna verksamheten. Granskning 

av SoL 11:1-utredningar och intervjuer av barn har bidragit till en väsentligt ökad insikt om 

vikten av att ett barn som har sitt ärende hos socialtjänsten är delaktig och förstår hela 

processen som rör barnet. Deltagarna har också förvärvat kunskaper och insikter om vikten av 

barns delaktighet som ett led i förbättrad service och beslutsfattande samt att barns perspektiv 

och kunskap om sin egen situation är en central aspekt i ett förbättrings- och 

utvecklingsarbete.       

 

Läs mer: 

http://kfsk.se/socialtjanst/socialtjanst/bou-satsningen/barn-och-ungas-delaktighet-och-

brukarinflytande/ 

http://www.fou.sormland.se/kompetens-utveckling/forskningscirklar.aspx
http://kfsk.se/socialtjanst/socialtjanst/bou-satsningen/barn-och-ungas-delaktighet-och-brukarinflytande/
http://kfsk.se/socialtjanst/socialtjanst/bou-satsningen/barn-och-ungas-delaktighet-och-brukarinflytande/


 

Kontaktpersoner: 

Nicolina Fransson FoU-strateg,  

Avd. Hälsa och social välfärd, 

Kommunförbundet Skåne 

Tel 0728-854876 
nicolina.fransson@kfsk.se 

 

Kicki Lööf Utvecklingsledare BoU 

Avd. Hälsa och social välfärd, 

Kommunförbundet Skåne 

0728-854863 
kicki.loof@kfsk.se 

Stockholms län 
I nordöstra Stockholms län pågår en forskningscirkel i FoU Nordosts regi i Norrtälje 

Kommun med representanter för deras olika enheter inom Familjeavdelningen. Cirkeln pågår 

under 1 läsår (aug 2016 – maj 2017) med en planerad uppföljning under hösten 2017. 

Deltagarna träffas totalt 14 gr * 2 tim. Vi arbetar bl.a. med delaktighet genom 

processbeskrivningar, läsning av vetenskapliga texter samt att varje deltagare genomför en 

aktgranskning och en intervju med ett barn om deras upplevelser av socialtjänstens arbete. 

 

I det pågående arbetet beskriver deltagarna att de tränar sig på att tänka delaktighet i 

vardagsarbetet och får syn på vilka behov som finns av att utveckla sina processer. I vår 

planering ingår att under våren utforma en ”Norrtäljemodell” för arbetet med barns 

delaktighet. Detta ska prövas och följas upp under hösten 2017. 

 

Kontaktpersoner 

Lotta Berg Eklundh, FoU Nordost leder detta arbete, vg kontakta 

Lotta.bergeklundh@founordost.se  

Kontaktperson i Norrtälje är Mervi Janhunen:  Mervi.janhunen@norrtalje.se  

 

Östergötland 
 I Östergötland har två forskningscirklar genomfört. Två ytterligare är pågående. I en av 

forskningscirklarna kom samtliga deltagare från samma myndighetskontor i Norrköping och 

dessa har arbetat vidare med att sprida kunskapen samt hålla fortsatt fokus på frågan om barns 

delaktighet. Ämnet barns delaktighet är också mer levande i diskussioner om 

verksamhetsplaner med mera på ledningsnivå. 

 

De flesta beskriver cirklarna som en ”ögonöppnare”, då uppfattningen vid cirklarnas början 

var att man redan arbetade en del med att göra barn delaktiga, till exempel genom 

barnintervjun. Under resans gång har man dock insett att det finns mycket kvar att göra. 

 

Kontaktpersoner 

Thomas Leijon 

Thomas.leijon@linkoping.se 

 

Christina Söderberg 

Christina.soderberg@norrkoping.se 
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