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Sammanfattning  

Denna kandidatuppsats handlar om hur socialtjänsten arbetar med utsatta barn mellan 4-12 år 

och hur de gör barnen delaktiga. 

Informationen har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer med tre socialsekreterare, 

två arbetade med utredning och den tredje arbetade som verkställare för placerade barn. Vi 

har analyserat materialet med hjälp av tematisk analysmetod. 

Resultatet av vår kandidatuppsats tyder på att barns behov i centrum (BBIC) och 

Norrköpingsmodellen är en bra kombination i utredning, men modellens räckvidd i arbetet 

upplevde verkställaren som begränsad. Det fanns oenigheter om vad barnet tillåts göra under 

ett barnsamtal. Det brister i barnets delaktighet eftersom barnen inte involveras hela vägen 

under utredningens gång. Socialsekreteraren har olika förutsättningar som kan skapa bra 

möjligheter att hjälpa utsatta barn. Några av dem är: tillit, skapa en bra miljö, våga fråga om 

våld och känslomässiga ämnen.   
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1. Inledning  

barn som lever under ohållbara förhållanden med föräldrar som inte kan ta hand om dem har 

alltid varit av intresse för oss under tiden som socionomstudenter. Barn är lätta att manipulera 

eftersom de inte är fullt utvecklade (Feldman, 2014) vilket har väkt ett intresse hos oss att 

undersöka hur socialtjänsten arbetar gentemot barn. 

Socialtjänsten i Sveriges kommuner ska verka för att barn växer upp under trygga 

förhållanden (Gustavsson, 2011). Socialsekreterare som arbetar med barn ska ha ett 

barnperspektiv och ha barnets bästa i åtanke (Socialstyrelsen, 2015). 

Barnperspektiv och delaktighet handlar om att stärka barnets ställning vid utredning och 

insats, ta större hänsyn till vad barnen vill (Socialstyrelsen, 2018a). De flesta är överens om 

att delaktighet är något bra, men vad delaktighet innehåller, vad det ska resultera i och hur det 

påverkar människor socialt är diffust (Davis & Edwards, 2004).  Enligt barnkonventionen 

(UNICEF Sverige, 2009) artikel 12 ska barnens få möjlighet att skapa sin egen uppfattning 

samt uttrycka den i de frågor som rör barnet, detta i förhållande till ålder och mognad. Sinclair 

(2004) och Sinclair och Franklin (2000) menar att barns delaktighet innebär: att öka 

demokratin, förbättra beslutsfattande samt service, främja barns behov av skydd, stärka 

barnens självkänsla, med mera. Matthews (2003) däremot pekar på att barns delaktighet är för 

att barnen ska passa in i samhället och att barns makt gentemot vuxna ska öka. 

Det finns olika arbetsmaterial som socialsekreterare kan använda sig av för att öka 

barnperspektivet och barnets delaktighet. Ett arbetsmaterial som har blivit populärt inom 

socialtjänsten i Sverige är barns behov i centrum (BBIC), vilket utvecklades för att barnets 

röst skulle bli hörd och tas tillvara på. Syftet med BBIC är både att skapa ett tydligt system 

som underlättar för barn och föräldrar att förstå vad socialtjänsten arbetar med, samt utgöra ett 

stöd för socialtjänsten när det gäller att se vad barn och unga behöver (Dahlberg & Forssell, 

2006). År 2014 var det 81% av 290 kommuner i Sverige som använde sig av och hade licens 

för BBIC (Socialstyrelsen, 2014), 2018 hade andelen med BBIC-licens ökat till 98% 

(Socialstyrelsen, 2018b). 

Sex socialsekreterare i Norrköping utvecklade en intervjumodell som kan användas i samtal 

med barn, den kallas för Norrköpingsmodellen. Detta eftersom de ville att barnen skulle göras 

till aktörer i frågor som rör deras liv (Gustavsson, 2011). I denna intervjumodell ligger 

fokuset på barnet och hens berättelse. Norrköpingsmodellen och BBIC är båda till för att 

förstärka barnperspektivet och låta barnets röst bli hörd. Det finns en ökande medvetenhet 

kring barns delaktighet, men barn tas inte tillvara på tillräckligt mycket (Bijleveld, Dedding & 

Bunders, 2015).  Enligt Inspektionen för vård och omsorg (2014) fanns det brister inom 

socialtjänstens barnutredningar, där hälften av nämnderna inte haft samtal med barn och i 

hälften av utredningarna dokumenterades inte barnens åsikter eller inställning till beslut.  

Eriksson och Näsman (2011) samt Cederborg och Karlsson (2001) intervjuar barn och vad 

deras åsikter gentemot socialtjänsten är. Stora delar av den tidigare forskningen som vi hittade 
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tar upp barns perspektiv på socialtjänsten därför har vi valt att  hur socialsekreterare arbetar 

med utsatta barn och deras delaktighet. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Kandidatuppsatsens syfte är att beskriva hur socialsekreterare arbetar med utsatta barn i 

samtal samt hur barnen får vara delaktiga i socialtjänsten i utredningar samt vid placeringar. 

Frågeställningarna är: 

 Hur arbetar socialsekreterare med utsatta barn?? 

  Vad anses betydelsefult i samtal med barn?   

 Hur ser barnets delaktighet ut inom socialtjänsten i utredning och vid placering? 

1.2 Avgränsning 

Uppsats har en begränsning av vilken ålder av barn som valdes att forska om. Fokuset är på 

barn mellan 4-12 år eftersom socialsekreterarna kan börja samtala med barnen när de är vid 

fyra år och samt valdes det att inkludera barn upp till tolv år eftersom det passar med teorin 

och den insamlade informationen. 

1.3 Definition av begrepp 

Utsatta barn: barn påverkas av det runtomkring, det finns risk- och skyddsfaktorer som väger 

olika och påverkar barnet olika (Socialstyrelsen, 2018a), detta kan resultera i att barnet far illa 

eller riskerar att fara illa därför räknas de i denna studie som utsatta barn. 

Socialsekreterare: här menas de tre personer som blev intervjuade som arbetar på 

socialtjänsten specifikt för denna uppsats på individ- och familjeomsorgen som utredare eller 

verkställare.  

Utredare: socialsekreterarna som arbetar med att utreda barns behov och om behoven blir 

tillgodosedda.  

Verkställare: socialsekreterarna som arbetar med placerade barn, de ser till att barnen har de 

bra på sin placering och gör omprövningar.  
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2. Kunskapsöversikt 

2.1 Barns delaktighet  

Mötet med människor är en fundamental del av att vara människa, att integrera oss med andra 

är något som människan gör från det att vi föds tills det att vi dör (Johansson & Herz, 2016; 

Hydén, 2001). Barn som växer upp i ett hem där det saknas medkänsla, uppmärksamhet och 

reaktioner har en ökad risk för försämrad förmåga att samspela med andra. Många av de 

personer som socialarbetare träffar har olika förutsättningar för att forma fungerande 

relationer (Johansson & Herz, 2016). Eriksson och Näsman (2011) intervjuade barn i åldrarna 

8-17 år som deltagit i socialtjänstens utredning på grund av våld. Barnen hade olika 

upplevelser av möten med socialsekreterare, när intervjupersonerna valdes ut tog de hänsyn 

till barnet ålder och mognad. Vissa barn tyckte att det var harmlöst och trevligt att prata med 

socialsekreterarna. Andra barn tyckte att socialsekreterarna var otrevliga och kyliga under 

samtalet. Vissa av barnen fick ingen förståelse för varför de skulle prata med 

socialsekreterarna samt att barnen inte fick information från socialsekreterarna om vad som 

skulle hända med det de berättade. Några av barnen kände att de inte fick vara delaktiga på 

grund av att de inte fick vara med och bestämma i mindre aspekter som tidsbestämmelser. 

Några av barnen som intervjuades av Eriksson och Näsman (2011) uttryckte att de inte kände 

sig trygga under samtal med socialsekreterare, de kände rädsla för att inte bli trodda samt 

vissa av dem ansåg att socialsekreterarens beteende skapade en otrygg samtalsmiljö. 

Socialsekreterares bemötande har  en betydande roll för hur deras relation till barnen kommer 

att se ut. En bra relation mellan socialarbetare och barn är en viktig faktor för att barnen ska 

känna sig lyssnade på och tagen på allvar (Bijleveld, Dedding, & Bunders, 2015). Om 

socialsekreterarna visar engagemang, lyssnar på vad barnet säger och vill, kommer det 

resultera i att barnet känner sig hörd och vet att detta är en person som hen kan vända sig till 

(Andersson & Rasmusson, 2006). 

Enligt Shemmings (2000) fanns det delade åsikter kring barns delaktighet i beslut beroende på 

om man jobbade med socialt arbete eller inte. De som jobbade med socialt arbete ansåg att 

barn i de yngre åldrarna inte skulle vara med i diskussionen kring skydd, medan de äldre 

barnen skulle vara delaktiga. Delaktigheten för barn varierar utifrån hur mycket 

socialsekreterarna väljer att låta barnen delta, dels utifrån hur de informerar barnen och 

konsulterar barnen om hur de vill att samtalen ska se ut (Eriksson & Näsman, 2008). 

Cederborg och Karlsson (2001) intervjuade barn i åldrarna 5–19 som blivit omhändertagna på 

grund av hemmiljön. De skriver att det visar sig tydligt i intervjuerna att barnen inte känt sig 

delaktiga i den insats som sattes in samt att barnen inte haft förståelse för att det är deras 

mående som står i fokus. Vissa av barnen kände sig inte trodda av socialtjänsten och därmed 

kände de sig underlägsna. Barnen kände inte att de kunde påverka åtgärderna som beslutades. 

För barn som har behov av att bearbeta och återhämta sig efter våldsupplevelser har det visat 

sig att delaktighet i socialtjänstens arbete kan vara till hjälp på flera sätt, till exempel är det 

viktigt att de får bekräftelse på att deras upplevelser är giltiga och att det är okej att de mår 

som de mår (Eriksson & Näsman, 2009; Eriksson & Näsman, 2011; Öhman Dahlkild, 2015). 
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År 2014 släppte Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en rapport som berör bristerna inom 

socialtjänstens barnutredningar (Inspektionen för vård och omsorg, 2014). Bristerna som IVO 

gav kritik på var att barnets delaktighet i utredningarna inte var fullvärdig och att barnen inte 

gavs de rättigheter som de har rätt till i förhandsbedömningar och utredningar. Hälften av 

nämnderna fick kritik för att de inte haft samtal med barnen och i hälften av utredningarna 

dokumenterades inte barnets åsikter och inställning till beslutet.  

Socialsekreterares arbete begränsas i vissa fall genom lagstiftning och uppdrag, detta är 

formella begränsningar som finns i jobbet som socialsekreterare. Till exempel är det inte 

nödvändigt att ha barnsamtal i de fall där det bedöms att barnet kan fara illa av att prata med 

socialtjänsten (Inspektionen för vård och omsorg, 2014). Det finns även det informella 

begränsningar som tolkningar av olika situationer och förhållanden samt den egna rollen och 

känslan av att inte vilja göra misstag (Bruno, 2018). 

2.2 Arbetssätt  

Barnkonventionen och Socialstyrelsen formulerar att de myndigheter som arbetar med 

ärenden som handlar om barn, både ska lyssna på barnen och respektera deras uppfattning av 

situationen (Cederborg, 2010; Öhman Dahlkild, 2015). Socialtjänsten arbetar för att utreda 

barns behov av stöd och skydd, utredningarna påbörjas från både anmälningar och 

ansökningar utifrån brister i hemmiljön, föräldraförmågan eller på grund av barnets eget 

beteende. 

Barnets utvecklingsnivå påverkar hur mycket information som barnet kan berätta. Barn anses 

som dugliga berättare från att de är fyra år gamla, men deras tydlighet och helhet i berättelsen 

påverkas av hur deras kommunikativa förmåga har utvecklats (Cederborg, 2010). Barn är 

lättpåverkade, detta innebär vuxna kan påverka barnen på olika sätt, dels genom sin närvaro 

men även genom ledande frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). De kan ha svårt att skilja på 

verklighet och fantasi vilket gör att det kan vara svårt för en socialsekreterare att veta om det 

barnet berättar verkligen har hänt, men trots detta anses det viktigt att socialsekreterare 

lyssnar på vad barnet har att säga (Cederborg, 2010). När intervjuer med barn görs bör barnet 

få möjlighet att förstå hur intervjun kommer att gå till och att socialsekreteraren som håller 

samtalet förklarar det på ett tydligt sätt (Cederborg, 2010; Eriksson & Näsman, 2008).  

Varli och Basimaci (2017) och Kvale och Brinkmann (2009) uppmärksammade att barn 

förlorar fokus och barnets uppmärksamhet kan vandra, det är viktigt för socialsekreterarna att 

kunna få barnets uppmärksamhet igen. Varli och Basimaci (2017) skrev att det är viktigt att 

kunna vara flexibel i vilken omgivning samtalet ska vara i. Barnen ska få möjlighet till annan 

aktivitet under samtalet, barn och socialsekreterare gör en överenskommelse om att barnet får 

leka eller rita innan samtalet fortsätter. Kvale och Brinkmann (2009) nämner att det är bra för 

barnen att få möjlighet att rita eller leka under barnsamtal. 
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2.2.1 Barns behov i centrum  

Barns behov i centrum kommer ursprungligen från Storbritannien, som heter integrated 

children system. Det uppkom under 80-talet eftersom det fanns mycket kritik riktat mot 

familjehems- och institutionsvården i Storbritannien. Detta ledde till att myndigheterna sökte 

efter bättre metoder för att säkerställa att barnens behov blev tillgodosedda på ett bra sätt 

(Socialstyrelsen, 2018a).  

I Början på 90-talet riktades mycket kritik i Sverige gentemot den sociala barn- och 

ungdomsvården, vilket ledde till att Socialstyrelsen testade ett material somutvecklats i 

Storbritannien. BBIC projektet startade år 1999 (Socialstyrelsen, 2018a). BBIC är idag ett 

arbetsmaterial som har utvecklats för att erbjuda en nationell struktur för utredare, utförare 

och uppföljningar. Syftet med BBIC är att stärka barnets position, skapa ett bättre samarbete 

med barnet och dess nätverk (Dahlberg & Forssell, 2006). BBIC kom till för de som jobbar 

inom barn och ungdomsvård, och modellen är anpassad att följa socialtjänstens regelverk 

samt de svenska lagarna (Socialstyrelsen, 2018a). I BBIC finns det en triangel som följs där 

varje sida går in i ett ämne. Sidorna är: barn och ungas utveckling, föräldrarnas förmåga samt 

familj och miljö (Socialstyrelsen, 2018a). 

2.2.2 Norrköpingsmodellen 

 Norrköpingsmodellen är en intervjumodell utformad av 6 socialsekreterare som jobbar på 

olika områden inom socialkontoret i Norrköping. När de pratade med andra socialsekreterare 

från olika kommuner framkom det att variationen är stor när det kommer till barnsamtal samt 

att vissa socialsekreterare inte reflekterade över hur frågorna till barnen ställdes. Modellen 

gjordes för att underlätta för barn att få sin röst hörd i utredningssamtal med socialsekreterare 

(Gustavsson, 2011). 

I utvecklandet av Norrköpingsmodellen fick de sex socialsekreterarna hjälp av Ann- Christin 

Cederborg för att skapa en vetenskaplig förankrad grund för intervjumodellen, 

socialsekreterarna använde sig även av egna erfarenheter. Modellen går hand i hand med 

svensk lag, FN:s barnkonvention samt tar upp samma grundprinciper som arbetsmaterialet 

BBIC, samt att den är baserad på socialsekreterarnas erfarenheter (Gustavsson, 2011). I denna 

intervjumodell ligger fokus på barnet och hens berättelse. Utifrån Norrköpingsmodellen kan 

socialsekreterare använda sig av barnsamtalet för att citera barnet i utredning och genom 

citatet visa på att barnets röst har lyfts (Gustavsson, 2011). 

Några delar av norrköpingsmodellen som Gustavsson (2011) skriver om är att barnet bör ges 

möjligheten att kunna välja när hen vill ha ögonkontakt med socialsekreteraren samt kunna ha 

dörren nära till hands utan att socialsekreteraren sitter i vägen. Det nämns även att i rummet 

där samtalet hålls bör det inte finnas leksaker då det kan göra det svårare för barnet att behålla 

koncentrationen. Barnet behöver få förtroende för den som intervjuar och den som intervjuar 

ska ställa öppna frågor för att undvika att begränsa informationen och låta barnet berätta 

utifrån hens perspektiv, samt att våga stanna upp i det känslosamma, och inte gå vidare för 

fort (Gustavsson, 2011). Intervjuaren ska helst använda sig av ljudinspelning då det hjälper att 
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hålla fokus på intervjun istället för på anteckningarna samt att barnen kan behöva fler än ett 

samtal med socialsekreteraren då barnet kan ha mer att säga om den situation hen är i 

(Cederborg, 2010; Gustavsson, 2011). 

3. Teoretiska perspektiv 

3.1 Kognitiv utveckling  

Piaget har en teori om barns kognitiva utveckling som han har delat in i fyra huvudstudier 

vilka är senso-motoriska stadiet, preoperationella stadiet, konkret operationella stadiet och 

formella operationella stadiet. (Feldman, 2014). Denna kandidatuppsats har valt att ta upp 

Piagets kognitiva utvecklingsteori eftersom den lyfter barnets olika kognitiva 

utvecklingsstadier som påverkar barnets uppfattning av världen. Uppsatsen kommer endast 

beröra det preoperationella stadiet och konkret operationella stadiet att beröras eftersom det är 

de två stadier som rör målgruppen. 

Feldman (2014) skrev att det preoperationella stadiet tar plats mellan åldern 2-6 år. I detta 

stadium börjar barnets symboliska tänkande och logiska tankeoperationer i konkreta kontexter 

växa fram. Barnet börjar förstå att när hen ser mammas bilnyckel betyder det att de ska åka på 

en biltur. Barn i denna ålder lär sig att koncentrera sig på en sak i sin omgivning och skugga 

andra stimuli. Det är sådant tänkande som kan göra att barns tänkande blir fel eftersom 

barnets tänkande domineras mer av visuell stimuli än att förlika sig på processer som 

involverar deras tänkande. En sådan process kan vara att räkna antalet saker (Feldman, 2014).   

Feldman (2014) skrev att barn i den preoperationella stadiet har ett egocentriskt tänkande. 

Barn i detta stadium kan inte ta in att andra kan ha andra tankar och åsikter än dem själva. Det 

egocentriska tänkandet uttrycker sig i två former: det första är att barn i detta stadium inte ser 

att andra individer kan ha andra tankar, känslor och perspektiv som är olik än deras. Den 

andra formen är att barn inte kan se att en annan person kan ha ett annat perspektiv i sin 

omgivning, vilket brukar kallas mentalisering (Hwang, Lundberg & Smedler, 2012).  

Efter det preoperationella stadiet kommer det konkreta operationella stadiet vilket är när barn 

är mellan 7-12 år. I det här stadiet börjar de lära sig det medvetna operationella tänkandet, 

men endast inom de konkreta ramarna. När barnen stöter på problem applicerar de logiska 

tankeramar för att lösa problemet och är inte påverkade av hur problemet ser ut. I detta stadie 

kan de ta in flera perspektiv än sitt egna. Det som hindrar barnen i detta stadium är att de kan 

inte tänka för abstrakt och formell logik, de kan endast tänka inom ramarna som är konkret 

och den fysiska verkligheten (Feldman, 2014). 

Skiften mellan de olika stadier inom Piagets teori sker inte över en natt utan det är en process 

som växer fram. De två åren innan de går in i konkret operationellt stadiet skiftar barnet 

mellan de två stadierna (Feldman, 2014). 
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Kritik som Piaget har fått är att han gjorde intensiva och djupgående studier, men antalet barn 

som han studerade på var relativt få barn. Forskning som har gjorts för att replikera hans 

observationer visar att gränserna mellan de fyra stadium är inte lika styvt som Piaget visat. 

Det finns barn som åldersmässigt vara i preoperationella stadiet, men kognitivt kan de vara i 

konkreta operationella stadiet. Piaget har också fått kritik att han underskattade barnens 

förmåga genom forska vad barnen inte kunde eller vad de saknade kognitivt och på dem 

grunderna har barnens förmågor blivit undervärderade (Feldman, 2014). 

4. Metod 

Denna kandidatuppsats präglas av fenomenologi eftersom objekten upplevs av någon i 

omgivningen som med hjälp av sina förnimmelser och tankar ger objektet ett sammanhang, 

det är detta sammanhang som blir fenomenet (Allwood & Erikson, 2012). Detta eftersom det 

är socialsekreterarnas upplevelser av sina arbetsmodeller samt barns delaktighet som 

synliggörs tillsammans med forskning. Vi har efter vår bästa förmåga försökt vara objektiva i 

vår forskningsprocess genom att vi har använt oss av en semi-strukturerad intervjuguide (se 

bilaga 2) och ett kodningsschema. Vi är eniga om att människor har olika värderingar, 

tolkningar och tankar, vilket gjorde att vi inte kan vara helt objektiva när vi forskar om ett 

fenomen. Av den anledningen valde vi att gå efter Stenbacka (2001) som menar att 

noggrannhet och att arbeta systematiskt i forskningsprocessen, gör det möjligt för läsaren att 

kritiskt granska denna uppsats. 

4.1 Val av metod 

När syftet med denna kandidatuppsats formades valde vi kvalitativa  intervjuer som metod 

vilket är när forskaren samlar information från intervjupersoner (Howitt, 2013). Till 

intervjuerna förberedde vi en intervjuguide och på intervjuerna utgick vi från intervjuguiden 

genom att be socialsekreterarna att utveckla sina svar för att undvika missförstånd, vilket 

gjorde våra intervjuer till semi-strukturerade enligt Howitt (2013). Intervjuerna valdes 

eftersom .det är socialsekreterarna som sitter med informationen om hur deras arbetsmodeller 

ser ut samt hur de ser på barnens delaktighet.  

4.2 Materialinsamling 

När informationen till kunskapsöversikten samlades in användes socINDEX och swepub för 

att söka efter vetenskapliga artiklar. Till en viss del använde vi Google Scholar för att söka 

vetenskapliga artiklar som socINDEX inte hittade. Exempel på sökord som vi har använt oss 

av är ”social workers”, ”bemötande” och ”BBIC.” Umeå Universitetsbibliotek har använts för 

att hitta böcker av intresse, och vi har även använt annan litteratur som vi redan ägde. 
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4.3 Urvalsprocess 

Urvalet i denna kandidatuppsats är en blandning av bekvämlighets- och snöbollsurval 

(Bryman, 2018) eftersom en av oss hade kontakter på den valda socialtjänsten, vilket gjorde 

det enkelt att hitta intervjupersoner. Vi kontaktade socialtjänstens tre distrikt, skickade ut 

informationsbladet till enhetscheferna på distrikten. Efter två veckor och ett påminnelsemejl 

senare hade vi fått två intervjupersoner från samma distrikt som hade anmält sitt intresse att 

medverka, men ingen från de andra två distrikten. Vi gjorde ett val att höra av oss till 

distriktet som svarat för att fråga om vi kunde få intervjua en till, detta ledde till att vi fick 

intervjua två utredare och en verkställare. Fördelarna med detta var att vi fick större inblick i 

hur socialsekreterarnas arbete ser ut utifrån de olika arbetsuppgifterna samt hur 

socialsekreterarnas relation till klienterna ser ut. Nackdelarna med att intervjua tre 

socialsekreterare från ett distrikt blev att vi inte fick en helhetsbild hur alla distrikten inom 

denna socialtjänst jobbar, men istället fick vi mer förståelse hur verkställarna jobbade med 

barn.  

4.4 Genomförande av intervjuer 

Inför den första kontakten med socialtjänsten förberedde vi ett informationsblad (se bilaga 1) 

om kandidatuppsatsen, syftet med intervjuerna och hur de skulle gå till. Informationsbladet 

skickades till enhetscheferna som sedan skickade till de anställda socialsekreterarna. 

Socialsekreterare från ett distrikt ville ställa upp på intervjuer och vi bokade in tider när 

intervjuerna skulle ske. 

När intervjuerna tog plats informerade vi intervjupersonerna om informationskravet som går 

ut på att informera intervjupersonerna om studien. Vi inhämtade samtycke från våra 

intervjupersoner som uppfyllde samtyckeskravet, vi har lagrat vårt material konfidentiellt 

samt censurerat namn enligt konfidentialitetskravet. Vårt forskningsmaterial har inte gets ut 

till en tredje part enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Under intervjuerna satt samtalsledarna separat med varsin intervjuperson eftersom två av 

intervjuerna bokades in på samma tid och vid den tredje intervjun var endast en av oss 

närvarande eftersom den andra samtalsledaren hade förhinder. Intervjuerna tog mellan 25-55 

minuter. Intervjuerna spelades in på datorer som är lösenordskyddade. 

Innan transkriberingarna av intervjuerna gjorde vi upp gemensamma regler för hur vi skulle 

tänka när vi transkriberade och vilken formalia vi skulle utgå ifrån. Transkriberingsreglerna 

som vi kom överens om var att vi inte skulle skriva ut dialektala uttryck, vilket innebar om 

intervjupersonen sa “he” skrev vi “det”. Vi skrev inte ut om personen började stamma. När 

någon skrattade eller gäspade skrevs det inom []. Vi valde att inte skriva ut våra egna 

bekräftande ljud, som när vi sa “hmm”, eller “okej” eller andra uttryck eftersom det inte 

ansågs relevant för den här studien. Vi valde att censurera när intervjupersonerna sa 

kommunens namn genom att skriva [kommunen] eftersom det skulle bli svårare att veta vilka 

som var intervjupersoner. Under transkriberingsprocessen hanterades ljudfilerna och 
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eventuella anteckningar konfidentiellt. Ljudfilerna förvarades på våra datorer som är 

lösenordsskyddade och endast vi hade tillgång till dem. Under transkriberingarna satt vi i rum 

där ingen obehörig kunde komma in och få tillgång till transkriberingarna samt inspelat 

material. Vi hade hörlurar på oss för att ingen annan skulle höra ljudfilerna.  

4.5 Analysmetod 

När intervjuerna var transkriberade raderades ljudfilerna från datorerna. Vi läste 

transkriberingarna minst två gånger innan analysen påbörjades, för att vi skulle kunna se alla 

nyanser och helheten med texten (Ritchie & Lewis, 2003). Var för sig plockade vi ut 

meningsbärande enheter som var av värde sedan bröts dem ner i ett kodningsschema 

(Graneheim & Lundman, 2004). Först kodade en av författarna citaten i de olika kategorierna 

sedan läste den andra personen igenom kategorierna och teman. Tillsammans gick vi igenom 

kodningsschemat och kom fram till tre övergripande teman. 

Tematisk analys har gjort det möjligt för oss att lyssna på hur intervjupersonerna säger samt 

vad de säger (Howitt, 2013). Vi har samlat informationen, transkriberat den för att sedan 

bekanta oss med texten och analysera den. Vi valde denna analysmetod eftersom den är 

flexibel och tillåter forskaren att lyfta fram teman och under-teman på ett sådant sätt som 

underlättat för oss som forskare. Vi valde att ta hjälp av ett kodningsschema för att bryta ner 

citaten för att sedan lyfta fram kategorierna och teman (Howitt, 2013).Kodningsschemat 

gjorde informationen mer konkret och vi kunde enklare se helheten. Nedanför ser ni exempel 

på strukturen vi följde för att få fram kategorier och teman. Vi valde att använda ”kategori” 

istället för ”under-tema” detta eftersom vi ansåg begreppet kategorier som tydligare.  

Meningsbärande enhet Kategori Tema 

"... ibland har man ett samtal 

i tio minuter, femton minuter, 

tjugo minuter där det 

egentligen är bara "jag vet 

inte" i stort sett, då måste vi 

avsluta, för hur länge ska 

man sitta och låta dem plågas 

när de säger "jag vet inte" 

hela tiden." 

Barnanpassning Arbetssätt 

“Jag tänker att vi ska finnas 

där för dem för om det inte 

funkar är det viktigt att dem 

har någon att berätta det för. 

Dem ska vet att jag är där för 

deras skull. Jag är inte där för 

att vara kelig med 

Finnas där Barnperspektiv 
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familjehemmet eller vara 

deras bästa kompis, jag är där 

för barnens skull.” 

“Jo det tror jag vi har även 

om man inte tänker på det när 

jag går in i ett samtal. Jag 

tänker inte "nu ska jag tänka 

på anknytning". Det finns 

inrotat, att det gör vi.” 

Inlärd kunskap Socialsekreterares egenskap 

Vi följde denna struktur och det gjorde att vi kunde få fram teman som berör arbetssätt, 

barnperspektiv och socialsekreterares egenskaper. 

4.6 Etiska övervägande 

Vi har haft en diskussion om hur vi skulle värna om socialsekreterarnas integritet. Vi var 

medvetna att vi inte kunnat lova anonymitet eftersom kollegor kunde känna igen vilka som 

sagt vad, samt att kollegorna kunde veta vilka som valt att ställa upp. Vi ville göra det svårare 

att ta reda på vilka socialsekreterare som valt att ställa upp som intervjupersoner, vi valde 

därför att inte namnge vilken kommun som deltog i denna kandidatuppsats samt att vi inte 

skrev ut soc1 respektive 2 och 3 eller bytte ut namnen utifrån att det då skulle bli lättare att 

urskilja vem som var utredare och verkställare i samtliga citat. 

4.7 Reflektion om metod 

Styrkorna med denna studie är att en semi-strukturerad intervjuguide gjorde det enklare för 

oss under intervjuerna i jämförelse med om vi hade följt en helt strukturerad intervjuguide. 

Detta eftersom vi har kunnat vara flexibla med vårt informationssamlande, eftersom det gick 

att frångå intervjuguiden för att ställa följdfrågor samt be om förtydliganden. Vi har genom 

detta kunnat undvika missförstånd och undvikit att våra egna värderingar, tolkningar och 

förkunskaper påverkat den information vi har samlat in, vilket är enhetligt med vad Howitt 

(2013) tar upp. 

Svagheter med denna studie var att vi tidigare i processen kunde ha specificerat mer vad vi 

ville ta reda på, detta genom att ta bort områden från intervjuguiden för att kunna gå djupare 

in i ämnena som var av intresse för denna kandidatuppsats. Samtidigt har det varit bra för vi 

har fått mer förståelse hur de jobbade och hur de ser på barns delaktighet, det gjort det enklare 

för oss att inte påverka materialet med våra förutfattade meningar. Eftersom hade det varit en 

strukturerad intervju hade intervjuguiden endast innehållit forskarens tidigare kunskaper och 

värderingar (Howitt, 2013), en semi-strukturerad intervjuguide har gjort det möjligt att 

konfrontera våra egna värderingar och förkunskap. Det hade inte varit en systematisk och 

noggrann forskningsprocess om vi inte haft en semi-strukturerad intervjuguide baserat på det 
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som står ovan om strukturerad intervjuguide samt att en ostrukturerad intervju skulle generera 

olika utfall i intervjuerna (Howitt, 2013). 

I denna kandidatuppsats har vi intervjuat tre socialsekreterare från samma distrikt vilket kan 

ses som en svaghet. Vår tanke från början var att intervjua två socialsekreterare från alla tre 

distrikten, men eftersom det var svårt att få tag i intervjupersoner från de andra två distrikten 

blev det tre intervjupersoner från samma distrikt. Detta har lett till att vi fått kunskap om det 

ena distriktet, vilket har gjort att vi har fått en samstämmig bild av hur barnen är delaktiga hos 

detta distrikt. Vi intervjuade två utredare och en verkställare gjorde det att vi fick djupare 

förståelse och kunskap om hur barn bemöts och hanteras inom individ- och familjeomsorgen. 

De tre intervjuerna som gjordes var innehållsrika och därför gjorde vi valet att inte söka upp 

fler intervjupersoner.  

Det som har gjort denna kandidatuppsats intressant är att den har en stark koppling till 

socialsekreterare som jobbar med barn. Vi intervjuade tre socialsekreterare för att samla 

information om socialsekreterares arbetssätt och förutsättningar samt hur de involverar barnet 

under utredningen och vid insatsen. Det ger ökad kunskap om hur socialsekreteraren kan 

jobba med barnen och hur de kan förhålla sig till barnets delaktighet. Socialsekreterarna som 

jobbade inom socialtjänstens verksamheten med barn i utredning samt placering, därför gör 

det dem till trovärdiga intervjupersoner vilket har höjt trovärdigheten i vår studie (Bryman, 

2018) 

4.8 Ansvarsfördelning 

Alicia ansvarade över inledningen, kunskapsöversikten medan Sandra hade ansvar över teori- 

och metoddelen. De områden vi har haft ansvar över har den andra personen läst igenom och 

gett feedback till förbättringar. Delarna resultat och diskussion har vi arbetat med tillsammans. 

Vi gjorde intervjuguiden tillsammans och Alicia utförde två av intervjuerna medan Sandra 

gjorde en. Sandra gjorde två transkriberingar och Alicia gjorde en. 
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5. Resultat  

I detta avsnitt presenteras den empirin som samlades in i intervjuerna. Resultatet presenteras i 

tre avsnitt, nämligen: Socialsekreterares arbetsmetoder, socialsekreterares förutsättningar och 

barns delaktighet. Vi har valt att visa citaten i separata stycken med indrag för att tydliggöra 

dem. 

5.1 Socialsekreterarnas arbetsmetoder 

Av socialsekreterarna som intervjuades var två utredare av barn och ungdomar och en var 

verkställare som arbetade med placerade barn och ungdomar. Utredarna berättade att de ofta 

arbetar två och två. Som utredningsmaterial använde de sig av BBIC och när de har samtal 

med barn använder de sig av intervjumodellen som heter Norrköpingsmodellen. Verkställaren 

arbetade utifrån BBIC men använde sig av andra dokument som överväganden om 

omprövningsdokument och under samtal med barn ställs öppna frågor. Detta eftersom hen 

ansåg att vissa delar av Norrköpingsmodellen föll bort då meningen är att socialsekreteraren 

ska presentera sitt jobb och vem hen är. Detta för att det redan finns en relation till barnen 

som verkställaren träffar. 

Det fanns delade meningar i vad socialsekreterarna ansåg om BBIC. En tyckte att det var lätt 

att lära sig använda materialet medan en annan tyckte att det var svårt att lära sig men att det 

har blivit en vana. Socialsekreterarna ansåg att materialet var fyrkantigt vilket ledde till att 

utredningarna såg lika ut i form av rubriker. En av socialsekreterarna berättade att när BBIC 

först kom var det många rubriker och många av rubrikerna gick in i varandra och att det har 

blivit bättre sedan BBIC gjordes om sist, men att det fortfarande är svårt att veta vad som ska 

stå under vilket rubrik men att det viktigaste är att det hamnar under någon rubrik. En 

socialsekreterare berättade: 

Jag tycker att vi alltid ska beskriva på vilket sätt vi tänker att det här är för barnets 

bästa och varför vi gör såhär. 

När det gällde norrköpingsmodellen var alla tre socialsekreterare eniga i att det var en bra 

intervjumodell i utredningssyfte då samtalen med barnen spelas in och kan lyssnas på efteråt 

och få möjlighet att höra olika nyanser som inte upptäcktes under samtalet. Samtalen brukade 

transkriberades av en kollega, vilket de nämnde ger möjlighet att upptäcka betydelser i det ett 

barn säger. En av socialsekreterarna berättade att hens samtal brukade börja med en 

presentation av sitt yrke och vad det innebär. Föräldrarna kunde få vara med under 

presentationen men fick sitta någon annanstans under själva samtalet. Socialsekreteraren är 

noga med att visa barnet vart föräldern kommer att sitta och vart det finns toaletter i fall 

barnet skulle behöva gå dit på grund av att barnet börjar gråta, vill vara ensam eller vill 

tillbaka till föräldern. Socialsekreteraren berättade att efter rundturen brukade hen visa 

inspelningsapparaten för barnet och fråga om det är okej att spela in, föräldrarna skulle även 

godkänna detta. I början av samtalet berättade hen om anmälan på ett enkelt sätt för att barnet 
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skulle förstå. Socialsekreteraren berättade sedan att det var öppna frågor som gällde och att 

det egentligen blev barnen som styrde samtalen medan hen bara följde med. 

Utredarna berättade att de brukade ha 1-2 barnsamtal för varje utredning även om de skulle 

vilja ha fler finns det inte tid till det samt att det brukade bli korta samtal på 10-20 minuter 

eftersom barnen brukade tappa koncentrationen. Utredarna ansåg att de hade för lite tid till att 

bygga upp en bra relation till sina klienter dels på grund av hög arbetsbelastning samt att 

utredningstiden är på fyra månader. En av socialsekreterarna berättade: 

Man har pratat tidigare att det är metoden som är avgörande för hur långt man kan 

komma i samtal med barn, men jag skulle nog vilja säga att det är relationen som är 

viktig. Det tar tid och den tiden har vi inte tyvärr. 

Verkställaren beskrev att hen har en annan slags relation till sina klienter då hen träffade 

barnen oftare eftersom de måste träffas minst fyra gånger om året, hen berättade även att det 

brukar bli fler gånger med vissa barn eftersom barnen kräver att hen hör av sig då och då. 

Samt att hen kan ha kontakt med samma barn i flera år. 

Vi som jobbar med det här har jobbat väldigt länge så det är bra, vi ger kontinuitet. Vi 

känner barnen oftast väldigt väl, vi kan ha haft samma barn i många år och då får man 

en annan typ av relation än när man far och utreder i fyra månader. 

5.2 Betydelsefulla delar i barnsamtal 

I intervjuerna framkom det att socialsekreterarna har frågorna som ska ställas i möten med 

barn och vårdnadshavare inlärt efter att de har jobbat ett par år. En berättade att hen kunde gå 

in på ett möte utan att behöva förbereda sig innan, eftersom hen redan vet vilka frågor som 

finns utifrån BBIC-triangeln. Samma princip framkom när vi pratade om anknytningsteori, 

det var något som socialsekreterarna kände att de hade i åtanke men inte var något som de 

ständigt tänkte på i möten med vårdnadshavare och barn.   

En av socialsekreterarna berättade att ibland handlade det om vad ens magkänsla och de 

observationer som gjort av familjen spelar roll i det beslut som tas, samt att tidigare 

erfarenheter spelar stor roll i hur socialsekreterarna uppfattar vissa situationer och beteenden. 

Ibland kan det ju vara barn som kommer hit på grund av sitt eget beteende och att det 

finns våld i grunden men det är inte alltid som vi fattar det direkt. Det hänger 

jättemycket på ens egen magkänsla också, hur man läser av barnet. 

Något som alla tre av socialsekreterarna pratade om var att våga fråga och våga stanna upp i 

det känsliga och inte dra sig undan. Socialsekreterarna betonade att det barnet sa under ett 

samtal det är dess sanning. De nämnde även hur viktigt det var att våga fråga barn om våld 

och att det var viktigt att ställa öppna frågor till barnen. Två socialsekreterare berättade. 

Det gäller att komma ihåg att ställa rätt frågor och bra frågor och faktiskt komma ihåg 

att fråga om våld för det tänker jag att man kan missa ibland. 
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Stanna upp och tvinga sig själv att stanna upp. Stanna i saker och ting, fråga mer 

ingående. 

5.3 Barns delaktighet 

I intervjuerna beskrev socialsekreterarna att de ansåg sig ha ett tydligt barnperspektiv på hur 

de intervjuar barn i de olika åldrarna samt hur de involverar dem i utredningen och insatsen. 

Socialsekreterarnas uppfattning var att de hade en rak, tydlig och öppen dialog med barnen för 

att de inte skulle leda dem in på tankar som inte var koherent med verkligheten. Ett exempel 

som en socialsekreterare gav var: 

Om jag säger till exempel, kopparna som står på bordet dem är gröna när du ser att 

dem är vit, då måste du berätta det för mig, "Nu gör du något typ av fel." Om jag 

försöker säga någonting som är osant om dina föräldrar, då berättar du det för mig. Vet 

du inte vad för fråga jag ställer, så fråga. Man ska informera dem före, för jag ska inte 

sitta här och försöka få dig att säga saker som inte är sant, utan det som är viktigt är 

din sanning och är det sant för dig även om mamma och pappa eller mormor och 

morfar, skolan säger någonting annat spelar det ingen roll. Det som är sant för dig är 

det som är viktigt. 

Om barnet inte säger till när socialsekreteraren ställde fel fråga eller inte förstod, då kunde det 

bli missförstånd och feltolkningar som kunde leda till att utredningens utfall inte blev det som 

var rätt för barnet. 

Barnen ska veta varför de är placerade. Sedan är det en del föräldrar som inte vill 

berätta allt. Exempelvis skulle man hela tiden säga till ett barn att din mamma eller 

pappa är sjuk, om de har ett drogmissbruk blir det inte bra i längden. Hur blir det då 

om familjehemmet blir sjuk, ska de också försvinna? Man måste tänka sig för vad man 

säger. 

I ovanstående citat visar att det är viktigt att vara rak med barnen för att förebygga framtida 

ångestmoment. Om barnet vet om exakt vad det är föräldrarna lider av eller vad som gör att 

de är placerade, då har de en större förståelse vilket gör att de exempelvis inte får ångest om 

familjehemsföräldern skulle bli sjuka eller om barnet själv skulle bli sjukt. 

Två av socialsekreterarna beskrev hur de hade barnets ålder och mognad i åtanke när de 

träffar dem. 

Jag brukar prata med barn i fyra årsåldern ibland men då är det speciella fall, om det 

exempelvis har hänt våld på något sätt. Det blir svårt för de har inte med sig hur de 

kan uttrycka sig. Då är det också enklare för oss att förleda dem till något svar 

eftersom de inte förstår vad vi säger. Det blir vanskligt att jag brukar försöka undvika 

prata med barn under fem, men du ser ungefär vem du pratar med när du sitter. Vissa 

barn som är fem kanske inte är fem mognadsvis, de är kanske yngre medan vissa är 

väldigt mogna för sin ålder. 
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Det är något man känn in själv. Det finns ju tolvåringar som är omogna som en 

femåring och vice versa det får man känna in läget lite på. 

Socialsekreterarna berättade att de försökte undvika att intervjua barn som är under fem år 

eftersom de kunde vara mer lättpåverkade. Det var en tumregel eftersom ålder och mognad 

inte alltid går ihop vilket socialsekreterarna brukade ta hänsyn till. Det som påverkade om ett 

barn under fem år skulle intervjuas var barnets mognad i förhållande till hens ålder och 

utredningens kontext. En socialsekreterare berättade: 

Delaktigheten ökar ju äldre de blir och då kan de ha perspektiv utanför sig själv. 

Barnen kan förstå att okej, mamma var psykiskt sjuk det var därför hon kastade en stol 

mot mig. 

När det kom till barnets delaktighet i utredning och insats var det viktigt att barnet fått sina 

tankar och åsikter hörda och att socialsekreterarna tagit med dem i beslutet. Som en av 

socialsekreterarna sa: 

Kring skolålder brukar barnet börja vara mer delaktiga kring valet av insats för det kan 

vara att vi vill att barnet ska träffa öppenvården och de går i trean och totalt vägrar. Då 

fyller det ingen funktion och då får man ta hänsyn till vad de tycker. 

Om barnet inte var med och fick sin röst hörd kunde insatsen vara ineffektiv för att hjälpa 

barnet och familjen. Det var viktigt att barnet fick sin röst hörd och att de vuxna lyssnade på 

hen och hens önskemål. Om barnets önskan inte var förenligt med barnets bästa var det viktigt 

att motivera och förklara för barnet varför det blev den insatsen istället för den som barnet 

hade önskat. 

Ett hinder som ibland fanns när socialsekreterarna skulle göra en utredning var om föräldrarna 

motsatte sig idén att låta socialsekreteraren prata med barnet överhuvudtaget eller enskilt. 

Detta blev ett problem eftersom om föräldrarna sitter med i samtalet kan de medvetet eller 

omedvetet påverka barnet samt att om föräldrarna inte gav sitt samtycke kunde inte barnens 

röst bli hörd. 

Det uppkom en brist i barnets delaktighet hos utredarna när en utredning skulle avslutas utan 

insats, en utredare vägde in i. 

Jag tycker när utredningen inleds upplever jag att barnen är delaktiga och går det till 

insats är barnen delaktiga, men de gånger det avslutas utan insats brukar jag tappa 

barnet där. Jag meddelar föräldrar och kommunicerar utredningen till dem men jag 

återkopplar inte till barnen och det är ett förbättringsområde för oss alla. Vi utgår från 

att föräldrarna meddelar hur det blev och varför men det kan inte vi utgå ifrån. Det är 

vårt ansvar att avsluta den kontakten även med barn. 

Om en utredning avslutas utan insats på grund av att föräldrarna inte tycker att det är 

nödvändigt eller att en av föräldrarna inte skulle samtycka. Om det inte skulle finnas 
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tillräckligt med underlag för ett ofrivilligt omhändertagande enligt Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU), då skulle barnets situation förbli som den var. 

Nu när barnkonventionen ska in ska hela Sveriges socialtjänst behöver inkludera 

barnen mer. 

Socialsekreteraren involverade barnen i barnsamtal om det var förenligt med barnets bästa. 

Under första träffen med barn brukade socialsekreterarna träffar föräldrarna och barnen och 

läsa upp anmälan på ett sätt att barnet förstår. Ett exempel där de inte brukade involvera 

barnet i utredning var om föräldrarna höll på att skilja sig och försökte smutskasta varandra 

genom att anmäla varandra till socialtjänsten. Då ansågs det inte alltid vara för barnets bästa. 

När utredningen är klar slutar barnets delaktighet i utredningen eftersom att utredningen 

förmedlas via post till vårdnadshavarna eller genom möte där beslutet brukade diskuteras. 

Två socialsekreterare ansåg att barnen var delaktiga i utredningen i den mån de kan medan 

den tredje ansåg att barnen kunde involveras mer i utredningen slut. 

Jag tror att de ofta kommer ganska peppade. Jag tror att många tycker att det är ganska 

trevligt att få allt fokus och att man lyssnar på dem och tar på allvar det de säger. 

Sedan tror jag att de är säker väldigt missnöjda med att inte få följa med hela vägen. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoder på gott och ont 

I resultatdelen fanns det olika uppfattningar hos socialsekreterarna kring hur lätt BBIC var att 

lära sig att använda. Många av de rubriker som finns i BBIC går in i varandra och det kan bli 

förvirrande när en del av det som barnen eller vårdnadshavarna säger kan gå in under flera 

rubriker samtidigt som det bara ska stå under en rubrik. Detta hade en av socialsekreterarna 

löst genom att tänka att det inte spelade alltför stor roll under vilken rubrik informationen 

hamnade bara den fanns med. Kombinationen Norrköpingsmodellen och BBIC fungerade bra 

i utredningssyfte enligt socialsekreterarna, den lyfter fram barnets röst i utredningarna. 

Norrköpingsmodellen används inte på placerade barn eftersom verkställaren ansåg att hen inte 

behöver presentera sig själv eller spela in samtalet, detta eftersom barnen ofta redan vet vem 

det är som kommer. Det var viktigt att barnen kunde få möjlighet att uttrycka sin åsikt och få 

sin röst hörd, dels utifrån vad lag och barnkonventionen säger men även utifrån vad forskning 

och socialsekreterarna berättat. Av de intervjuade socialsekreterarna var alla överens om att 

Norrköpingsmodellen är bra när det kommer till barnsamtal för utredningar eftersom det är 

öppna frågor som ställs och barnet får ta plats och bli hörd. 

Relationen som verkställaren har till sina klienter ter sig annorlunda i jämförelse med den 

relation som utredarna har till klienterna. Detta eftersom verkställaren ska ha en kontinuerlig 

kontakt med de barn som är placerade och känner ofta barnen väl, de ska träffa barnen och se 

hur de har det minst fyra gånger om året samt att omprövningar av beslutet ska göras var 

sjätte månad. Vissa barn vill ha tätare kontakt med verkställaren medan andra barn helst inte 

vill träffa dem då de trivs på sin placering. Utredarna utreder i fyra månader och träffar barnet 

möjligen en till två gånger beroende på hur mycket tid som finns samt om vårdnadshavarna 

samtycker eller inte. Detta leder då till att utredarna inte får en lika djup relation till barnen för 

att de inte har fått barnens förtroende, vilket är något som Gustavsson (2011) nämner är 

viktigt för socialsekreteraren att förtjäna. Barn kan ha lättare att öppna upp sig om de vet 

varför de ska samtala med socialsekreterare. Eriksson och Näsman (2011) lägger vikt vid att 

det är flera barn som inte känner sig delaktiga i utredningen dels eftersom de inte förstår 

varför de är där och inte får vara med och i mindre beslut såsom tidsbestämmelser. Detta 

stämmer överens med det intervjupersonerna sa där deras uppfattningar om en rak och tydlig 

dialog med barnen behövs för att inte skapa missförstånd, feltolkningar eller påverka barnets 

berättelse. 

Det finns vissa skillnader i hur barnsamtal ska gå till, i uppsatsens tidigare forskning handlar 

det om att ställa öppna frågor till barnen, för att undvika att leda till begränsad information 

(Gustavsson, 2011). Den stora skillnaden kring forskares åsikter handlar om barnen ska få 

möjligheten att leka med leksaker, göra annan aktivitet eller inte göra något av det. 

Gustavsson (2011) rekommenderar att i rummet där barnsamtalet ska hållas bör det inte finnas 

några leksaker eftersom det kan påverka hur väl barnet behållet koncentrationen. Kvale och 

Brinkmann (2009) däremot nämner att det kan vara bra om barnet har möjlighet till att rita 

eller leka, en liknande slutsats drar Varli och Basimaci (2017) där de skriver att barnen lätt 
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kan tappa koncentrationen och det kan vara bra om socialsekreteraren och barnet kommer 

överens att barnet får springa av sig i fem minuter innan samtalet fortsätter. De intervjuade 

socialsekreterarna brukar sitta med barnen i en rum och de bestämmer tillsammans med 

barnet hur långt samtalet kommer att vara, det är för att barnen blir rastlösa och inte vill sitta 

och prata i längre perioder. Socialsekreterarna som intervjuades följer norrköpingsmodellen 

och brukar ha korta samtal på 10-20 minuter eftersom barnen tappade lätt koncentrationen. 

Det som framkommer är att barn blir rastlösa och det finns olika sätt att hålla kvar deras 

koncentration och vilket sätt som socialsekreteraren väljer kommer troligen att variera 

beroende på vart samtalet hålls och vilken slags relation socialsekreteraren har till barnet. 

Barn är olika och har olika behov, hur socialsekreteraren väljer att göra i samtal bör alltså utgå 

ifrån varje enskilt barn. 

6.2 Betydelsefulla delar i barnsamtal 

Eriksson och Näsman (2011) nämner att det är många barn som är rädda för att inte bli trodda 

av socialsekreterare. Feldman (2014) berör att det är viktigt att socialsekreteraren som håller i 

barnsamtalet skapar en trygg miljö för barnet. Detta eftersom barn är lättpåverkade och om 

socialsekreteraren är tydlig med att barnet ska säga till om något inte stämmer, kan det hjälpa 

från att det blir missförstånd. Att visa tydligt att hen lyssnar på vad barnet säger och 

respektera det är en viktig del eftersom det kan skapa förtroende för socialsekreteraren. Det är 

även av vikt att barnet får veta var föräldrarna sitter och vart toan är i de fall där barnet blir 

ledset, vill vara ensam eller vill tillbaka till sin förälder. Detta är något som Gustavsson 

(2011) lägger vikt vid samt att det är vad utredarna gör när de håller i Norrköpingssamtal. 

En viktig strategi som framkom var socialsekreterarnas säkerhet i att våga fråga barn om våld 

samt stanna upp i ämnen som är av känslosam vikt. Alla intervjuade socialsekreterare 

berättade att det var viktigt att våga fråga upp men att det ibland kunde glömmas bort. 

Gustavsson (2011) nämner detta som en viktig del av att hålla barnsamtal, blir det känslosamt 

är det viktigt att stanna kvar i det, för att barnet inte ska behöva känna att det hen berättar är 

obetydligt. 

Socialsekreterarna pratade om att vissa delar har de inlärt, mycket kan de utantill som när de 

går in på ett möte vet de ofta vad de ska fråga eftersom de har gjort det många gånger. Även 

om det var svårt i början att veta vad som skulle sägas blir frågorna inlärda då de använder sig 

av BBIC som har olika rubriker att fråga kring. Oftast ligger fokuset på metoder och riktlinjer 

men socialsekreterarna lägger mycket vikt vid att magkänslan och erfarenheter är en stor del 

av deras arbete. Eftersom det är en viktig del när det gäller att lägga märket till olika 

beteenden som inte alltid är tydliga. Detta visar på en spänning mellan intresset att få kunskap 

om metoder som gör jobbet effektivare för socialsekreterare och det socialsekreterarna tyckte 

var viktigt i att kunna följa magkänslan samt ha i åtanke erfarenheter. Magkänslan verkar 

innebära för intervjupersonerna en blandning av tidiga erfarenheter och kunskaper som 

påverkar socialsekreteraren undermedvetet. När man följer magkänslan är det viktigt att tänka 

på vad det är man reagerar på för att kunna peka ut det. Kombinationen mellan ett genomtänkt 

arbetssätt och magkänsla är möjligen det som gör att det fungerar bra. 
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6.3 Delaktigheten, är den barnanpassad? 

Som Feldman (2014) har sagt utvecklar barn olika förmågor vid olika åldrar i livet. Yngre 

barn mellan 2-6 år är egocentriska och de kan inte mentalisera en annan persons perspektiv 

(Hwang, Lundberg & Smedler, 2012). Socialsekreterarna som intervjuades var överens om att 

äldre barn var lättare att prata med dels utifrån att de kunde sätta sig in i en annan persons 

perspektiv samt att de ofta gick att diskutera med på ett annat sätt än med de yngre barnen. De 

yngre barnen kunde använda sig av ett gosedjur för att berätta vad som hänt. Något som både 

Feldman (2014) och socialsekreterarna var överens om var att barnets ålder och mognad inte 

alltid går ihop. Feldman (2014) skriver att de sista två åren innan barnet går över till det andra 

stadiet börjar barnet ha lärt sig förmågorna som barnet hamnar i en grå zon mellan stadierna. 

Det är när barnet är mellan det preoperationella stadiet och det konkreta operationella stadiet 

som socialsekreterarna börjar intervjua barnen. När de är mellan 4-5 år börjar 

socialsekreteraren känna in om barnet är samtalsbart och om barnets situation gör att ett 

barnsamtal är nödvändigt vid den åldern. I socialsekreterarnas berättande framkom en 

tumregel som innebär att de inte ska hålla barnsamtal med ett barn som är under fem år, men 

om situationen innebär att det skulle vara bra för utredningen att få in barnets perspektiv och 

göra barnets röst hörd, då kommer det att göras. Cederborg (2010) menar att barn från fyra år 

är dugliga berättare även om berättelserna påverkas av deras kommunikativa förmåga. Detta 

pekar även Felman (2014) på eftersom barnet börjar lära sig förmågorna i konkreta 

operationella stadiet.  

Det är viktigt att tänka på hur ett budskap framförs, att hålla samtal konkreta och inte ställa 

för abstrakta eller hypotetiska frågor till barnen (Feldman, 2014). Socialsekreterarna höll en 

tydlig och öppen konversation för att barnet skulle kunna ge en berättelse som är 

sanningsenliga för dem, utan påverkan från socialsekreteraren. Socialsekreterarna använde sig 

av förebyggande strategier när de förklarade för barnet hur situationen såg ut. Till exempel 

genom att säga att deras föräldrar är missbrukare istället för att säga att de är sjuka. Feldman 

(2014) skrev att barn 12 år och yngre har inte ett abstrakt tänkande vilket gör det viktigt för 

socialsekreterarna att tänka på vad de säger. Barnen förstår inte att sjuk kan innebära 

någonting annat än sjuk, om någon i familjehemmet skulle bli sjuk kan det skapa onödig 

ångest hos barnet som kunde ha undvikits. Genom att ha en rak kommunikation och förklara 

hur läget är att föräldrarna missbrukar, får barnet förståelse för föräldrarnas situation. Det 

gäller när det kommer till alla delarna av kommunikationen, barn ska veta varför de är 

placerade och de ska veta varför den insatsen de önskade är inte den rätta för dem. Barnen 

behöver en tydlig, rak och öppen kommunikation för att de ska kunna förstå och för att 

förebygga eventuella framtida ångestmoment. 

Socialsekreterarna tog barnets ålder, mognad och åsikter om önskad insats när de gör en 

utredning. Runt skolåldern börjar barnen vara mer delaktiga i valet av insats, eftersom om 

barnet inte vill ta del av en insats och väljer att inte gå till exempelvis öppenvården är det 

ineffektivt att bevilja den insatsen när barnet inte vill. Det är viktigt att ge barnen chans att 

uttrycka sin åsikt och ta deras önskemål i åtanken, men samtidigt ska man ha i åtanken om 

barnets bästa. Det är inte alltid barnens önskningar går ihop med barnets bästa.  Då blir det en 

balansgång om socialsekreteraren ska bevilja insatsen fast barnet vägrar men det är för barnets 
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bästa att få den insatsen, eller om socialsekreteraren ska gå på barnets vilja och inte ge 

insatsen fast det är bra för barnet. 

I Inspektionen för vård och omsorg (2014) undersökning visade att barnets rättigheter brister 

under förundersökningen och utredningen. Hälften av nämnderna hade inte hållit barnsamtal 

och hälften av utredningarna fanns inte barnets åsikter till insatsen. Här ser vi att det brister i 

barnets rättigheter till delaktighet och inflyttande till beslutet av insats. Socialsekreterarna 

upplever att barnperspektivet brister i förhållande till delaktighet, speciellt nu när 

barnkonventionen kommer inkorporeras in i den svenska lagstiftningen. Socialsekreterarna 

ser att det brister i barnets delaktighet speciellt i slutet av utredningen eftersom när de ska 

avsluta en utredning kan de skicka brev med utredningen till vårdnadshavarna, men 

socialsekreterarna gör inga fler möten för att informera barnet om utredningen resultat. 

Socialsekreteraren belyste bristen och sa under intervjun att det var någonting som behövde 

förbättras. 

Det som kan diskuteras om barnets delaktighet är om vad barnet vill är för barnets bästa. 

Ibland ska man inte lyfta in barnet i utredningar vilket Inspektionen för vård och omsorg 

(2014) också medgav när barnet kan fara illa av att utredas ska barnet inte vara delaktig. En 

av socialsekreterarna gav ett eget exempel som när det är en situation när föräldrarna försöker 

smutskasta varandra genom att anmäla varandra till socialtjänsten. Då är det inte för barnets 

bästa att involvera dem i utredningen. 

En brist i barnperspektivet är när en utredning avslutas utan insats för att vårdnadshavarna 

inte samtycker och socialtjänsten inte har tillräckligt med material för att kunna göra ett LVU. 

Här sätter lagen begränsningar på socialsekreterarna möjlighet till att göra barnets bästa, detta 

berör även Bruno (2018). Detta leder då till att socialtjänsten blir tvingade till att släppa 

kontakten med barnet som befinner sig i en ohållbar situation. Det fanns brister i 

verksamheten utifrån ett tidsperspektiv då socialsekreterarna inte känner att de har den tid 

som behövs för att kunna bygga upp en bra relation till barnen de utreder, då det finns tid till 

1-2 barnsamtal. Gustavsson (2011) nämner att vissa barn kan behöva fler samtal med 

socialsekreterare för att våga öppna upp sig. Om barnen då inte får den möjligheten att ha fler 

än ett samtal kommer det påverka socialsekreterarnas utredning då all information inte har 

tagits upp. 

6.4 Förslag till ökat inflytande för barn 

Det brister i barnens delaktighet eftersom de får vara med i början och under utredningen men 

när det avslutas tappar socialsekreterarna barnets delaktighet då de endast kommunicerar 

utredningen till vårdnadshavarna. Det de skulle kunna göra är att boka ett möte med 

vårdnadshavare och barn för att gå igenom utredningen på ett sådant sätt att barnet förstår.  

Genom att avsluta utredningen med ett möta gör att barnet får tillgång till en professionell 

socialarbetare som kan förklara utredningen och beslutet. Det ger även möjlighet för barnet att 

få svar på eventuella frågor som hen kan ha. 
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Cederborg och Karlsson (2001) skrev att det många barn som inte känner sig delaktiga i sina 

utredningar. För som vi ser på detta är det barnets utredning inte föräldrarnas, med det menar 

vi att det ska vara barnet i fokus även om det är föräldrarna utredningen handlar om. Det är 

viktigt att barnet får vara med hela vägen om det inte skulle skada barnet. Om barnet får 

brevet med utredningen är det inte lätt för dem att förstå eftersom det kan bli krångligt för 

barnet att läsa BBIC speciellt då socialsekreterarna inte är helt säkra på att föräldrarna förstår 

upplägget av en BBIC utredning. Därför skulle det vara bra om socialsekreterarna kunde sitta 

ner med barnen och tydligt och öppet kunna förklara utredningens beslut. 

Framtida forskningsområden kan vara att se hur införandet av barnkonventionen i svensk 

lagstiftning påverkar socialtjänstens arbetssätt gentemot barn. Ett annat område skulle vara att 

undersöka vilka arbetssätt som finns för att spara tid för socialsekreterarna. Detta har 

framkommit genom information från intervjuerna. 
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8. Bilagor  

Bilaga 1: Informationsblad  

Hej!   

Vi heter Alicia och Sandra och vi går sjätte terminen på socionomprogrammet vid Umeå 

Universitet. Vi håller på att skriva vår kandidatuppsats som handlar om socialsekreterares 

bemötande av våldsutsatta barn under utredning.  

Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur socialtjänsten i [kommun] bemöter våldsutsatta 

barn. Områden som vi kommer fråga om vilka arbetsmaterial som ni använder er av när ni 

träffar barn och hur det anpassas efter barnets ålder. Vi kommer även fråga hur ni involverar 

barnen i utredning.  

Vi vill inte gå in i enskilda fall, utan prata om hur ni generellt bemöter barnen. Samtalet 

kommer ta cirka 30–45 minuter. Med ert samtycke spelar vi gärna in samtalet för att undvika 

missförstånd samt förbättra samtalet genom att vi inte behöver anteckna och kan istället 

lyssna på era erfarenheter. Såklart är ert deltagande frivilligt och ni har rätt att avbryta er 

medverkan när som helst.  

Ljudinspelningarna och eventuella anteckningar kommer att hanteras konfidentiellt.   

  

Vid fler frågor tvivla inte på att höra av er till oss!  

Alicia: [email], [telefonnummer]  

Sandra: [email], [telefonnummer]  

Med Vänliga Hälsningar  

Alicia Lindström & Sandra Forsman  
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Bilaga 2: Intervjuguide   

Intervjuguide  

  

Introduktion  

Berätta om syftet med studien.  

Går det bra att spela in intervjun? Vi hanterar anteckningar och ljudfiler konfidentiellt.   

Detta är på frivilligbasis och ni har rätt att avbryta medverkan.   

När vi har fått godkänt på vår kandidatuppsats kommer den att publiceras.   

  

Bakgrund  

Vad har du för utbildning?  

Hur många år har du jobbat som socialsekreterare?  

Vad har du för erfarenheter av att jobba med våldsutsatta barn?  

  

Arbetssätt  

Hur bemöter ni våldsutsatta barn?  

Vad har ni för arbetsmodeller?  

Hur applicerar ni arbetsmodellen på ert bemötande?  

Vad har arbetsmodellen för evidensbaserat stöd?  

Vad för utfall har ni fått när ni har jobbat med arbetsmodellen? Fördelar? 

Nackdelar?  

Vad är er åsikt om arbetsmodellen?  

Är arbetsmodellen lätt att lära sig och använda?  

Vilken information får barnet under utredning och i samtal?  

  

Barnets bästa  

Hur går ett samtal med barn till?  

Deltar barnen i utredningen?  

Hur deltar barnen i utredningen?  
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Hur legitimerar (bekräftar) ni barnens berättelser?  

Hur bemöter ni barnets olika strategier av hur de hanterar våldet? Exempelvis vissa 

barn kan försöka stoppa våldet genom att komma mellan sina omsorgspersoner.  

Hur bemöter ni barnens olika behov i ert bemötande? Exempelvis om det är motstånd 

eller om barnet är i affekt och så vidare.  

Vad är er upplevelse om barnets delaktighet i utredningen? Tror ni att barnen är nöjda eller 

missnöjd med sin grad av delaktighet i utredningen?  

  

Utvecklingspsykologi/Kognitiv utveckling  

Hur förhåller ni er till barnets ålder och mognad?  

Hur förhåller ni er till barn som är mellan 0-2 år?  

Hur hanteras dessa barn i utredningen?  

Hur förhåller ni er till barn som är mellan 3-6 år?  

Hur hanteras dessa barn i utredningen?  

Hur förhåller ni er till barn som är mellan 6-12 år?  

Hur hanteras dessa barn i utredningen?  

Har ni några teorier som ni använder er av gällande barnets ålder och delaktighet?  

Vilka teorier är dem?  

  

Olika faktorer  

Finns det faktorer som spelar in i hur ni bemöter de våldsutsatta barnen?  

Vilka är dem?  

Hanterar ni barn som kommer in på frivillig eller tvingande grunder olika?  

Hur hanterar ni situationerna?  

Hur hanterar ni olika former av motstånd?  

Hur upplever ni skillnaden är i utfallet av ert bemötande?  

Bemöter ni fysisk-, psykisk-, sexuellt våld, kränkningar och försummelse olika?  

Finns det andra arbetsmodeller/tankar/erfarenheter som ni har i åtanke?  

Har ni barnets anknytning till sina föräldrar i åtanke?  

Hur förhåller ni er till barnets anknytning?  
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Juridik  

Hur förhåller ni er till juridiken som lyfter fram barnets bästa?  

Hur förhåller ni er till barnkonventionen som kommer bli lag om ett år?  

  

Övrigt  

Känner du att du har alla verktyg för att upptäcka och bemöta barn som är våldsutsatta?  

Om du inte har det, vilka områden tycker du att du saknar?  

Om du hade fria händer att styra och ställa som du ville inom socialtjänsten, vad skulle du 

göra för förändringar?  

Finns det någonting du vill tillägga som vi inte har tagit upp? 
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