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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att bidra till ökad kunskap genom att beskriva socialsekreterares 

erfarenheter av utredningssamtal med barn vid misstanke om att barn for illa samt på vilka 

sätt dessa genomfördes. I lagstiftningen fanns inga exakta metoder/modeller bestämda för hur 

en socialsekreterare skulle genomföra utredningssamtal med barn. Tidigare forskning visade 

att socialsekreterare tyckte att utredningssamtal var svårt, att det fanns osäkerhet och att det 

genomfördes få utredningssamtal med barn. Denna kvalitativa studie byggde på 

semistrukturerade intervjuer med sex socialsekreterare från olika kommuner. Resultaten 

visade att samtliga av de intervjuade socialsekreterarna hade haft utredande samtal med barn 

och att de kände sig trygga och anpassade samtalen efter barnens ålder och situation samt 

önskade fördjupad kunskap. I arbetet med utredningssamtal med barn var det viktigt med 

förberedelse, samverkan och barnperspektiv. Slutsatser visade att socialsekreterarna saknade 

riktlinjer för utredningssamtal med barn och skapade istället egna metoder/modeller – 

socialsekreterarna blev sina egna verktyg.  
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Förord 

Vi vill härmed rikta ett stort tack till våra intervjupersoner som trots hög arbetsbelastning 

tagit sig tid att bli intervjuade. Utan er hade denna studie inte varit möjlig! 

 

Vi vill även tacka vår handledare Anders Lindström för all dyrbar hjälp han tillhandahöll 

under hela uppsatstiden. 

 

Stort tack även till våra nära och kära som varit ett stort stöd under denna period. 

 

Ni är alla värda er vikt i guld! 

 

Återigen ett stort tack! 

 

/ Caroline, Anna och Therese 
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1. Inledning  

Det är svårt att bedöma hur ett barn har det och vad det behöver, hur olika lösningar 

kan komma att utfalla för barnet och vilken lösning som i så fall gagnar barnet bäst. 

Ansvaret för dessa bedömningar kan ibland kännas tungt. Det kan vara förståeligt att 

man i ett sådant läge värjer sig mot att verkligen se och höra barnet och dess 

perspektiv, men det är inte försvarbart. En viktig princip i svensk lagstiftning är att 

barn ska få göra sig hörda och respekteras som individer. Ökad kompetens i att 

samtala med barn är en viktig del i strävan efter att förverkliga dessa intentioner 

(Socialstyrelsen, 2004, s.16). 

 

1.1 Problembakgrund 

I socialt arbete är barn den grupp som vuxna verkligen behöver värna om i och med deras 

utsatthet och behov av vuxnas stöd. Det talas i media, forskning, utbildning och i samhället 

om barnperspektivet och att barnens bästa ska beaktas i samtliga frågor som berör barn. I 

FN:s barnkonvention är barnperspektivet väldigt tydligt och ofta utgångspunkten för barns 

rättigheter (Ingrids, 2006). Inom Socialtjänsten är det socialsekreterare som arbetar med att 

utreda barn vid misstanke om att de far illa och har enligt Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) 

”ansvar för att vid behov stödja eller skydda barn så att de kan utvecklas gynnsamt” 

(Socialstyrelsen, 2004, s.13).  

 

Michael Lamb är professor i psykologi vid Cambridge och har forskat om intervjuer med barn 

och han konstaterar att: “de flesta som intervjuar barn inte är särskilt bra på det. Detta oavsett 

om de är poliser, socialarbetare eller psykologer. Problemet är inte ovilja utan otillräcklig 

träning och bristande kunskap om barn” (Ingrids, 2006, s.2). 

 

Leviner (2011)  menar att det finns stora brister i det sätt som barn intervjuas på av 

myndighetspersoner och hon menar att det krävs speciella metoder för att inte påverka barnets 

berättelse. Länsstyrelsernas granskning av den sociala barn och ungdomsvården 2006-2007 

visar att Socialtjänstens kompetens gällande samtal med barn behöver förbättras. I en 

avhandling (Leviner, 2011) framgår det i intervjuer med socialsekreterare en tveksamhet inför 

den egna kompetensen samt en rädsla för att samtala med barn. 

 

Utredningssamtal med barn uppfattas ofta som svåra av socialsekreterare men det har visat sig 

att det finns ett ökat intresse för betydelsen av att samtala med barn om det som varit svårt i 

deras liv. Det är också viktigt för barnen att delta i lösningarna av de problem som de befinner 

sig i. Det anses dock finnas brister i samtal med barn eftersom det genomförs alldeles för få 

sådana inom Socialtjänsten (Øvreeide & Erlandsson, 2009). Cederborg (2000) menar att 

barnperspektivet inom Socialtjänsten är begränsat. En av förklaringarna till detta kan vara att 

socialsekreterare känner sig osäkra på hur de ska hantera den information som kommer fram 

under samtalen. Under 1990-talet rådde osäkerhet kring hur och vad socialsekreterare kan 

prata med barn om vilken information som ska ges och på vilket sätt socialsekreterare kan 

engagera barnen i utredningen (Killén, 1994). Det finns resultat som visar att socialsekreterare 

och känslan av osäkerhet är något som går hand i hand: “det har visat sig att socialsekreterare 

känner stor osäkerhet kring vad de barninriktade bestämmelserna och kraven på 

barnperspektiv egentligen innebär” (Leviner, 2011, s. 344).    

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Haldor%20%D8vreeide
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1.2 Problemformulering 

I lagstiftningen finns inga exakta metoder/modeller bestämda för hur en socialsekreterare ska 

genomföra utredningssamtal med barn. Det är mycket upp till socialsekreterarna själva. 

Denna handlingsfrihet har visat sig inte alltid vara positiv och kan istället medföra att vissa 

socialsekreterare känner sig osäkra i hur de på bästa sätt ska genomföra utredningssamtal med 

barn. Forskare menar att genom fler och bättre samtal med barn kan barnens behov och 

perspektiv synliggöras och barnens rättigheter förbättras (Øvreeide & Erlandsson, 2009). 

 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att bidra till ökad kunskap genom att beskriva sex socialsekreterares erfarenheter av 

utredningssamtal med barn, om det finns misstanke om att dessa far illa, men även beskriva 

på vilka sätt dessa utredningssamtal genomförs. 

 

 

1.4 Frågeställningar 

Hur beskriver socialsekreterarna sin roll i utredningssamtal med barn? 

Vilken kunskap har socialsekreterarna om utredningssamtal med barn? 

Använder socialsekreterare olika metoder vid utredningssamtal med barn och i så fall vilka? 

 

 

1.5 Precisering av begrepp 

Med barn i denna studie menas individer under 18 år. I vissa delar av studien används 

begreppet små barn, med detta menas barn under 4 år. 

 

Med begreppet utredning menas ärenden gällande barn som inleds på grund av anmälan men 

även på grund av ansökan. Ytterligare anledning kan vara att Socialtjänsten på grund av egna 

iakttagelser inleder utredning. Socialtjänsten är skyldig att inleda utredning oavsett på vilket 

sätt myndigheten blir informerad om att ett barn kan behöva stöd, hjälp eller skydd (Leviner, 

2011). 

 

 

1.6 Litteratursökning 

Underlaget till denna uppsats hämtades ur en mängd böcker, avhandlingar och 

kandidatuppsatser. Artiklar och hemsidor är hämtade från sökmotorer och databaser.  

Exempel på sådana databaser är Ebsco och Artikelsök. Exempel på andra sökmotorer är 

google.se, Socialstyrelsen, lagen.nu och BRIS.  

 

De sökord som studien använt sig av för att hitta material är: Samtal med barn, samtal med 

barn i Socialtjänsten, osäkerhet socialsekreterare, brister samtal Socialtjänsten, brister 

samtal med barn Socialtjänsten, osäkerhet Socialtjänsten, teoretiska utgångspunkter i samtal 

med barn i Socialtjänsten, kommunikationsteori. 

Internationella sökningar: Children, interviewing (interview), casework, child protective 

services, Screening, assessments, children’s voices in child protective services. 

 

 

1.7 Arbetsprocess 

Arbetsfördelningen har varit likställd genom att vi tillsammans ansvarade för alla delar och 

under arbetets gång tog gemensamma beslut.  

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Haldor%20%D8vreeide


3 
 

Tillsammans skapade vi ett informationsbrev och en intervjuguide. Lämpliga intervjupersoner 

söktes med gemensamma krafter och resulterade i sex personer. Vi har intervjuat två 

socialsekreterare var och transkriberade därefter dessa enskilt. Intervjuerna kodades 

gemensamt och arbetet sammanställdes gemensamt. 

 

Det delade författarskapet har för processen inneburit gemenskap, trygghet och diskussioner 

genom att det under processen hela tiden varit tre par ögon som granskat, tyckt och tänkt. Vi 

ansåg att det delade författarskapet var en fördel för att vi på detta sätt fått en bred och djup 

förståelse samt kunskap för processen och de personer vi kommit i kontakt med. En annan 

fördel var att vi redan innan processen var goda vänner och hade erfarenhet av att skriva 

tillsammans. 
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2. Tillvägagångssätt 
I detta avsnitt redogörs för studiens tillvägagångssätt utifrån val av metod, urval, 

datainsamling, databearbetning, forskningsetiska aspekter, validitet, reliabilitet, objektivitet 

och generaliserbarhet. 

 

 

2.1 Val av metod 

Bryman (2011) menar att kvalitativ metod betonar ord och tar hänsyn till intervjupersonernas 

perspektiv. Enligt Hjerm & Lindgren (2010) kan en kvalitativ metod vara lämplig för att få 

djupare kunskap om ett specifikt område vilket också var tanken med denna studie. Valet av 

kvalitativ metod gav möjlighet att mer på djupet studera och undersöka socialsekreterarnas 

upplevelser av utredningssamtal med barn. Graneheim & Lundman (2004) menar att 

kvalitativ metod bygger på uppgifter från berättelser och observationer och kräver därigenom 

en förståelse och ett samarbete skapas mellan forskaren och intervjupersonerna.  

Intervjuer valdes som metod till denna studie eftersom samtal var ett bra sätt att förstå hur 

socialsekreterare upplevde svåra samtal med barn. En induktiv ansats menar Bryman (2011) 

innebär att inte alltid ha en klar föreställning om vad det insamlade materialet kommer att 

visa. En induktiv ansats användes i denna studie vilket innebar att ingen hypotes utformades 

och intervjufrågorna syftade inte heller till att bekräfta en föreställning av de kommande 

svaren. Patel & Davidson (2011) menar att en induktiv ansats kan “sägas följa upptäckandets 

väg” (s.23) genom att vi inte på förväg visste var vi skulle komma att landa.  

 

 
2.2 Urval 

Målsättningen i denna studie var att intervjua sex socialsekreterare. Kriterier som sattes upp 

innan urvalet var att intervjupersonerna skulle vara yrkesverksamma socialsekreterare med 

arbetsuppgifter att utreda och samtala med barn. Vi kom i kontakt med intervjupersoner 

genom att använda oss av ett målinriktat urval där forskaren gjorde sitt urval genom en 

önskan om att intervjua personer som var relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2011). 

Genom att tillfråga fem chefer inom Individ och familjeomsorgen i fyra olika kommuner om 

de kunde undersöka möjligheten om socialsekreterare som arbetade med utredningssamtal 

med barn kunde tänka sig att ställa upp på intervju. Resultatet blev att vi kom i kontakt med 

sex av dessa. Till enhetscheferna skickade vi vårt informationsbrev (bilaga 1) som sedan 

vidarebefordrade det till berörda socialsekreterare. Vi kontaktade sedan de som visat sitt 

intresse.  

 

 

2.3 Datainsamling 

Sex kvalitativa intervjuer genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 

2). Bryman (2011) menar att en semistrukturerad intervjuguide karaktäriseras av att frågorna 

är allmänt formulerade och att det finns en möjlighet för intervjuaren att ställa 

uppföljningsfrågor under intervjun, vilket var vad vi som forskare hade som mål att göra. När 

intervjuguiden hade konstruerats utgick vi från studiens syfte och frågeställningar. I 

intervjuguiden formulerades relevanta bakgrundsfrågor och fyra teman; förväntan, kunskap, 

metod, hantering. Genom att vi gjorde en semistrukturerad intervjuguide menar Bryman 

(2009) att vi som forskare hade dessa teman som skulle beröras men intervjupersonerna hade 

själva stor frihet att svara på det sätt de behagade. Dessutom behövde vi genom att använda 

oss av en semistrukturerad intervjuguide enligt Bryman (2009) inte ställa frågorna i någon 

specifik ordning. Intervjuguiden avslutades med en fråga som sammanfattade dessa teman. 
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Innan intervjuerna fick intervjupersonerna ta del av ett informationsbrev och tre av 

intervjupersonerna önskade att se intervjuguiden innan intervjuerna genomfördes. Innan 

utförandet av intervjun presenterades syftet med studie och intervjupersonerna informerades 

även om de forskningsetiska aspekterna (bilaga 1). 

Intervjuerna varierade mellan 25 och 90 minuter. Två var telefonintervjuer, och de 

intervjuerna var de kortaste medan de övriga genomfördes på socialtjänsten i fyra kommuner. 

Bryman (2011) beskriver telefonintervjuer som en metod som tar mindre tid, en metod som är 

lättare att hantera än en personlig intervju som utförs ansikte mot ansikte. Telefonintervjuer 

minskar också risken för påverkan på intervjupersonens svar. Efter avslutade intervjuer 

frågade vi intervjupersonerna om ville göra några tillägg vilket Patel & Davidson (2003) 

rekommenderar som en bra avslutning av en intervju. 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver hur intervjuarens förförståelse kan påverka de svar som 

man får i en intervju. I och med att vi som intervjuare enbart genomförde två intervjuer 

vardera tror vi inte att detta påverkade intervjupersonernas svar. När intervjuguiden skapades 

hade vi inte någon förförståelse av ämnet och vi hade då inte heller läst någon tidigare 

forskning. 
 

 

2.4 Databearbetning 

En kvalitativ innehållsanalys presenterar tema och kategorier som ofta skapas genom koder. 

Analysen genomförs ofta genom att varje intervju läses igenom upprepade gånger för att 

sedan därefter koda och plocka ut det som särskilt är intressant och viktigt (Graneheim & 

Lundman, 2004).  De koder som vi fann utgjorde senare grunden för våra kategorier, som i 

sin tur skapade ett tema. 

 

Intervjuerna spelades in med samtycke från intervjupersonerna och transkriberades. 

Transkriberingen kodades genom att författarna till studien var för sig läste det igenom 

materialet och därefter valde ut de meningsbärande koderna. Materialet bearbetades sedan 

tillsammans och koderna användes för att skapa kategorier vilka belyste det centrala delarna i 

intervjuerna vilket senare utmynnande i teman. Under avsnittet resultat presenterades citat 

från intervjuerna och där visas också exempel på koder, kategorier och teman. De ord som var 

markerade i fet stil var kategorier och de kursiverade orden var koder. 

 

Exempel på koder och kategorier: 

Svårt, roligt, bemötande, utmaning, professionell = Socialsekreterarens roll i 

utredningssamtal med barn.   

Syfte, reflektion, viktigt= Förberedelse. 

Ålder, tålamod, hantering= Påverkan. 

Litteratur, kultur, erfarenheter= Kunskap. 

Rita, Nallekort, tankekarta, skalor, flexibel= Metoder och verktyg. 

Barnfokus, barnets uppfattning, barnets röst, inställning= Barnperspektiv. 

Respekt, barnkonvention, värdegrund, rättsäkerhet= Lagstiftning. 

Reflekterande team, handledning, energi, diskussion= Stöd och samarbete. 
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Koder och kategorier utmynnade i temat: Konsten att vara sitt eget verktyg. 

 

 

2.5 Forskningsetiska aspekter 

Patel & Davidson (2011) betonar att “målet för allt forskningsarbete är att ta fram kunskap 

som är så trovärdig som möjligt men som också är viktig för såväl oss som individer som för 

samhällets utveckling” (s. 62). Detta ansåg även vi var viktigt vilket vi betonade genom att 

följa de krav på forskning som finns samt att vi precis som Patel & Davidson (2011) menar 

“att forskningen inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet” (s.62). 

 

Vetenskapsrådet (2013) beskriver följande forskningsetiska krav: 

 Samtyckeskravet: deltagarna i undersökningen hade rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Detta hade vi förhållit oss till genom att vi samt de enhetschefer vi varit i 

kontakt med tillfrågade respondenterna om deras medverkan samt att vi skriftligt och 

muntligt informerade om att de när som helst fick dra sig ur studien. 

 

 Konfidentialitetskravet: alla personliga uppgifter om respondenterna i 

undersökningen hade största möjliga konfidentialitet. Dessa uppgifter förvarades på ett 

sådant sätt att obehöriga - andra än oss forskare inte kunde ta del av de genom att vi 

forskare enbart själva hade denna information på ett säkert ställe i våra datorer och i 

databearbetning inte använde faktorer som kunde påvisa vem materialet var ifrån. 

 

  Informationskravet: vi som forskare hade tydligt informerat intervjupersonerna samt 

andra berörda av forskningen om studiens syfte både muntligt och skriftligt. 

 

 Nyttjandekravet: att informera om att alla insamlade uppgifter enbart användes till 

denna studie. 

 

 

2.6 Validitet, reliabilitet, objektivitet och generaliserbarhet 

2.6.1 Validitet = trovärdighet och överförbarhet 

Begreppet validitet kunde enligt Patel & Davidson (2011) “yttra sig i hur forskaren förmår 

tillämpa och använda sin förförståelse i hela forskningsprocessen” (s.106) vilket syftade på 

hur forskaren “lyckas fånga det som är mångtydigt och kanske motsägelsefullt, t ex relationen 

mellan det normala, typiska och det speciella” (s. 106).  Detta hade vi vägt in i arbetet genom 

att vi hela tiden försökte hålla våra egna förförståelser dämpade genom att enbart använda oss 

av den kunskap som vi erinrat oss genom forskning och det material vi fått från 

intervjupersonerna. Vi hade genom att noggrant lyssnat ett flertal gånger försökt vara lyhörda 

för att kunna fånga in alla nivåer i samtalen. 

Bryman (2011) beskriver extern validitet som rörde i vilken utsträckning resultaten kunde 

generaliseras till andra likande miljöer. Trovärdighet och överförbarhet var motsvarigheter 

till extern och intern validitet inom kvalitativ forskning. 

För att uppnå en hög validitet då studien avsåg att undersöka socialsekreterares erfarenheter i 

utredningssamtal med barn valdes socialsekreterare som lämpliga intervjupersoner. För att 
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skapa en trovärdighet i resultaten har respondentvalidering använts då intervjupersonerna 

hade möjlighet att bekräfta resultatet. 

Mer angående validiteten i denna studie var det läge att fundera hur stor påverkan talspråk och 

skriftspråk hade. Materialet vi fick från intervjuerna var i talspråk vilket vi spelade in för att 

sedan transkribera vilket innebar att det då blev skriftspråk. Vi hade härmed även förlorat 

mimer, gester, betoningar, ironier och kroppsspråk vilket enligt Patel & Davidson (2011) 

menade var viktigt att betona. Vi som forskare var medvetna om samt reflekterade över de val 

vi gjorde i hanteringen av vårt material samt om detta påverkade analysen av materialet. Då vi 

hanterade materialet så mindes vi hur intervjupersonerna hade betonat och uttryckt sig med 

gester och kroppsspråk i intervjuerna. Genom att vi noggrant försökte väga in det i 

hanteringen av materialet så tror vi inte att detta har påverkat analysen.  

2.6.2 Reliabilitet = pålitlighet 

Reliabilitet i kvalitativ forskning borde enligt Patel & Davidson (2011) “ses mot bakgrund av 

den unika situation som råder vid intervjutillfället” (s. 106). Detta innebar att det inte var 

viktigast att vi fick samma svar på varje fråga från alla intervjupersonerna utan snarare att vi 

lyckades formulera frågorna så att variation i svaren uppstod. I intervjuguiden valde vi 

noggrant ut våra frågor och provade att själva besvara frågorna för att se att svaren inte blev 

likadana. Frågorna i intervjuguiden var förståeliga och gav utrymme till vidare frågor samt 

utförliga svar.  

I forskning är det viktigt att forskare kommer överens om hur de ska tolka det som de ser och 

hör. Pålitlighet är ett jämförbart uttryck med reliabilitet (Bryman, 2011). I denna studie 

utfördes intervjuerna av olika intervjuare vilket innebar att frågorna och bemötandet kunde ha 

varierats, detta var dock inget som vi i efterhand kunde bekräfta eller dementera. Alla 

intervjuare försökte dock hålla en låg profil under intervjuerna och lämnade utrymme för 

intervjupersonernas berättelse. Genom att denna studie redogjorde för alla faser i processen – 

exempelvis problemformulering och val av undersökningspersoner kunde andra granska 

studien och avgöra studiens pålitlighet. 

2.6.3 Objektivitet = styrka och konfirmera 

Bryman (2011) beskrev objektivitet som en viktig del i kvalitativ forskning. Att kunna styrka 

och konfirmera motsvarade objektivitet i kvalitativ forskning. Detta innebar att forskaren 

försökte säkerställa att han/hon agerat i god tro och inte låtit personliga värderingar påverka 

slutsatserna av undersökningen. 

 

I denna studie redogjordes för alla faser i processen med tydliga beskrivningar av 

undersökningens delar; intervjuguide och kodningsmall var bifogade och andra personer hade 

granskat studien. Vår förhoppning var att våra personliga värderingar inte påverkade studiens 

resultat. 

2.6.4 Generalisera = “måttligt” generalisera 

Begreppet generalisering var något som Patel & Davidson (2011) menade “ofta upplevs som 

problematiskt i kvalitativa studier” (s. 108). Bryman (2011, s.369) påpekade också det 

problematiska med generalisering i kvalitativ forskning och menade att det som gick att göra 

gällande generalisering i kvalitativ forskning var ”måttliga” generaliseringar. Mer exakt 

menade han att ”måttlig generalisering” var ”olika aspekter av det fokus som en undersökning 

har och kan betraktas som exempel på en bredare uppsättning av identifierbara drag” 

(Bryman, 2011, s.369). 
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Alla våra respondenter var kvinnor vilket var en aspekt som gjorde det svårt att generalisera 

våra resultat/vår teori till alla socialsekreterare som arbetar med utredningssamtal med barn 

som far illa. Det vi dock kunde göra var att göra som Bryman (2011, s. 369) uttryckte som en 

”måttlig” generalisering genom att med hjälp av våra resultat och den teori som skapades 

måttligt generalisera detta till alla kvinnliga socialsekreterare som arbetar med 

utredningssamtal med barn som far illa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

3. Teoretisk ram 

3.1 Tidigare forskning 

Forskning visar på att utredningar av barn regleras genom lagar och förordningar, allmänna 

råd samt myndigheters egna anvisningar. De viktigaste menar Sundell, Egelund, A-Löfholm 

& Kaunitz (2008) återfinns i SoL, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

och Förvaltningslagen (FL). Utöver dessa utfärdar Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna 

råd. Syftet med dessa regler och förordningar är att markera och visa på samhällets 

skyldigheter att utreda om det finns misstankar om ett barn far illa. Reglerna och 

förordningarna ska också ta tillvara vårdnadshavares och barnens rätt till insyn i 

utredningsarbetet. I SoL anges inte i detalj hur sådana utredningar ska genomföras. 

Socialsekreterare har således stort handlingsutrymme att utforma utredningar utifrån både 

professionella och individuella tillvägagångssätt (ibid.). 

 

Leviner (2011) beskriver att Socialtjänsten ska verka för barns delaktighet och låta barn 

komma till tals vilket framgår av 3:5 SoL. Barn ska få relevant information, barns inställning 

ska så långt det är möjligt klarläggas samt att hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande 

av dess ålder och mognad. Det finns en stark rättslig betoning av att barn som berörs av 

Socialtjänstens arbete ska göras delaktiga vilket ställer krav på att Socialtjänsten ska träffa 

och prata med barn som berörs av utredningar (ibid.) 

 

Enligt SoL bör barnen höras om det kan vara till nytta för utredningen och om barnen inte kan 

ta skada av det. En utredning till skydd eller stöd för ett barn ska framförallt inrikta sig på 

barnens situation och hur barnens behov kan tillgodoses. Utifrån Socialstyrelsens råd för 

handläggning av ärenden som berör barn och unga bör socialsekreterare om möjligt själv 

träffa barnen både enskilt och tillsammans med vårdnadshavare för att bilda sig en 

uppfattning om barnens situationer (Sundell m.fl., 2008).  

Fridh och Norman (2008) menar att enligt lag ska en utredning ta upp till fyra månader. 

Arbetssituationen är ofta tung för socialsekreterare med många pågående ärenden och med 

utredningar som löper parallellt. Samtidigt är socialsekreterarnas situation känslomässigt 

tung. Det är därför viktigt att socialsekreterare erkänner att och hur arbetet påverkar dem 

känslomässigt. Det är viktigt att bli bättre rustad och erkänna de egna reaktionerna, bli mer 

professionell och bli mer saklig i sina bedömningar (Killén, 1994). Börjeson, Börjeson & 

Svedberg (2006) betonar kunskaps- och kompetensutveckling och att det sociala arbetet 

behöver förändras. Vidare menar författarna att forskning, professionella strategier och 

vidareutbildning är viktigt och nödvändigt för socialsekreterare. 

 

Vad som är bäst för barn och deras delaktighet i utredningar behöver tydliggöras. Det krävs 

mer kunskap inom området för att de som arbetar med detta faktiskt ska få en bredare 

förståelse om vad som krävs av dem. Barnen behöver göras mer delaktiga, metoder för hur 

samtal ska genomföras samt hur de slutgiltiga bedömningarna ska formuleras behöver 

förtydligas samt vad som menas med barnens bästa behöver ses över (Leviner, 2011). Fridh & 

Norman (2008) menar att många socialsekreterare ryggar inför uppgiften att samtala med barn 

och att många socialsekreterare anser sig sakna utbildning i hur de ska genomföra 

utredningssamtal med barn.  

Cederborg (2000) menar att bedömningar om vad som är barnens bästa borde utgå från samtal 

socialsekreterare har med de berörda barnen. Många socialsekreterare saknar dock kunskap 

om hur de på ett aktivt kan lyssna på barnen utan att påverka deras berättelser. Forskning och 

därmed kunskapen om hur professionella kan få barn att själva berätta om sina egna 
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erfarenheter och uppfattningar utvecklas hela tiden. Det är viktigt att denna kunskap leder till 

att rutiner och arbetsformer för utredningar med barn kontinuerligt förändras för att undvika 

att utredningar görs utifrån ett föråldrat och okunnigt synsätt. Forskare är överens om att 

socialsekreterare i så stor utsträckning som möjligt ska söka information genom öppna frågor 

och därigenom undviker det att påverka barnet vilket kan resultera i felaktiga svar (ibid.).    

 

 

3.2 Lagstiftning och barnkonventionen 

Detta avsnitt presenterar lagstiftning, barnkonventionen samt metoder som används i samtal 

med barn i Socialtjänstens utredningar.  

 

Svensk lagstiftning menar att barnen ska få sina röster hörda i utredningar om dem och därför 

är det också viktigt att beskriva de lagtexter som finns för att få en överblick över 

socialsekreterarnas olika förhållningssätt i utredningssamtal med barn. För att belysa några 

lagrum som socialsekreterare har att förhålla sig till presenteras olika paragrafer i 

Socialtjänstlagen nedan: 

 

Socialtjänstlagen 1 kap. 2 § 
“Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder 

som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara 

avgörande. Med barn avses varje människa under 18 år” (www.lagen.nu). 

 

Socialtjänstlagen 3 kap. 5 § 
“Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med 

honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med 

organisationer och andra föreningar”(www.lagen.nu). 

 

Socialtjänstlagen kap. 11. 1 § 
"Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan 

eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd 

av nämnden”(www.lagen.nu). 

 

Socialtjänstlagen kap 11. 2 § 
“Vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd får 

nämnden, för bedömningen av behovet av insatser, konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de 

kontakter som behövs. Utredningen ska bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för skada 

eller olägenhet. Utredningen ska inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av 

omständigheterna i ärendet”. 

“Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Finns det 

särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid”. 

“Den som berörs av en sådan utredning ska, om inte särskilda skäl talar mot det, genast 

underrättas om att en utredning har inletts” (www.lagen.nu). 

 

Socialtjänstlagen kap. 11. 10 § 
“När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information. Ett barn ska ges möjlighet att 

framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Om barnet inte framför sina åsikter, ska hans 

eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter och 

inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad”.      

“Ett barn som har fyllt 15 år har rätt att föra sin egen talan i mål och ärenden enligt denna lag. 

Ett barn som är yngre får höras i domstol, om barnet inte kan antas ta skada av det”. 

http://www.lagen.nu/


11 
 

“Vid en sådan utredning som avses i 2 § om behov av ingripande till ett barns skydd eller stöd 

får barnet höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande” 

(www.lagen.nu). 

 

Socialstyrelsen (2004) menar att barnens egna intressen inte alltid kommer fram i 

Socialtjänstens arbete. De skäl som uppges är att det är svårt att samtala med barn, att 

socialsekreterare är rädda för att skada barnen och att de är osäkra på hur de ska tolka det 

barnen säger. Socialstyrelsen betonar även att samtal med barn kräver kompetens och 

erfarenhet anpassat till barnens bästa. Dessa samtal kräver att socialsekreterare är lyhörda och 

flexibla i varje samtal med barn och att socialsekreterarna ska vara förberedda för att bemöta 

olika situationer. 

 

Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 vilket innebär att Sverige därmed har en 

förpliktelse att följa barnkonventionen och använda den vid tolkning av svensk lagstiftning 

(Schiratzki, 2006). Barnkonventionen är också viktig som utgångspunkt när det gäller 

utredningssamtal med barn. Under de senaste åren har rätten för barn att komma till tals i 

utredningar stärkts genom barnkonventionen. Barnens synpunkter får allt oftare komma fram i 

Socialtjänstens utredningar. Socialtjänsten får dock ändå kritik för att inte samtala med barn i 

tillräcklig stor utsträckning och också för hur samtalen genomförs (Cederborg, 2010). I 

barnkonventionen framgår det bland annat att barn har rätt att uttrycka sig i de frågor som 

berör dem med hänsyn till deras ålder och mognad. Barnkonventionen påverkar därmed alla 

som på något sätt kommer i kontakt med barn och behöver förstå, ta hänsyn till och agera 

efter barnens uppfattningar. Konventionen speglar en syn på barnen som aktiva och 

kompetenta och att barnen på olika sätt kan uppfatta och kommentera sina situationer. Vad 

barnen säger ska ligga till grund för alla diskussioner, utredningar och beslut som tas om de 

berörda barnen. Ingrids (2006) menar att barnen är experter på sina egna situationer. För vissa 

professionella grupper som exempelvis socialsekreterare har barnkonventionen tydliggjort ett 

behov av professionell kunskap om och kring samtal med barn (ibid.). 

 

En rättssäker bedömning om vad som är barnets bästa kräver både kännedom om lagstiftning 

och kunskap om att samtala med barn i utredande syfte (Ingrids, 2006). Socialstyrelsen (2004) 

menar att barnen själva har kunskap om sina verkligheter och att denna kunskap är den 

utgångspunkt som borde ligga till grund för alla insatser gällande barn. Barnens rätt till 

information och delaktighet kring beslut som berör barnen med barnens bästa i centrum ska 

vara vägledande. Cederborg (2010) menar att forskning om socialtjänstens arbete med utsatta 

barn visar att Socialtjänsten uppfyller barnkonventionen endast till viss del. 

 

Svensk lagstiftning rekommenderar genom barnkommittén att barnets bästa ska bedömas 

genom att kombinera vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet med att låta barnen 

själva komma till tals. Vad som är barnets bästa ska bestämmas utifrån en helhetsbedömning 

av barnens situation med hänsyn till allt som rör barnens fysiska och psykiska välbefinnande 

samt barnens utveckling (Socialstyrelsen, 2005). 

 

 

3.3 Metoder och modeller för att samtala med barn 

3.3.1 Konsten att kommunicera 

Att använda kommunikationsteoretisk utgångspunkt är intressant i denna studie då 

frågeställningarna berör hur kommunikationen mellan barn och socialsekreterare ser ut. 
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Människor kommunicerar verbalt och ickeverbalt, kontrollerat och spontant, medvetet och 

omedvetet med varandra. Det finns tio grundläggande kommunikationstekniker: En stödjande 

kommunikation av exempelvis en socialsekreterare kräver förmåga att lyssna till andra, 

uppfatta verbala och ickeverbala signaler, möta andras känslor, att skapa goda relationer, att 

se andras behov och stärka, bekräfta och ge stöd. Andra tekniker är att kunna strukturera ett 

samtal, att kunna förmedla information på ett förståeligt sätt, att skapa alternativa perspektiv, 

att vara öppen för svåra känslor och att kunna samarbeta. En god kommunikation är stödjande 

och för att bli bra på att kommunicera måste övning ske i samspel med andra. 

Kommunikationen bör anpassas till möten med personer och till situationen dem befinner sig 

i. Utifrån människors egna personlighetsdrag utvecklas en egen stil och god kommunikation 

kan se olika ut då olika personligheter passar olika bra till olika personer (Eide & Eide, 2006). 

3.3.2 Metoder som användes i utredningssamtal med barn 

Det finns metoder och modeller i att samtal med barn och i denna del presenteras några av 

metoderna som används av Socialtjänsten i utredningssamtal med barn. 

 

Att ge barn möjlighet att berätta sin historia är viktigt. I ett utredande samtal med barn ska 

samtalsledaren bekräfta, stödja och skapa ett sammanhang för barnen och i samtalet ska 

barnen få möjlighet att uttrycka sina tankar eller sin oro samt ställa frågor (Cederborg, 2010, 

Øvreeide, 2009). Cederborg (2000) och Øvreeide (2010) menar att metoder i samtal med barn 

ska anpassas efter barnens individuella behov.  I Socialstyrelsens rapport (2004) ”Samtal med 

barn i Socialtjänsten” beskrivs det viktigaste i ett barnsamtal som att inbjuda barnet till 

delaktighet, lyssna på barnets egna tankar, låta barnet få förståelse för sin situation och stärka 

barnet. 

 

Barn kan ha svårt att förstå vad en utredning är och barnet bör bli delaktig på en nivå som de 

förstår. Att barnen får utrymme att berätta om sin vilja, bli bekräftade och tas på allvar 

(Hindberg, 2003). Under ett utredande samtal krävs det att barnet har en förmåga att återge 

information. Barn anses vara kompetenta berättare redan vid 4 års ålder och socialsekreterarna 

ska ha speciella skäl för att inte samtala med barn som nått denna ålder, menar Cederborg 

(2010). Att professionella väljer att inte tala med barn trots att barnen uppnått en lämplig ålder 

kan ha flera orsaker. Vissa socialsekreterare kan uppleva det svårt att få tillförlitlig 

information från ett barn, det kan också finnas en rädsla att väcka känslor hos barnen som kan 

skada barnen (Ibid.). Socialstyrelsen skriver i sin rapport att barnens syn inte alltid kommer 

fram i utredningarna därför att det finns en rädsla hos utredarna att de skapar förväntningar 

hos barnet som inte kan infrias. Det finns även en osäkerhet hos socialsekreterare över hur de 

ska tolka det barnen säger (Socialstyrelsen, 2004). 

3.3.3 Norrköpingsmodellen 

Norrköpingsmodellen är en modell för utredningssamtal med barn där utgångspunkterna är 

barn, lagstiftning, barnkonvention och forskning. Socialsekreterare i Norrköping har 

tillsammans med Professor Ann-Christin Cederborg, Stockholms Universitet, utarbetat 

riktlinjer för hur barn ska komma till tals i Socialtjänstens utredningar. Riktlinjerna sattes 

samman i en modell som kallas Norrköpingsmodellen. I modellen är det viktigt att 

samtalsledaren använder öppna frågor och inte påverkar barnens berättelser. Ordet ”berätta” 

har en central funktion. Genom att be barnen berätta visar socialsekreterarna en öppen attityd 

och undviker ledande frågor. Norrköpingsmodellen rekommenderar att en socialsekreterare 

utför barnsamtal för att skapa en jämlik relation mellan parterna. Utredningssamtalen ska 

hållas på ett besöksrum på socialkontoret för att förhindra påverkan av yttre faktorer. 

Leksaker kan försvåra för barnen att bibehålla koncentrationen och borde undvikas. I 



13 
 

modellen finns nio olika steg och även en intervjuguide som delas in i tre faser: inledning, det 

substantiella och avslutning (Gustavsson, 2011). Øvreeide (2010) menar att det är viktigt att 

barnen känner sig trygga i samtalsmiljön och att platsen bör vara bekant för barnen. Om 

samtal hålls i hemmet eller i skolan bör socialsekreterarna beakta att det kan väcka frågor och 

nyfikenhet från vänner och bekanta till barnen. Det kan då vara bättre att hålla samtalet i en 

neutral miljö. Se bilaga 4 för mer utförlig information om Norrköpingsmodellen. 

3.3.4 ”Emmadockor” 

Emmadockorna är utvecklade av legitimerade psykologen, Emma Antonsson. Dockorna är 

gjorda i trä och helt neutrala med endast olika färger och kroppsformer. De saknar ansikten 

och har därför inga känslouttryck. Dockorna kan kombineras med nätverkskarta eller 

nallekort (Sjölin-Nilsson & Nilsson, 2009). Cederborg (2010) menar att små barn kan ha svårt 

att skilja mellan fantasi och verklighet och att barn kan uppleva svårigheter med att förstå att 

dockor symboliserar både ett objekt men även dem själva. Socialstyrelsen (2004) menar dock 

att socialsekreterarna kan få mer information från barnen om de använde sig av leksaker 

under samtalet och att leksakerna kan vara ett bra hjälpmedel för att inleda samtal. Utifrån 

leksakerna kan samtalsledaren få barnen att fantisera genom att ställa frågor som exempelvis 

rör leksakernas känslor vid olika situationer. 

3.3.5 ”Nallekort” 

Nallekorten föreställer bilder på nallar med olika känslouttryck och kan användas som 

hjälpmedel främst i samtal med yngre barn för att få barnen att identifiera sina känslor 

(Sjölin-Nilsson & Nilsson, 2009). Socialstyrelsen (2004) menar att syftet med att använda 

bilder borde vara att få igång ett samtal och inte att tolka barnens tankar och känslor genom 

symbolerna. 

3.3.6 Nätverkskarta 

En nätverkskarta kan användas för att hjälpa barnen att berätta om sitt sociala nätverk. Kartan 

är indelad i fyra områden (familj, släkt, skola och vänner) och barnens namn står i mitten. 

Utifrån en sådan karta kan socialsekreterarna prata med barnen om upplevelser och de 

personer som barnen nämner i kartan (Askland & Sataöen, 2003). 

3.3.7 BBIC - “Barns behov i centrum” 

BBIC är resultatet av ett utvecklingsarbete mellan Socialstyrelsen, kommuner och forskare 

där utgångspunkten är att skapa nationell enhetlighet i socialtjänstens arbete med utredning, 

planering och uppföljning – där barn och unga står i centrum. BBIC är ett hjälpmedel för att 

skapa bättre struktur och skapa systematik i arbetet. BBIC är ett system som ger handläggare i 

Socialtjänsten olika verktyg för att utreda barns behov, föräldrars förmåga och faktorer i 

familj och miljö (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Socialstyrelsens mål är att erbjuda Sveriges kommuner ett enhetligt system för handläggning 

och dokumentation för utredningar med barn och ungdomar (Socialstyrelsen, 2013). I Sverige 

är det 240 kommuner av totalt 290 som använder BBIC i barn- och ungdomsutredningar 

(Limslätt-Petersson, 2013). Se bilaga 5 för mer utförlig information om BBIC. 

3.3.8 Rita och teckna 

Socialstyrelsen (2004) menar att när barnen ritar kan socialsekreterarna visa intresse för 

barnen och det barnen ritat. Hjälpmedel kan underlätta när det är svårt att få igång samtal med 

barnen och genom denna metod kan barnen bjudas in till en lättsam kontakt som inte känns 

hotande. Ofta är det lättare att få igång ett samtal genom lek. Barnen har då något att fästa 

uppmärksamheten på, de kan känna igen situationer och känslor och samtalen kan fördjupas. 
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Särskilt yngre barn blir ofta mer intresserade av samtal bland annat med hjälp av teckningar 

och kan illustrera det socialsekreterarna ville föra in i samtalen. 
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4. Resultat 
Detta avsnitt presenterar de kategorier som skapats (bilaga 3).  Kategorierna presenteras med 

fet stil och koder och citat med kursiv stil.  

 

4.1 Presentation av intervjupersonerna 

Fem av intervjupersonerna hade socionomexamen och en person hade beteendevetarexamen 

med inriktning på socialt arbete. Intervjupersonerna var mellan 28 och 54 år gamla. 

Intervjupersonerna arbetade med utredningssamtal med barn mellan 2 ½ år och 24 år. 

 

 

4.2 Socialsekreterarnas roll i utredningssamtal med barn 

Kategorin socialsekreterarnas roll i utredningssamtal med barn framkom när 

socialsekreterarna beskrev sina inställningar och förväntningar, farhågor och förhoppningar 

till barnsamtal. Socialsekreterarna beskrev bland annat farhågor som att inte ställa de rätta 

frågorna och rädsla att skrämma barnen. Intervjupersonerna beskrev även att det var viktigt i 

utredningssamtal att fånga barnens intresse, vara lyhörda och ärliga. Socialsekreterarna var 

överens om att en trygg socialsekreterare innebar ett tryggt barn.  

 

Det kunde utläsas att socialsekreterarnas roll i utredningssamtal med barn var komplex då det 

inte fanns någon manual eller några riktlinjer för hur arbetet skulle bedrivas. De intervjuade 

socialsekreterarna ansåg att det var viktigt att vara professionell, varsam, att bemöta barnen 

på deras nivå samt anpassa varje samtal efter barnens ålder och bakgrund. Arbetet med 

utredningssamtal med barn upplevdes av socialsekreterarna som svårt men också roligt och 

utmanande och krävde ett gediget intresse. Arbetet krävde eftertänksamhet, nyfikenhet, stark 

tilltro till sig själv och sin egen förmåga.  

Mina farhågor är att inte barnen ska kunna ge uttryck för hur de har det, hur de 

känner det eller vad de skulle vilja bli en förändring på, vad de har för behov, alltså 

det är ju farhågan hela tiden att man inte har varit tillräckligt lyhörd, att man inte har 

ställt de rätta frågorna. Man kan ju aldrig sitta med en färdig manual med ett barn 

fastän vi nu har BBIC och har grunderna. Man kan ha en bild av vad man behöver få 

veta men måste konstruera frågorna efter vad barnet svarar. 

Socialsekreterarna utmanades dagligen att vara raka i samtal med barn, skapa förtroende till 

barnen, vara flexibla, våga fråga barnen alla nödvändiga frågor och att försöka förstå samt ge 

barnen möjlighet att åskådliggöra sin egen värld. 

...att man vågar vara nära, att våga prata med vuxna, att våga prata med barn och 

våga känna med dem. För det är också i närheten av barn som man får den här 

energin som gör att jag tycker att det här jobbet är roligt för då får man också höra 

historier och se förändringar. 

 

 

4.3 Socialsekreterarnas förberedelse inför samtal 

Kategorin förberedelse skapades genom att socialsekreterarna pratade om hur viktig del 

förberedelserna inför utredningssamtalen var och vad dessa innebar för samtalen. Det som 

beskrevs var att socialsekreterarna utgick från syftet med samtalet som ofta var inkommen 

anmälan genom en utredningsplan för att få en översikt över det de skulle utreda. Tankekarta, 

stolpar och BBIC:s fördjupningstema var andra förberedelser. Socialsekreterarna förberedde 
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ibland en sammanfattning om vad tidigare samtal handlat om som kom ihåg och förberedelse 

inför nästa samtal. 

 

...tänka innan: vad är syftet med det här samtalet. Vad är det vi behöver prata om, vad 

vill jag att barnet ska berätta om och kring. Man måste hela tiden ha utredningen i 

huvudet, vad utreder utredningen... så man inte börjar prata med barnet om helt 

andra saker. Nej, alltså utifrån utredningens syfte: vad är det jag håller på att utreda 

och så varför behöver jag då prata med barnet.  

Något som genomsyrade alla intervjuer var att socialsekreterarna upplevde att det fanns 

alldeles för lite tid till förberedelse inför utredningssamtalen.  

...jag försöker förbereda, tyvärr är tid inte vår vän, vi springer ju ofta mellan det ena 

och det andra, och då blir kanske förberedelsen i bilen på väg någonstans.  

 

4.4 Socialsekreterarnas påverkan av utredningssamtal med barn 

Kategorin påverkan skapades genom socialsekreterarnas respons på hur de påverkades av 

utredningssamtal med barn och hur de hanterade sina känslor i utredningssamtal med barn.  

 

...man kan ju tycka alltid en del saker och känna för en del grejer, men inte så att jag 

tycker att jag påverkas på något speciellt sätt. Jag brukar på nått sätt tänka att jag 

måste på något sätt hålla, träna upp, alltså på något sätt vara en motvikt, att inte gå 

med...för att mitt jobb är att utreda. Så jag vet inte om...det kanske påverkar hur man 

håller vissa samtal. Handlar det om våld, eller övergrepp så påverkar ju den orsaken 

givetvis extra mycket hur man hanterar frågor med barnet, alltså hur man gör och 

agerar. Men mig personligen så skulle jag nog säga: inte så mycket.  

Barnens ålder var en viktig faktor i samtalen, det påverkade både förväntningar och på vilket 

sätt socialsekreterarna genomförde samtalen. Det fanns meningsskiljaktigheter rörande hur 

socialsekreterarnas förväntningar stämde överens med verkligheten; ibland upplevde de att 

yngre barn berättade mer än de förväntade sig och vice versa. 

 

Socialsekreterarna berördes av utredningssamtal med barn på olika sätt; vissa blev mer 

berörda och andra mindre berörda, de hade även olika åsikter om deras egen påverkan. Det 

fanns många orsaker till varför socialsekreterarna påverkades i utredningssamtal med barn; en 

orsak kunde vara i vilken situation barnen befann sig i. En intervjuperson sade: ”man blir ju 

beklämd ibland. Det kanske kan ses som negativt att man påverkas men det kan ju också vara 

positivt för man är ju bara en människa”. 

Påverkan hanterades på olika sätt av socialsekreterarna, bland annat genom att härbärgera 

och reflektera tillsammans med andra. Det ansågs viktigt att vara professionell, medveten och 

lyhörd för påverkan då en del barn berörde socialsekreterarna mer än andra. En del av 

intervjupersonerna uttryckte att de kunde känna en frustration och irritation gentemot 

vårdnadshavare och hanterade detta genom till exempel att pausa samtalet och reflektera över 

sina känslor. 

…jag hanterar det genom att jag är medveten om att jag måste hantera det och tänker 

mig för, vi säger att barnet berättar något som gör att jag känner ilska. Alltså, jag kan 

inte dundra iväg i det utan jag måste tänka mig för, jag måste härbärgera mig och 
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hantera det och kanske inte visa för barnet på något vis att, ja så att man inte förstör 

eller förstärker det så att barnet låser sig, utan hantera sig själv helt enkelt. 

 

Att med tid och erfarenhet lära sig att hantera sina känslor samt att undvika att ta med sig 

jobbet hem var andra faktorer som socialsekreterarna nämnde. 

 

 

4.5 Socialsekreterarnas kunskap gällande utredningssamtal med barn 

I kategorin kunskap berättade socialsekreterarna om sina kunskaper om utredningssamtal 

med barn och vilka kunskapsbrister socialsekreterarna ansåg som fanns. Socialsekreterarna 

inhämtade kunskap genom till exempel litteratur, utbildningar och diskussioner med 

kollegor/arbetsgrupper. 

En del av intervjupersonerna beskrev att de påverkades av kulturen på arbetsplatsen det vill 

säga att de använde metoder och verktyg som fanns på arbetsplatsen som till exempel 

nallekort.  

...jag har genom åren, inte gått längre utbildningar men någon dag och så och man 

får ju något utav alla olika utbildningar... sen så blir det ju att man på något sätt med 

de erfarenheter man också har... gör att man gör någon sorts egenmodell där man har 

tagit något gott av alla. 

Socialsekreterarna upplevde att de hade en grundstrategi i utredningssamtal med barn och 

önskade mer fördjupad kunskap i utredningssamtal med barn eftersom de ansåg att de aldrig 

blev fullärda och var ständigt kunskapstörstande. Ett flertal av socialsekreterarna hade en 

önskan att få gå en utbildning i barnsamtal. 

...jo vi är jättesugna på att gå kanske mer fördjupande utbildningar. Grundstrategin 

finns ju men alltså kanske någon form av metod som man kan plocka det bästa av 

alltså något sådant. Jag känner att jag har en grund att stå, på men skulle vilja slipa 

upp mina egna verktyg. Jag tänker på hjälpmedel, redskap, alltså utbilda sig i att 

använda dockor eller kort och gå specifika utbildningar för att hantera sådant 

material, det tänker jag, det skulle jag vilja. 

De hade utbildning i hur de använde sig av BBIC men få socialsekreterare hade utbildning i 

någon viss modell för samtal utan kopplade ihop utbildningar och erfarenheter och skapade 

sin egen modell. Överlag var intervjupersonerna nöjda med den kunskap de hade och tyckte 

att övning och erfarenhet ger den färdighet som behövs i utredningssamtal med barn. 

...du är ju verktyget själv. Varje samtal är unikt, varje barn är unikt som vi möter. 

Varje svårighet som barnet beskriver, det finns nog ingen kurs som man kan gå och 

lära sig någon...det är ändå genom träning och att göra det gång på gång. Sen är ju 

till exempel BBIC som har gett oss mer struktur, mer hur vi ska göra samtalen och hur 

vi sen också dokumenterar och skriver ner. 

4.6 Socialsekreterarnas metoder och verktyg i utredningssamtal med barn 

I kategorin metoder och verktyg framkom det att socialsekreterarna ofta anpassade metoder 

till vad ärenden handlade om och till barnens ålder. Socialsekreterarna var överens om att de 

inte hade förutfattade meningar och att de inte skulle utreda för mycket.  

 

Jag anpassar metod efter vem det är jag möter och vad som är anledning till samtalet; 

med ett barn kanske det passar bäst med att bara prata medan ett barn vill rita och ett 
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annat något annat, det handlar mycket om att lyssna på barnet och fråga barnet hur 

det vill ha det, jag gör ingenting på rutin, väldigt individuellt.  

Som verktyg använde sig socialsekreterarna till exempel av nallekort, rita, nätverkskarta, 

Emmadockor och skalor. En del av socialsekreterarna försökte undvika leksaker eller andra 

föremål som kunde fånga barnens uppmärksamhet från syftet med samtalen. 

 Socialsekreterarna undvek att göra egna anteckningar under samtalen och försökte istället 

göra barnen delaktiga och fånga barnens uppmärksamhet.  

...ja och låta barnet skatta. Barnet är bra på att skatta på skalor hur bra saker är, hur 

nöjd de är med saker och ting, och hur roligt något är. Man kan ställa frågor som: 

Vad skulle behöva hända för att du ska skatta ännu högre? 

Socialsekreterarna fann det viktigt att vara snabba och förberedda så att de hann fånga upp 

barnen innan de tappade intresset. De mindre barnen som socialsekreterarna valde att inte 

samtala med observerades istället. 

...är det mindre barn är det mer att observera barnet tillsammans med föräldrarna, 

hur föräldrarna håller i barnet, titta på kontakten, försöka följa med hem till familjen 

och se hur motiverat barnet är till att åka hem,  se på hur barnet söker kontakt och 

mer sådana bitar. Handlar det om äldre barn så kan man samtala mer och mer med 

dem. 

Några av intervjupersonerna hade gått utbildning i Norrköpingsmodellen och arbetade med 

öppna frågeställningar och utgick från den modellen när de hade utredningssamtal med barn. 

Det framgick i intervjuerna att alla intervjupersoner skapade egna metoder i utredningssamtal 

med barn. Alla socialsekreterarna arbetade utefter BBIC och ansåg att BBIC gjorde 

utredningarna tydligare och att det blev en bas att stå på och en bra metod för att synliggöra 

barnens behov och att det bidrog till en bredare och tryggare utredning. 

De intervjuade socialsekreterarna anpassade platsen för utredningssamtalen så det skulle 

kännas naturligt och göra barnen så trygga som möjligt. Några av de platser 

socialsekreterarna valde för samtal var i hemmet, skolan, i bilen, socialtjänstens samtalsrum 

eller utredningslägenhet etc. 

...vi träffas på någon arena där de redan är trygga. Det är ju jätteviktigt, att sitta här 

på kontoret tror jag kan vara rätt svårt, att komma till ett rum som är helt okänt och 

du ska öppna upp dig och prata är inte så enkelt.  

 

 

4.7 Barnperspektiv i utredningssamtal med barn 

Utifrån hur socialsekreterarna pratade kring utredningssamtal med barn framgick det att alla 

utgick från ett barnperspektiv genom att de försökte lokalisera barnens röst, uppfattning och 

inställning. En intervjuperson sade:“...så vi får ännu mer tydliggöra barnen, barnens behov, 

vara tydlig med det. Att vara nyfiken på den människa jag möter och våga möta dem då tror 

jag att man gör bra utredningar”. 

 

De intervjuade betonade vikten av att inte blanda in sina egna värderingar i den information 

som samlades in om barnen utan istället enbart följa barnens berättelser.  

...förhoppningen är ju att man ska kunna göra skillnad. Någon skillnad i barnets liv, 

man vill ju och hoppas ju att samtalet ska göra skillnad, och att det ska bli till det 
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bättre för barnet. Att de åtminstone får lätta hjärtat på något vis. Det kanske det är 

första gången de säger till någon, utanför familjen och man hoppas ändå att det gör 

skillnad och att de inte känner sig så ensam. 

Intervjupersonerna fann det även viktigt att inte blanda in tidigare vetskap om barnen som de 

på förhand visste om barnen eller anledning till utredning. Alla intervjupersoner menade att 

det var viktigt att barnen förstod anledningen till utredningssamtalen och att det som 

socialsekreterarna gällde att vara försiktig, tydliga och visa nyfikenhet.  

...att alltid har barnperspektiv och vikten av att vara försiktig när vi pratar med 

barnen. Att inte gör det mer än man måste. Vi utför ingen behandling, utan när vi har 

fått tillräckligt till utredningen så räcker det, vi behöver inte prata med barnen mer än 

nödvändigt.  

 

 

4.8 Lagstiftning och barnkonventionen i utredningssamtal med barn 

Lagstiftningen användes som ett stöd i arbetet men innebar även ett stressmoment. Det som 

fanns på en del intervjupersoners arbetsplatser var en värdegrund i bemötandet gentemot barn 

och deras vårdnadshavare.  

 

... Sekretessen är ju som ett stöd för oss men det är ju mycket i lagen där vad vi får 

göra och inte får, vad vi får säga och inte får säga. Stressen när man har enormt 

mycket utredningar…Vi har ju ett tryck hela tiden och då man göra mycket och så ska 

man hela tiden göra rätt. 

Många intervjupersoner nämnde barnkonventionen och paragraf 11:10 SoL gällande att 

samtala med barnen utan vårdnadshavares vilja. Denna paragraf användes med försiktighet 

och i de allra flesta fall samarbetade vårdnadshavarna. Socialsekreterarna upplevde att 

barnens rätt inte lyftes fram tillräckligt i lagstiftningen. Intervjupersonerna talade också om 

vikten av att visa respekt för vårdnadshavarna. 

...man tänker att de metoder och lagar som finns är för barnets skull men oftast är det 

inte så. Till exempel när man ska kommunicera en färdig utredning så kan det bli så 

att vi skickar ut två exemplar av utredningen till vårdnadshavare vilket gör att barnen 

inte får komma till tals. Det är ofta också så att barnen inte genom detta inte får den 

återkoppling de behöver för att förstå varför man har haft en utredning och vad som 

beslutats. 

Socialsekreterarna betonade att arbetet ofta handlade om avvägningar -  vågskål mellan vad 

som var lämpligt, rättsäkert och bäst för barnet. En annan viktig aspekt var att 

socialsekreterarna betonade att varje utredning var en egen process som eftersträvade 

förändring så barnen skulle må bättre. 

...lagstiftningen kan i allra högsta grad påverka, vi har ju på oss lagstiftningsmässigt 

att utreda i den omfattningen att vi kan gå till beslut. Vi ska inte utreda mer än vad vi 

behöver för att gå till beslut, men inte heller utreda för lite. Och det är ju en himla 

vågskål.  

 
 

4.9 Vikten av stöd och samarbete i arbetet med barn 

I kategorin stöd och samarbete framkom betydelsen av kollegor och reflekterande team där 

socialsekreterarna kunde hämta energi, diskutera, bolla tankar och reflektera.  
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Intervjupersonerna betonade vikten av handledning och vissa hade erbjudits både intern och 

extern handledning. Betydelsen av att arbeta två i utredningssamtal med barn uttrycktes som 

meningsfullt samtidigt som vissa av socialsekreterarna föredrog att arbeta själva och 

motiverade detta med att desto färre i rummet - desto bättre samtal.  

 

Att samla in information från barnens nätverk var viktigt för att skapa en så objektiv 

helhetsbild av barnens situation som möjligt. Det fanns en önskan om ett bättre samarbete och 

samverkan med andra “samhällskontakter” som till exempel polis, skola och psykiatri för 

barnens bästa. De flesta av socialsekreterarna föredrog att samtala med barnen utan 

vårdnadshavares deltagande då de ansåg att de fick ut mer information då. Socialsekreterarna 

anpassade ofta samtalen när vårdnadshavare medverkade för att undvika lojalitetskonflikter.    

 

...vi är ett ganska tätt team eller nära varandra i arbetslaget så jag får hämta 

jättemycket energi och kan använda mina kollegor i handledning och så där så jag 

känner mig ganska trygg med det…och vi kan reflektera och prata med varandra om 

det är någonting som har hänt men det är jätteviktig att kunna reflektera med kollegor 

eller ha någon extern handledning. 

 

Riktlinjer för utredningssamtal var något som saknades i alla fyra kommuner vilket bidrog till 

att socialsekreterarna förlitade sig på den egna erfarenheten och stödet från kollegor var 

viktigt.  

 

...jag har då inte sett några riktlinjer utan det är upp till varje enskild handläggare 

hur man gör. Det är ens egen erfarenhet som får styra, men sen tar vi hjälp av 

varandra i arbetsgruppen, särskilt om det är något jobbigt man behöver tala om kan 

man bolla tankar med en kollega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

5. Analys 
I följande kapitel kopplas tidigare forskning och gällande lagstiftning inom området. Studiens 

syfte var att undersöka socialsekreterares beskrivningar av de upplevelser de har av 

utredningssamtal med barn.  

 

5.1 Rollen som socialsekreterare i utredningssamtal med barn 

I detta avsnitt analyseras kategorierna förberedelse, påverkan och socialsekreterarnas roll 

vilka kopplas ihop med avsnitt 1(s.1-2) och 2(s.8-13) . 

 

Øvreeide & Erlandsson (2009) påvisade att socialsekreterare kände en viss osäkerhet i samtal 

med barn; det vill säga att samtala med barn kunde uppfattas som svårt vilket kunde resultera 

i att socialsekreterarna genomförde färre samtal med barn. De intervjuade socialsekreterarna 

var överens om svårigheterna med att genomföra utredningssamtal med barn. Det kunde ta 

flera år innan socialsekreterarna kände sig bekväma i utredningssamtal med barn. De 

intervjuade socialsekreterarna menade inte att de genomförde färre samtal med barn på grund 

av osäkerhet utan att de genomförde de samtal de ansåg att de behövde men att metoderna för 

genomförande av utredningssamtal med barn var något socialsekreterarna efterfrågade.  

 

Eide & Eide (2006) menade att kommunikationsteknik beskrev olika grundläggande tekniker 

för kommunikation. En av dessa var stödjande kommunikation som ställde krav på 

socialsekreterarnas förmåga att lyssna till barnen/andra samt att uppfatta alla signaler som de 

sände och gav, att möta barnens känslor, att skapa goda relationer samt att se andras behov 

och stärka, bekräfta och ge rätt stöd till barnen. Socialsekreterarna var beroende av 

kommunikation i deras dagliga arbete, både skriftlig och muntlig var a och o för att arbetet 

skulle vara genomförbart. Kommunikation kunde ske både muntligt, skriftligt, kontrollerat, 

spontant, medvetet och omedvetet vilket var viktiga faktorer som socialsekreterarna hela tiden 

måste vara medvetna om att de inte sände eller skapade annat än de hade till arbetsuppgift att 

göra. 

 

Killén (1994) menade att det var viktigt att socialsekreterare insåg hur arbetet påverkade dem 

känslomässigt. Det var viktigt att bli bättre rustad för att kunna erkänna sina egna reaktioner. 

Det var viktigt att agera professionellt och då också bli mer saklig i sina bedömningar. 

Socialsekreterarna var av samma uppfattning som Killén; att det var viktigt att vara medvetna 

om hur arbetet påverkade dem känslomässigt för att kunna utföra professionella 

utredningssamtal med barn. 

 

Att kunna strukturera ett samtal, förmedla information på ett förståeligt sätt var viktiga 

tekniker inom kommunikationsteorin (Eide & Eide, 2006). Detta beskrev socialsekreterarna 

att de värdesatte men att tiden till förberedelse ofta var knapp. Socialsekreterarna beskrev att 

de olika förberedelsesätten skiljde sig åt från person till person, barn till barn och anledning 

till samtal. Detta krävde en ständig eftertänksamhet hos socialsekreterarna som själva beskrev 

den dagliga svårigheten med att avgöra och avväga vad som var bäst inför varje 

utredningssamtal med barn. 

   

 

5.2 Socialsekreterarnas kunskap om utredningssamtal med barn 

I detta avsnitt analyserades materialet utifrån kategorierna kunskap, barnperspektiv och 

lagstiftning vilka kopplades ihop med avsnitt 1(s.1-2) och 2(s.8-13). 

 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Haldor%20%D8vreeide
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Utifrån intervjuerna gavs intrycket att socialsekreterarna var väl insatta i den lagstiftning och 

barnkonventionen som de arbetade utifrån. Detta arbetssätt var en självklarhet för 

intervjupersonerna och inget som de benämnde som någon specifik kunskap. De förhöll sig 

till lagstiftningen bland annat genom att de träffade de barn som ingick i utredningen och 

anpassade sedan samtalen efter ålder och mognad. Intervjupersonerna utredde inte mer än 

nödvändigt, barnens upplevelser klarlades på annat sätt om samtalet inte bidrog fullt ut. 

Intervjupersonerna nämnde även Socialtjänstlagen 11:10 där det menades att socialsekreterare 

får hålla samtal med barnet utan vårdnadshavares samtycke men att detta enbart skulle 

användas och nyttjas i särskilda fall. Samtliga intervjupersoner strävade efter att få 

vårdnadshavarens samtycke innan de träffade barnen och ville därigenom skapa en allians 

med vårdnadshavarna.  

 

Den kritik som Cederborg (2010) framförde var att socialsekreterare inte samtalade med barn 

och inte heller följde barnkonventionen fullt ut vilket inte speglades i våra intervjuer. 

Socialsekreterarna träffade alla de barn som var aktuella i utredningar. Intervjupersonerna 

uttryckte att det var svårare att förstå barnens upplevelser ju yngre barnen var och gällande 

detta önskade socialsekreterarna fördjupad kunskap.  Socialsekreterarna uttryckte att barnen 

skulle ses som kompetenta och på olika sätt kunde beskriva sina situationer och upplevelser 

vilket sedan låg till grund för utredningar och beslut. Barnen var i fokus från början till slut i 

samtalet med barnens egna berättelser som utgångspunkt vilket går hand i hand med 

barnkonventionen. 

 

Leviner (2011) beskrev i sin avhandling att socialsekreterare kände stor osäkerhet kring vad 

de barninriktade bestämmelserna och kraven på barnperspektiv egentligen innebar. Cederborg 

(2000) menade att barnperspektivet inom socialtjänsten var begränsat och att en av många 

förklaringar kunde vara att socialsekreterare kände sig osäkra på hur de ska hantera den 

information de fick. Detta var inte något som har framkom i denna studie utan 

intervjupersonerna visade att de besatt en stor kunskap om barnkonventionen och vikten av att 

samtala med barn.    

Socialstyrelsen (2004) menade att ökad kompetens i samtal med barn var en viktig del i 

strävan efter att barn skall kunna göra sig hörda och därigenom bli respekterade som 

individer. Forskning om metoder för hur professionella kunde få barn att själva berätta om 

sina egna erfarenheter och uppfattningar utvecklades hela tiden. Intervjupersonerna kände sig 

inte fullärda utan sökte efter ny kunskap i ämnet för att kunna genomföra ett bättre arbete för 

att ytterligare stärka barnen. Intervjupersonerna ansåg att det var viktigt med forskning och 

vidareutbildning vilket även Börjesson m.fl. (2006) menade. Intervjupersonerna ansåg att de 

hade en bra grund för samtal med barn där övning och erfarenhet utvecklade och förbättrade 

samtalssituationen. Socialsekreterarna upplevde att de hade kunskap om hur de skulle lyssna 

aktivt utan att de själva påverkade barnens berättelse som Cederborg (2000) menade att 

många socialsekreterare saknade. 

Michael Lambs ansåg att: “de flesta som intervjuar barn inte är särskilt bra på det. Detta 

oavsett om de är poliser, socialarbetare eller psykologer. Problemet är inte ovilja utan 

otillräcklig träning och bristande kunskap om barn” (Ingrids, 2006, s. 2). Socialsekreterarna 

som intervjuades upplevde däremot att de hade möjlighet till att öva och hade relativt god 

kunskap om barn för att därigenom genomföra utredningssamtal med barn vilket stod i 

motsats till Lambs konstaterande. Michael Lambs uttalande var från 2006 vilket idag var sju 

år sedan och detta kunde vara en anledning till denna skillnad. 
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5.3 Socialsekreterarnas metoder vid utredningssamtal med barn 

Detta avsnitt analyserades utifrån kategorierna metoder och verktyg och stöd och samarbete 

och kopplades ihop med avsnitt 1(s.1-2) och 2(s.8-13). 

 

Lagtexten som socialsekreterarna förhöll sig till innehöll inga exakta metoder/modeller för 

socialsekreterare att använda i utredningssamtal med barn. Ingen av intervjupersonerna sade 

sig ha några utarbetade riktlinjer att följa vilket kunde bidra till att utredningssamtalen blev 

till en individuell uppgift som återkopplades till den egna professionaliteten och 

bedömningen. Detta innebar att socialsekreterarna genomförde utredningssamtalen med 

barnen på sitt eget sätt. 

 

Tidigare forskning visade att barn behövde bli mer delaktiga och att metoder för hur samtal 

skulle genomföras behövde förtydligas (Leviner, 2011). Fridh & Norman (2008) menade att 

många socialsekreterare ryggade inför uppgiften att samtala med barn och att 

socialsekreterare ansåg sig sakna utbildning i hur man genomförde sådana samtal. De 

intervjupersoner som deltog i denna studie hade utvecklat personliga tekniker och strategier 

beroende på vad de fann fungerade, bland annat genom att blanda delar från utbildningar de 

gått och anamma arbetsplatsernas kultur och metoder.  

 

Socialsekreterarna arbetade med BBIC som utgjorde en bas i arbetet med utredningssamtal 

med barn. Metoden upplevdes som en bra metod för att kunna synliggöra barnens alla behov 

och snabbt kunna göra en helhetsbedömning. Socialsekreterarna såg BBIC som ett stöd  till 

barnens bästa vilket Socialstyrelsen (2004) betonade som viktigt.  

 

De intervjuade socialsekreterarna poängterade betydelsen av att kunna diskutera med kollegor 

vilket gav möjlighet till både reflektion och handledning. Några av intervjupersonerna utförde 

också utredningssamtal tillsammans med en annan kollega,  medan andra intervjupersoner 

fann det mer positivt att vara ensam i utredningssamtal med barn. De ansåg att det 

underlättade och gav barnen mer plats i samtalen. Detta överensstämmer med Socialstyrelsen 

(2004) som menade att det viktigaste i ett utredningssamtal med barn var att inbjuda barnen 

till delaktighet och att lyssna på barnens egna tankar. Detta visade att intervjupersonerna hade 

barnfokus och barnens bästa i åtanke. En del av socialsekreterarna hade en önskan om ett 

bättre samarbete och samverkan med andra “samhällskontakter” som till exempel polis, skola 

och psykiatri för att få en så bred kunskap om barnens situationer som möjligt. 

   

Intervjupersonerna var överens om vikten av att samarbeta med vårdnadshavare för att 

därigenom skapa trygghet för barnen och respondenterna hade samtal både med och utan 

vårdnadshavares medverkan. Överlag ansåg intervjupersonerna att de hellre samtalade med 

barnen utan vårdnadshavare men vårdnadshavarnas vilja respekterades om de ville delta för 

att värna om allians och samarbete. 

 

Gustavsson (2011) menade att endast en socialsekreterare borde utföra utredningssamtal med 

barn för att skapa en jämlik relation och samtalet borde hållas på ett besöksrum på 

socialkontoret för att förhindra påverkan av yttre faktorer. Platsen för utredningssamtal var 

något som socialsekreterarna i denna studie talade om samt vikten av att anpassa platsen till 

barnen de talade med och att hålla samtalet på en arena där barnen kände sig trygga. Några av 

de platser socialsekreterarna valde att ha samtalen på var i hemmet hos barnen, skolan, 

socialtjänstens samtalsrum, utredningslägenhet eller bilen. Øvreeide (2012) menade att det var 

viktigt att barnen kände sig trygga i samtalsmiljön och att platsen borde vara bekant för 

barnen. Om samtal hölls i hemmet eller i skolan borde socialsekreterarna beakta att det kan 
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väcka frågor och nyfikenhet från vänner och bekanta. Det kunde då vara bättre att hålla 

samtalen i en neutral miljö. 

Stora krav ställdes på socialsekreterarna att utforma och arbeta fram metoder att samtala med 

barn. En intressant aspekt var att ingen av de intervjuade socialsekreterarna använde någon 

specifik metod i sitt arbete med att samtala med barn. Det socialsekreterarna gjorde var att 

plocka ihop en liten del av alla de utbildningar de tidigare gått och därigenom skapade en 

egen modell/metod. Av de socialsekreterare som intervjuades var det bara ett fåtal som gått en 

speciell utbildning inriktad på barnsamtal. En sådan utbildning var Norrköpingmodellen där 

socialsekreterarna utgick från öppna frågor och följde barnens berättelse. De intervjuade 

menade att oavsett om de hade gått utbildningen eller inte så applicerade de redan 

rekommendationerna kring att använda öppna frågeställningar. Intervjupersonerna upplevde 

inte att de ryggade inför uppgiften att samtala med barn utan tyckte att det var en självklar och 

avgörande del i deras arbete. 

Socialsekreterarna anpassade sina utredningssamtal efter vad ärendet handlade om och talade 

mycket om att anpassa frågor/verktyg/metoder efter barnets ålder. Cederborg (2000) menade 

att forskare var överens om att socialsekreterare i så stor utsträckning som möjligt skulle söka 

information genom öppna frågor och därigenom undvika att påverka barnen vilket kunde 

innebära felaktiga svar. Gustavsson (2011) beskrev att genom att be barnen berätta visade 

socialsekreteraren en öppen attityd och undvek ledande frågor. En central del som framkom i 

intervjuerna var att socialsekreterarna betonade vikten av att använda sig av öppna 

frågeställningar i utredningssamtal med barn. 

Intervjupersonerna tyckte att det var viktigt att fånga barnens uppmärksamhet och hade olika 

metoder för detta i samtalen. Några av socialsekreterarna använde ”nallekort” för att bl.a. 

hjälpa barnet att sätta ord på hur barnet mådde och kände sig. Socialstyrelsen (2004) menade 

att syftet med bilder i samtal med barn, är att få igång ett samtal och inte tolka barnets tankar 

eller känslor genom symboler.  

 

Att rita tillsammans med barnet ansågs vara ett verktyg som underlättade för barnen att sätta 

ord på sina upplevelser. En så kallad nätverkskarta användes också som ett verktyg för att ge 

barnen möjlighet att själv visa på viktiga människor som fanns runt omkring barnen. 

Socialstyrelsen (2004) menade att när barnet ritade skulle socialsekreterarna be barnen berätta 

om det de ritade. Sådana olika hjälpmedel kunde underlätta när det var svårt att få igång ett 

samtal med barnet och kunde få barnet att känna sig delaktig.   

Några av intervjupersonerna använde ”Emmadockor” vilka ställdes upp framför barnen. 

Tanken var här att få barnen att börja samtala om sin familjesituation. Användningen av 

skalfrågor nämndes som ett bra verktyg av några socialsekreterare i samtal med äldre barn. 

Barnen fick då skatta hur bra saker var, hur nöjda de var, hur roligt något var och vad som 

skulle behöva hända för att barnen skulle skatta sin situation ännu högre. Cederborg (2010) 

menade att små barn kunde ha svårt att skilja mellan fantasi och verklighet och att barn kunde 

uppleva svårigheter med att förstå om dockor symboliserade både objekt eller dem själva. 

Gustavsson (2011) menade att leksaker kan försvåra för barnen att bibehålla koncentrationen 

och borde därigenom undvikas. Några av socialsekreterarna hade uppfattningen om att 

leksaker skulle undvikas för att barnens uppmärksamhet därigenom riktades mot fel håll. En 

av intervjupersonerna tyckte dock att lek kunde vara en bra inledning till ett utredningssamtal 

för att underlätta situationen och då istället kunna kännas mer naturlig. Socialstyrelsen (2004) 

menade att socialsekreterare kunde få mer information från barn om de använde sig av 

leksaker under samtalet som kunde utgöra bra hjälpmedel för att inleda samtalen. Metoden 
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kunde användas för att få barnen att fantisera genom att ställa frågor som exempelvis rörde 

leksakernas känslor i olika konkreta situationer.  

Cederborg (2000, 2010) menade att under ett utredande samtal krävdes det att barnen hade en 

förmåga att återge information och att bedömningar om vad som var barnens bästa borde utgå 

från att socialsekreterarna talade med de berörda barnen. Barn ansågs vara kompetenta 

berättare vid 4 års ålder och socialsekreterarna skulle ha speciella skäl för att inte samtala med 

barn som uppnått denna ålder. Socialsekreterarna i denna studie kunde uppleva det svårt att få 

tillförlitlig information från yngre barn och det kunde också finnas en rädsla att väcka 

obehagliga känslor hos barnen. En anledning till att intervjupersonerna i denna studie valde 

att i vissa fall inte prata med yngre barn var att de hade lägre förväntningar och försökte då 

istället att arbeta med observation; observerade barnen tillsammans med vårdnadshavare och 

observerade samspelet mellan barn och vårdnadshavare.  

 

Cederborg (2000) och Øvreeide (2012) menade att metoder skulle anpassas efter barnens 

individuella behov. Detta var även något som intervjupersonerna ansåg vara viktigt. 

Socialsekreterarna hade stort ansvar i utredningssamtal med barn. Metoder och verktyg som 

intervjupersonerna använde kunde vara både konkreta metoder och mer personliga egna 

metoder. Ansvaret socialsekreterarna hade i utredningssamtal med barn påverkade dem på 

flera sätt, bland annat så kunde behovet stöd och handledning från kollegor påvisa detta. 

Intervjupersonerna belyste vikten av att vara trygg i sig själv i sin yrkesroll och att barnen 

kände sig trygga i samtalet. Alla socialsekreterarna efterfrågade fler metoder och utbildningar 

som fördjupning till utredningssamtal med barn. En aspekt att beakta var vad anledningen till 

efterfrågan berodde på; kunde det trots att ingen av intervjupersonerna uttryckligen sade att de 

kände sig osäkra i utredningssamtal med barn ändå finnas en osäkerhet?  
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6. Diskussion och slutsats  
Denna studie förhöll sig till socialt arbete genom att vi studerade socialsekreterares arbetssätt 

vid utredningssamtal med barn. Hur samtal med barn skulle genomföras hade varit en 

omdiskuterad fråga. Att barnen skulle vara i fokus och delaktiga i utredningar som berörde 

dessa var en självklarhet för intervjupersonerna. Samtliga socialsekreterarna ansåg sig ha en 

bra grund att stå på men önskade ett större urval av metoder och djupare kunskap om 

utredningssamtal med barn.  

 

De socialsekreterare vi träffade älskade sitt arbete och ansåg att de fick stöd genom 

handledning och samarbete med kollegor. Detta ansågs som viktigt för kvaliteten i arbetet 

med barn då socialsekreterarna fick möjlighet att bolla tankar och eventuella lösningar med 

kollegor. De intervjuade socialsekreterarna kände att de kunde påverka och utveckla arbetet 

genom att vara sina egna verktyg. Socialsekreterarna sade sig vara medvetna om 

barnperspektivet det vill säga att barnen fick komma till tals och stod i centrum i 

utredningarna. Socialsekreterarna kompletterade utredningssamtalen med information från 

barnens nätverk, till exempel förskola, skola och anhöriga, för att få en objektiv och tydligare 

helhetsbild för att kunna göra bättre utredningar.  

 

De fyra kommunerna där socialsekreterarna arbetade saknade alla riktlinjer för 

utredningssamtal med barn vilket innebar att socialsekreterarna själva hade ansvaret att 

utforma sina egna metoder/modeller för hur utredningssamtalen skulle genomföras. Riktlinjer 

skulle kunna bidra till ett gemensamt förhållningssätt vilket skulle kunna innebära mer 

enhetliga utredningssamtal med barn vilket skulle gynna barnen och socialsekreterarna genom 

rekommendationer som då finns gällande upplägg och struktur. Riktlinjer behövde dock inte 

enbart vara positiva utan kunde för socialsekreterare innebära att tillvägagångs- och 

förhållningssätt inte passade alla socialsekreterarna vilket kunde skapa svårigheter och 

överföras till barnen och familjerna. BBIC var ett handläggnings- och dokumentationssystem 

som många kommuner i Sverige använde sig av för att skapa enhetlighet kommunerna 

emellan. Socialstyrelsen ansvarade för kvalitetssäkring och innehållet i systemet vilket 

innebar trygghet för alla användare och andra i kontakt med BBIC. Ett liknande system 

gällande utredningssamtal med barn kunde vara något för Socialstyrelsen att arbeta vidare 

med. Detta kunde innebära ett system som innebar trygghet för barnen samt att 

socialsekreterare gavs trygghet och enhetlighet genom ett gemensamt tillvägagångsätt. 

En annan idé var också att ha kurser under socionomutbildningen om metoder i samtal med 

barn vilket skulle förbereda socionomer för deras kommande arbetsuppgifter.  

Socialsekreterarna utformade till stor del själva sina egna modeller och metoder för hur de 

genomförde utredningssamtal med barn. Detta handlingsutrymme var fritt och brett vilket 

både var något positivt men samtidigt negativt. Det positiva kunde vara att själv välja vilket 

arbetssätt som passade i samtal med barnen de mötte och gav möjlighet till anpassning av 

utredningssamtalen: dess miljö, samtalslängd, fokus och flexibilitet. Socialsekreterarna hade 

ofta verktyg men ingen manual för hur verktygen skulle användas. Riktlinjer i kombination 

med handlingsutrymme kunde vara ett vinnande koncept. 

 

 

6.1 Metodreflektion 

Denna studie var en kvalitativ studie och vårt mål var att intervjua sex socialsekreterare som 

hade som arbetsuppgift att i utredningar samtala med barn. Vi uppfyllde detta mål genom att 

vi genomförde fyra personliga intervjuer och två telefonintervjuer. Några nackdelar med 

telefonintervjuerna var att intervjuaren inte såg intervjupersonen och inte kunde reagera på 
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ansiktsuttryck. Vi fick mycket information genom våra telefonintervjuer vilka inte skiljde sig 

i svarens utförlighet i jämförelse med de personliga intervjuerna.  

 

Studiens datainsamlingsmetod var semistrukturerade intervjuer vilket innebar att en 

intervjuguide utformades innan intervjuerna. Det insamlade materialet kunde ha präglats av 

den förförståelse som fanns innan intervjuguiden skapades men i och med att intervjuguiden 

skapades under den första veckan av kursen så ansåg vi inte att vi hade några större 

förkunskaper som kunde ha påverkat intervjuguiden. Intervjupersonerna beskrev sina 

erfarenheter och tillvägagångssätt utifrån det vi efterfrågade. Andra svar kunde ha genererats 

om intervjupersonerna till exempel fritt hade fått berätta om sina erfarenheter av 

utredningssamtal med barn.  

 

Vi tror att det var ofrånkomligt att inte påverka intervjupersonerna eftersom vi använde oss av 

en semistrukturerad intervjuguide som innebar att vi till stor del styrde vilka frågor som 

ställdes för att frågorna skulle skapa möjlighet att få svar på studiens syfte. Vi försökte att 

använda oss av öppna frågor för att undvika att påverka intervjupersonerna. Vi gav 

intervjupersonerna möjlighet att själva berätta mer genom att vi höll låg profil utan att avbryta 

samt genom att vi visade nyfikenhet och därigenom uppmuntrade intervjupersonerna till att 

utveckla sina svar. Vi var nöjda med vår intervjuguide, både innehållet och strukturen, vissa 

frågor gav dock likartade svar vilket innebar att alla frågor inte alltid behövde ha ställts. 

Intervjufrågorna tillsammans med vissa följdfrågor täckte upp det vi avsåg att få svar på och 

gav oss ett stort material.  

 

Vi kunde ha kompletterat studien med enkäter. Då skulle vi nått ett större flertal respondenter 

vilket kunde vara av stort intresse men den knappa tiden och brist på pengar har förhindrat oss 

att genomföra en sådan studie. 

 

 

6.2 Slutsats 

Tidigare forskning inom detta ämne visade att socialsekreterare var osäkra och okunniga 

kring hur utredningssamtal med barn skulle genomföras vilket innebar att socialsekreterare 

undvikit att hålla utredningssamtal med barn. Denna studie bekräftade inte detta utan visade 

att kunskap och vilja fanns hos socialsekreterarna samt att utredningssamtal med barn hölls. 

Socialsekreterarna ville få mer kunskap om bland annat metoder, verktyg och modeller i 

utredningssamtal med barn. Vad denna önskan berodde på; var den upplevda bristen på 

kunskap och därigenom en strävan efter att bli ännu mer professionell. Det vore även 

intressant för fortsatt forskning om hur utredningssamtal med barn påverkar socialsekreterare 

och riktlinjer kan utformas för att underlätta för socialsekreterare av bedriva sådana samtal. 

 

Vi anser att vår studie har gett oss värdefull kunskap om socialsekreterares erfarenheter som 

vi kan bära med oss i vår kommande yrkesroll.  

 

Slutsatsen av studien är att socialsekreterare i utredningssamtal med barn måste ha fokus på 

att vara kreativa och komma med egna initiativ eftersom arbetet ofta gick ut på att 

socialsekreterarna själva var sina egna verktyg.  

 

Vi anser att vi besvarat vårt syfte och våra frågeställningar genom resultat, analys och 

ovanstående diskussion. 
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Informationsbrev     Bilaga 1 

Hej! 

Vi är tre studenter, Anna, Therese och Caroline, som skriver C-uppsats på termin 6, 

Socionomprogrammet vid Umeå universitet. 

Syftet är att undersöka hur socialsekreterare beskriver sina erfarenheter av utredningssamtal 

med barn vid misstanke om att de far illa samt hur dessa samtal genomförs. 

Vi är intresserade av att intervjua dig som socialsekreterare och som arbetar med 

utredningssamtal med barn vid misstanke om att de far illa. 

Studien följer fyra forskningsetiska principer; att det är frivilligt att delta, att du kan avbryta 

din delaktighet; innan, under och efter intervjun. Du kommer att skyddas med största möjliga 

konfidentialitet, dvs. att ingen kommer att kunna härleda dina svar och att inga obehöriga 

kommer att kunna ta del av intervjumaterialen. Uppgifterna som samlas in kommer enbart att 

användas i C – uppsatsen. 

Intervjun beräknas ta högst 60 minuter och om möjligt spelas in med diktafon. Platsen för 

intervjun kommer vi överens om tillsammans.  

Hoppas att du vill delta och berätta om dina upplevelser för att bidra till mer kunskap om 

socialsekreterares erfarenheter av utredningssamtal med barn. 

När C-uppsatsen är färdigställd finns möjlighet att få en kopia via mail. Anmäl gärna ditt 

intresse av detta vid intervjutillfället. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna Söderberg, ansa0175@student.umu.se 

Therese Lundmark, thlu0026@student.umu.se, 070-253 10 28 

Caroline Björklund, cabj0015@student.umu.se, 070-365 83 25 
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Intervjuguide     Bilaga 2 

Syfte: att beskriva socialsekreterares erfarenheter av utredningssamtal med barn. 

Bakgrundsfrågor 

(Kön?) 

(Ålder?) 

(Arbetsplats, kommun?) 

Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 

Hur länge har du arbetat inom socialt arbete? 

Hur länge har du arbetat med utredningssamtal med barn? 

 

Förväntan  

Vad är din inställning till utredningsamtal med barn?  

(Inställning: att det kan vara svårt, roligt, det mest intessanta osv.  

Hur tror du att dina förväntningar påverkar hur du genomför utredningssamtal med barn? 

(förväntningar: väldigt låga på grund av osäkerhet, väldigt höga- soc.sekr förväntar sig att 

barnet kommer att berätta väldigt mycket pga soc.sekr djup kunskaper i barnsamtal...) 

Beskriv dina förväntningar: farhågor och förhoppningar inför utredningssamtal med barn? 

Anser du att åldern på barnet påverkar dina förväntningar på samtalet? På vilket sätt? 

Hur förbereder du dig inför utredningssamtal med barn? 

Hur påverkas du av den orsak som kan ligga till grund för ett utredningssamtal med barn? 

Hur påverkas du av vårdnadshavares/andras medverkan under utredningssamtal med barn? 

Anser du att det är bra att barnet har biträde eller inte? Hur tänker du kring denna fråga? 

 

Kunskap  

Berätta om dina kunskaper (utbildning, litteratur och erfarenheter) om utredningssamtal med 

barn? 

Vad anser du om de uppsatta riktlinjer som finns gällande utredningssamtal med barn? 

Vilken nytta har du av dessa kunskaper vid utredningssamtal med barn? 

På vilket sätt kan lagstiftning påverka utredningssamtal med barn? 

Upplever du någon brist på kunskap om utredningssamtal med barn? Vilken/vilka? 

Hur tror du att din kunskap påverkar ett utredningssamtal med barn? 

 

Metod 
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På vilket sätt genomför du utredningssamtal med barn? Brukar du variera genomförandet? 

Vilka metoder och/eller verktyg använder du inför, under och efter utredningssamtal med 

barn?  

Varför använder du dig av dessa metoder?  

På vilket sätt är dessa metoder ett verktyg som hjälper dig att genomföra utredningssamtal 

med barn? 

Hur länge har du använt dig av dessa metoder? 

Påverkar dessa metoder påverkar dig i genomförandet av utredningssamtal med barn? 

Önskar du dig fler metoder för utredningssamtal med barn? 

 

Hantering 

Hur hanterar du de känslor som kan uppkomma under ett utredningssamtal med barn? 

Hur hanterar du den information som uppkommer under utredningssamtal med barn? 

Hur hanterar du information från ett barn som under ett utredningssamtal berättar något som 

gör att du misstänker en akut fara och att inte barnet t ex bör åka hem till sina 

vårdnadshavare? 

Har du några exempel på sådana situationer? 

Följer du medvetet några strategier för att utröna om barnet varit utsatt för akut fara? 

Önskar du ytterligare hanteringsstrategier för hur du ska hantera sådana situationer som under 

utredningssamtal med barn? 

 

Avslut - sammanfatta 

Vad anser du är viktigast för dig för att du skall känna dig säker och trygg i utredningssamtal 

med barn?   
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Kodningsmodell     Bilaga 3 

Socialsekreterens roll i utredningssamtal med barn 
Varsamhet 

Barnperspektiv 

Svårt 

Ingen manual 

Lyhörd 

Gör ingenting på rutin 

Bemötande 

Eftertänksam 

Frustration 

Utmaning 

Ärlighet 

Rak på sak 

Tilltro till sig själv 

Nyfikenhet 

Inte förutfattade meningar 

Ambivalent 

Gediget intresse 

Professionalitet 

Roligt 

Utmanande 

Visa intresse för barnet 

Vara hjälp och stöd 

Se helheten 

Viktigt 

Vara trygg punkt 

Ha huvudet på sitt skaft 

Skapa förtroende 

Bekvämlighet 

Flexibel 

Komplext 

Skyldigheter                   

Inte värdera barns berättelser 

Våga 

Rädsla 

Obehag 

Förståelse 

Ge rätt hjälp 

Avslappnad 

Åskådliggöra 

Göra skillnad 

 

Förberedelse 
Anmälan 

Utredningsplan 

Tankekarta 

BBICs fördjupningstema 

Material 
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Reflektion 

Information 

Sammanfattning 

Syftet med samtalet 

Stolpar 

Tydliggöra tema 

Lite tid till förberedelse 

Viktigt 

 

Påverkan 
Barnets ålder 

Avtrubbad 

Sällan berörd 

Tålamod 

Irritation 

Tar inte med sig jobbet hem 

Barnets utsatthet 

Professionell 

Hanterar känslor 

Jobbigt 

Lyhörd för påverkan 

Beklämd 

Medvetenhet 

Härbärgera 

Berörs 

 

Kunskap 
Litteratur 

Kultur på arbetsplatsen 

Metoder 

Gruppdiskussioner 

Utbildning i barnsamtal 

Erfarenheter 

BBIC 

Aldrig fullärd 

Kunskapstörstande 

Reflektion 

Grundstrategi 

Mer redskap 

Egen modell 

Grundläggande kunskap om barn 

 

Metoder och verktyg 
Inleda 

Öppna frågor 

Ärlighet om anledning till samtal 

Observera 

Rita 

Inga leksaker 

Nallekort 
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Utredningsplan 

Träffa barnet själv 

Egna metoder 

Inte ha några förutfattade meningar 

Inte utreda för mycket 

Cirkulära frågor 

Trygg socialsekreterare = tryggt barn 

Anpassa 

Norrköpingsmodellen 

Tankekarta 

Nätverkskarta 

Emmadockor 

Skalor 

Flexibel 

Lek 

BBIC 

Skapa förtroende 

Fånga barnets uppmärksamhet 

Förtänksam 

Inte anteckna 

Naturlighet 

Förstärkning på förstärkningen 

Tillit 

Avvägningar 

Plats för samtal 

 

Barnperspektiv 
Barnfokus 

Se barnet 

Barnets uppfattning 

Barnets röst 

Barnets inställning 

Tydlighet 

Ärlighet 

Försiktighet 

Värderingar 

Information 

Förändring 

Nyfikenhet 

 

Lagstiftning 
Process 

Respekt 

Barnkonventionen 

11:10 

Påverkan 

Värdegrund 

Inga riktlinjer 

Lämplighet 

Lyfta fram barnen 
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Fyrkantighet 

Stressmoment 

Stöd 

Rättsäkerhet 

Vågskål 

Barnets bästa 

Tidsbrist 

 

Stöd och samarbete 
Reflekterande team 

Betydelsen av att vara två 

Extern och intern handledning 

Diskussion 

Hämta energi 

Trygghet 

Bolla tankar 

Förtroende 

Samverkan 

Objektiv bild 

Vårdnadshavares inställning 

Vårdnadshavares deltagande 

Lojalitet mot vårdnadshavare 

Nätverk 

Påverkan 

 

Tema: konsten att vara sitt eget verktyg 
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Norrköpingsmodellen    Bilaga 4 

 
Gustavsson (2011) beskriver följande i boken Barnets röst: Norrköpingsmodellen- för 

socialtjänstens utredande intervjuer med barn och unga:  

  

Norrköpingsmodellen har fyra utgångspunkter, barnen, lagstiftningen/ barnkonventionen och 

forskningen.  

 

De nio stegen: 

 

Förberedelser  
Vad är syftet med intervjun? Vilka fakta finns det om barnet? Vem skall prata med barnet? 

När skall vi prata med barnet? Var skall intervjun äga rum? Vilka följder kan intervjun få för 

barnet? Var finns föräldrarna under tiden? 

 

Ljudupptagning/referat  
Inspelning av intervjun. Utskrift i form av intervjureferat, som ökar möjligheten för barnet 

egna uttryck ska komma från. 

 

Olika sammanhang 
Intervjun kan äga rum när det handlar om: förhandsbedömning, anmälan, ansökan, 

uppföljning, familjerättens vård och boende utredningar. 

 

Intervjuarens uppgifter  
Låta barnets egen berättelse leva, ta inte något för givet, ha mod att stanna kvar vid det svåra, 

sök specifik information- senaste gången, pressa aldrig barnet, lova inte mer än du kan hålla. 

 

Intervjuguide  
Inledning: Presentation, genomgång av grundreglerna, genomgång av barnets verklighet och 

sanning, träning av samtalsteknik.  

Det substantiella: genomgång av eventuell aktuell händelse och/eller relevanta frågeområden. 

Inhämtning av eventuell information som inte nämnts av barnet.  

Avslutning- avrundning av intervjun: något mer du vill berätta, barnets frågor, ytterligare träff 

med barnet, var kan barnet nå mig? Eventuellt beröm. Avsluta med neutralt ämne.  

 

Intervjuteknik  
Använda ett öppet berättande.- be barnet berätta. Följ upp med specifika frågor: när, var, hur 

vilka, var, vem- berätta mer, berätta/beskriv/förklara allt om, det du vet om... Använda ett 

språk som barnen förstår, lyssna mer än att tala, förklara termer, ha ett neutralt 

förhållningssätt, ha ett flexibelt tänkande, vara barnorienterad, ta handledning. Stå ut med 

tystnaden, undvik att röra vid barnet, undvik barnslig samtalston. Stanna kvar i det svåra. 

Undvik att vara snabb med beröm- för att inte ”köpa” barnens berättelse. Ha gott om tid, 

ögonkontakt, ledigt kroppsspråk, använd stödjande kommentarer, använd normaliserande 

kommentarer.  

 

Frågeområden 
Familj, fritid, sociala relationer, skola/förskola, hälsa, framtid (över 13 år). Dessa kan 

användas när stöd behöver inhämtas då barn inte själv kommer in på frågeområden.  
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Intervjuserie 
Tre samtal. Ett inledande där barnet inbjuds till att berätta så mycket som möjligt. En 

fortsättningsintervju där intervjuarna kan plocka upp trådar från den tidigare intervjun. Ett 

återkopplande samtal där socialsekreteraren återger vad barnet i tidigare intervjuer sagt och 

vad som kommer att presenteras för föräldrarna. 

 

Intervjun i utredningen 
Barnet citeras, intervjureferatets betydelse, barnets inflytande över utredningsmaterialet. 
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BBIC (Barnens behov i centrum)   Bilaga 5 

Socialstyrelsen (2009) beskriver grunderna i BBIC på följande sätt: 

 

Grunderna i BBIC (Barns behov i centrum) illustreras med hjälp av en triangel.  

 
Triangeln visar hur viktig helhetssynen är för att förstå barnets situation och för att uppnå 

resultat. BBIC ger stöd i att kartlägga de tre sidorna och se hur de samspelar med varandra. 

Utgångspunkten för utredningen är att ta reda på barnets behov, om föräldrarna kan tillgodose 

behoven och hur föräldrarnas eventuella problem påverkar barnet. I BBIC betonas också 

omgivningens betydelse, det vill säga familj- och miljöfaktorerna. Dessa påverkar såväl barns 

och ungas utveckling som föräldrarnas möjligheter att tillgodose barnens behov.  

 

Triangelns tre sidor är 

 barnets behov  

 föräldrarnas förmåga  

 familj och miljö 

 

Barnets behov  

Barnets behov är utgångspunkten. Nedanstående behov beskrivs med hjälp av barnet eller den 

unge, föräldrar och andra personer som har kunskap om barnet:  

 

 Hälsa  

 Utbildning (inklusive fritid)  

 Känslo- och beteendemässig utveckling  

 Identitet  

 Familj och sociala relationer  

 Socialt uppträdande  

 Klara sig själv  

 

Föräldrarnas förmåga  

Föräldrarnas förmåga att tillgodose sitt barns behov och stödja hans eller hennes utveckling på 

ett lämpligt sätt är avgörande för barnets hälsa och utveckling. Att bedöma föräldrarnas 

omsorgsförmåga är ofta en central del av utredningarna.  
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Föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets eller den unges behov beskrivs utifrån områdena: 

 grundläggande omsorg  

 säkerhet  

 känslomässig tillgänglighet  

 stimulans  

 vägledning och gränssättning  

 stabilitet  

 

Familj och miljö  

I BBIC betonas även omgivningens betydelse, det vill säga familje- och miljöfaktorerna. 

Dessa påverkar såväl barns och ungas utveckling, som föräldrarnas möjligheter att tillgodose 

dessa behov.  

 

De faktorer som identifierats som viktiga är: 

 familjens bakgrund och situation  

 familjenätverk  

 boende  

 arbete  

 ekonomi  

 familjens sociala integrering  

 lokalsamhällets resurser 

 

I utredningen ska handläggaren identifiera såväl resurser som brister.  

 

Grundprinciper genomsyrar stödsystemet  

BBIC tar sin utgångspunkt i ett antal grundprinciper framtagna inom ramen för det engelska 

forsknings- och utvecklingsarbetet. Grundprinciperna bygger på en värdegrund, teori och 

metodsyn som är i linje med aktuell svensk barnavårdsforskning, lagstiftning och praxis.  

 

BBIC:s grundprinciper utgår från: 

 barn och unga i centrum  

 teoretiska utgångspunkter – utvecklingsekologisk syn och andra teorier om barns och 

ungas utveckling   

 likvärdiga möjligheter för alla barn  

 samarbete med barn och deras familjer  

 samverkan mellan myndigheter vid utredning och bedömning av insatser  

 identifiera resurser och brister  

 insatser under utredningens gång  

 utredningen som utgångspunkt för planering och uppföljning av insatser  

 kunskap och beprövad erfarenhet.  

 

Principen om barn och unga i centrum ska ses som överordnad utifrån syftet med BBIC. 

Barnets bästa ska alltid beaktas, utredas och redovisas i arbetet.  

Triangeln och grundprinciperna genomsyrar BBIC:s dokumentationssystem, som består av 

olika formulär och stöddokument som följer förloppet i ett barn- eller ungdomsärende.  

 

Exempel på stöddokument: 

 Utredningsplan, alternativt lokal variant som bygger på triangeln, ska upprättas i alla 

utredningar.  
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 Utredningar ska dokumenteras i Utredning. Alternativt kan utredningar dokumenteras 

i dokument som upprättas efter Mall för utredning.  

 Fördjupningsteman är avsedda att användas som uppslag till frågor för att hämta in 

uppgifter till utredningen. Ingen dokumentation sker i detta dokument.



 
 

 


