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Francesca Östberg (2010) där det framkom att socialtjänsten är det hon kallar ”en avvisande 

praktik.” Detta väckte en nyfikenhet hos mig eftersom frågor om barn är något som ligger mig 

varmt om hjärtat och som behöver få en viktigare roll i samhällsdebatten. Därför valde jag att 

undersöka barnperspektivet inom socialtjänsten. 
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Jessica Rippling 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur barnperspektivet används i det dagliga arbetet. 

Avsikten är också att undersöka hur barnens inflytande ser ut över de beslut som fattas kring 

deras livssituation. Studien genomfördes genom intervjuer med socialsekreterare på 

socialtjänsten. Teorin som användes är systemteori, även barnperspektivet och ett teoretiskt 

perspektiv på dominansförhållanden i samtal med barn tillämpas. Med hjälp av ovan nämnda 

teorier och teoretiska perspektiv analyseras och förklaras hur socialsekreterarna använder 

barnperspektivet. Resultatet visar att socialsekreterarna använder barnperspektivet i begränsad 

omfattning men att det finns en ambition att alltid utgå från barnets bästa. 
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Abstract 

The aim of this study is to examine how social workers use the child’s perspective in their 

daily work. The purpose is also to examine how the children are able to influence the 

decisions made about their lives. The study is conducted using a qualitative approach. The 

theory used is system theory and two theoretical perspectives: children’s perspective and the 

fact that there is a dominance relationship in conversations with children. The conclusion that 

can be drawn from this study is that social workers use children's perspective on a limited 

basis but there is an ambition to always proceed in a manner on the child’s best. 
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1. Inledning 

Du har rätt att uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig. Vuxna ska lyssna och ta hänsyn 

till dina åsikter. När en myndighet eller domstol hanterar eller beslutar i en fråga som rör dig 

ska du få möjlighet att komma till tals. (FN:s barnkonvention artikel 12) 

 

Enligt FN:s barnkonvention, artikel 12, har alla barn rätten att komma till tals. Men hur 

fungerar det egentligen på socialkontoren? Kommer alla barn till tals? Enligt 

socialtjänstlagens första kapitel, 2 § står det: ”När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas 

vad hänsyn till barnets bästa kräver.” Det står även att socialtjänsten ska vara uppbyggd på 

människors självbestämmanderätt och integritet. 

 

Media har en viktig roll i de krav som ställs på socialtjänsten. Media belyser titt som tätt 

brister i det sociala skyddsnätet för barn (Östberg 2010, s. 196). I en nyligen publicerad artikel 

i Svenska Dagbladet beskrivs det faktum att många socialkontor i landet missar anmälningar 

om barn som far illa, detta med hänvisning till en granskning som radioprogrammet Kaliber i 

Sveriges Radio P1 har gjort (Svenska Dagbladet 2014). Barnen får inte den hjälp de behöver 

eftersom antalet ärenden sägs vara alldeles för många och det finns en ständig stress (Svenska 

Dagbladet 2014). Problemet sägs vara strukturellt eftersom det inte handlar om brister i 

enskilda kommuner (Svenska Dagbladet 2014). Enligt en annan artikel i Dagens Nyheter 

brister socialtjänsten i att skydda barnen (Sköld 2014). Det beskrivs hur IVO har gjort ett 

antal rapporter där det framkommer att vuxnas åsikter prioriteras framför barnens situation. 

Detta leder till att det inte är rättssäkert att vara barn i Sverige idag (Sköld 2014). 

 

Bristande rättssäkerhet kan leda till att tilliten för det svenska välfärdssystemet minskar och 

det är något som alla medborgare förlorar på. Även om det talas om att barnperspektivet ska 

användas i alla sammanhang, tillämpas det inte ordentligt i praktiken. Det senaste året har det 

debatterats flitigt i media om socialtjänstens barnperspektiv och det var bland annat detta som 

väckte mitt intresse till denna studie. I denna studie görs nedslag i barnperspektivet eftersom 

det verkar finnas ett behov av att förbättra socialsekreterarens användande av 

barnperspektivet. 
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Det finns redan forskning som tar upp ämnet barnperspektiv. I den tidigare forskningen 

definieras barnperspektivet ofta som att socialsekreteraren ska tänka på barnets bästa, med 

andra ord ett vuxet barnperspektiv. Idag är den forskning som definierar barnperspektivet 

utifrån barnets egna perspektiv betydligt mindre i omfattning. Denna studie fokuserar på 

huruvida man som socialsekreterare utreder från barnets perspektiv. De socialkontor som 

används i studien är ett urval av de kommuner som använder det relativt nya 

handläggningssystemet BBIC. 

 

Barnperspektivet verkar inte finnas definierat någonstans inom socialtjänsten. Det sägs att det 

ska användas i alla sammanhang vid beslut som rör barn men det finns ingen vedertagen 

definition. Denna studie ämnar bidra med en kartläggning över hur socialsekreterare använder 

barnperspektivet i sitt dagliga arbete. Cederborg (2014) bekräftar behovet som finns av att 

utveckla socialsekreterarnas barnperspektiv i socialt arbete. 

 

1.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare på socialtjänsten använder 

barnperspektivet i sitt dagliga arbete och hur barnens inflytande över de beslut som fattas 

kring deras livssituation ser ut. Studiens centrala frågor är: 

 

 Vilket inflytande har barnet i en utredning på socialtjänsten? 

 Vad menas med ett ”barnperspektiv” utifrån socialsekreterarens synvinkel? 

 Hur används barnperspektivet i det dagliga arbetet på socialtjänsten? 

 

Det finns väldigt mycket information och kunskap om barnperspektivet. Barnperspektivet är 

ett stort filosofiskt, moraliskt och juridiskt område som kan studeras ur olika frågeställningar. 

Det är därför viktigt med en tydlig avgränsning i detta arbete. Det gjordes en avgränsning för 

att undersöka hur socialsekreterare på socialtjänsten använder barnperspektivet i sitt dagliga 

arbete. Detta gjordes genom att intervjua socialsekreterarna för att få höra deras utsagor och 

uppfattningar. Studien har däremot inte observerat hur socialsekreterarna använder 

barnperspektivet i sitt dagliga arbete eftersom det inte är etiskt försvarbart att observera 

socialsekreteraren när hen intervjuar barn. Därför gjordes denna studie med enbart intervjuer. 

Det skedde också en avgränsning i valet av socialkontor i den mening att de socialkontor som 

ingår i denna studie använder sig av handläggningssystemet BBIC.  
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2. Metod 

I detta kapitel redovisas den metod som valdes i denna studie för att samla in datamaterial. 

För att uppnå syftet med studien användes en kvalitativ metod. Den består av intervjuer som 

genomfördes med sju socialsekreterare i Stockholms län.  Nedan följer en sammanfattning av 

hur metoden lagts upp och senare i kapitlet beskrivs det mer ingående. 

 

 Datainsamling. Insamling av data sker med hjälp av sju intervjuer med socialarbetare 

från totalt fem kontor i Stockholms län.  

 Transkribering. Alla intervjuer transkriberas ordagrant.  

 Kodning. En reduktion av den insamlade datan sker. 

 Tematisering. En presentation av datan sker.  

 Summering. Vad kan denna studie dra för slutsatser?  

 

2.1 Urval 

För att få kontakt med socialsekreterare att intervjua till denna studie har flera 

tillvägagångssätt använts. Dels användes snöbollsurval vilket innebär att den första 

informanten som intervjuas har valts ut för att hen har erfarenheter eller information som är 

intressant (Ahrne & Svensson 2013, s. 43). I samband med den första intervjun tillfrågades 

informanten om denne kände till någon annan som kunde tänkas ställa upp. Fyra av 

informanterna i denna studie valdes ut med hjälp av snöbollsurval. Ytterligare två informanter 

hittades genom en annons i ett forum på nätet för verksamma och blivande socionomer. 

Forumet finns på den sociala nätverkstjänsten ”Facebook”. Att exempelvis sätta in en annons 

i en tidning, eller i det här fallet på internet, kallas bekvämlighetsurval eftersom man tar vad 

man finner (Trost 2010, s. 140). För att få tag i socialsekreterare att intervjua har det även 

mailats och ringts till olika kontor. På det sättet hittades en informant. De socialsekreterare 

som valdes ut som informanter till denna studie valdes eftersom de ansågs ha relevant 

information om ämnet, ett så kallat ”riktat urval” (Nilsson 2014, s. 152). 

 

2.2 Etiska överväganden 

Det bästa för denna studie hade varit att intervjua barn som utreds av socialtjänsten. Barn är 

ändå de som är den främsta experten på sin egen situation. Eftersom det inte är etiskt 
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försvarbart att intervjua barn utan målsmans godkännande var det inte möjligt att genomföra. 

Jag är medveten om att den information som framkommer är andrahandsinformation, d.v.s. 

vad socialsekreterarna anser om barnens delaktighet. Det mest optimala vore som sagt att få 

höra barnens egna tankar om vad de själva anser om barnperspektivet och huruvida 

socialtjänsten tar hänsyn till deras utsaga. När det gäller andra tänkbara metoder för att kunna 

besvara studiens frågeställning hade observationer under samtal mellan socialsekreterare och 

barn varit intressant, men det är inte etiskt försvarbart på grund av sekretessen. Enligt 

offentlighets- och sekretesslagen § 10:14 hade jag blivit bunden med tystnadsplikt om den 

känsliga informationen jag eventuellt skulle få veta vid observationerna. 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) har man som forskare en skyldighet gentemot sina informanter 

att reflektera kring de risker informanterna kan utsättas för om deras identitet framkommer 

(Vetenskapsrådet 2011, s. 10). De fick veta att de kommer att vara anonyma i studien och att 

kommunens namn inte kommer nämnas i texten. Det gjordes en bedömning att information 

kring namn och vilken kommun de jobbar i inte är relevant för studiens resultat. Detta bidrar 

förhoppningsvis också till en mer sanningsenlig information från informanterna tack vare 

anonymiteten. 

 

Valet att låta informanternas identiteter vara konfidentiella var för att få en mer sanningsenlig 

bild av verkligheten. En av informanterna uttryckte att hen inte kände att hens identitet 

behövde hemlighållas, medan flera andra uttryckte att det var skönt att deras identitet 

hemlighölls. Eftersom flera personer uttryckte att det var skönt med anonymitet i studien 

fanns belägg för mitt antagande, att det är en fördel för trovärdigheten i det informanterna 

berättar. Valet att låta informanterna vara hemliga bottnade sig även i ett sätt att skydda deras 

integritet. 

 

Innan intervjuerna började tillfrågades alla informanter om de accepterar att samtalet spelades 

in för att senare kunna transkriberas, vilket alla gav sitt medgivande till. 

 

2.3 Datainsamling med hjälp av halvstrukturerade intervjuer 

Kvalitativa intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade. I denna studie valdes den 

halvstrukturerade intervjuformen eftersom den innehåller både struktur och flexibilitet. I en 

halvstrukturerad intervju är inte svarsalternativen förutbestämda utan bestäms av 
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intervjupersonen. Att svarsalternativen inte är förutbestämda ger denna metod flexibilitet och 

en djupare kunskap. Hade enkäter istället valts finns en risk att svaren blivit mer kortfattade. I 

en halvstrukturerad intervju ställs samma frågor till alla intervjupersoner, vilket innebär att 

intervjuerna blir mer temafokuserade, vilket gör det lättare att jämföra informanternas svar. 

Detta underlättar även analysen och teoriprövningen. (Nilsson 2014, s. 150) 

 

Det sägs att en detaljerad intervjuguide kan låsa interaktionen och hämmar forskarens 

förmåga att begripa komplexa fenomen (Nilsson 2014, s. 151). För att minimera risken för 

detta i denna studie ställdes många följdfrågor efter att intervjupersonen gett sitt svar. Ett 

argument för att ändå ha en intervjuguide är att lathunden bidrar till att man inte missar att 

ställa viktiga frågor. Analysarbetet effektiviseras och det går att hålla fler intervjuer, eftersom 

intervjuerna blir kortare och transkriberingarna inte blir alltför långa att gå igenom. Vid 

skapandet av intervjuguiden var ambitionen att inte ställa några ledande frågor och därför 

börjar många frågor med ”Hur…” (Se bilaga 1 Intervjuguiden). 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon och därefter transkriberades det 

insamlade materialet. Transkriberingarna skedde redan samma dag eller dagen efter för att 

hålla minnet färskt över vad som sades under intervjuerna. Under intervjuernas gång fördes 

även anteckningar för att minnas vilka följdfrågor som skulle ställas. 

 

Enligt Silverman (2003) ökar reliabiliteten och validiteten om man låter informanterna läsa 

transkriberingarna. Eftersom transkriberingarna var långa och mina informanter hade pressade 

tidsscheman, var det inte möjligt att låta dem läsa transkriberingarna. Men för att ändå, i 

enlighet med Silverman (2003) hålla en hög reliabilitet och validitet, läste jag mina 

transkriberingar samtidigt som jag lyssnade på dem. På så sätt undveks eventuella 

felstavningar och att det som verkligen sades i intervjun, skrevs ner på ett korrekt sätt. Trost 

(1997) beskriver å andra sidan att vid en väl förberedd intervju som skett ostört behöver man 

inte besvära informanten med utskriften (Trost 1997, s. 112). 
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2.5 Kodning & avgränsning av materialet 

Målet med att koda transkriberingarna är att identifiera de mest centrala teman i de 

genomförda intervjuerna. Att just koda sägs vara ganska svårt och en av de viktigaste delarna 

i en studie, varför kodningen har gjorts med stor noggrannhet. Kodningen genomfördes för att 

skapa en ordning i det insamlade materialet och det sägs vara nästintill omöjligt att genomföra 

systematiska läsningar av ett material utan att först ha kodat det. (Lindgren 2014, s. 37) 

 

För att lättare få en överblick över allt material och för att enkelt kunna stryka under och 

skriva koder, skrevs alla transkriberingar ut. Själva kodningen gick till så att centrala begrepp 

identifierades i transkriberingarna. På detta sätt reduceras datan till olika kategorier. Syftet är 

att komponenter i datan, som anses beskriva samma sak, ges samma kod. Eftersom analysen 

baseras på de koder som skapats är det viktigt att arbetet görs grundligt och med tid för 

reflektion. (Lindgren 2014, s. 37) 

 

Koderna valdes även ut i relation till frågeställningarna. Allteftersom nya delar av 

transkriberingen lästes, jämfördes de löpande med de delar som redan kodats. Det gjordes för 

att undersöka om den nya informationen passade in på en redan skapad kod, eller om en ny 

kod behövde skapas (Lindgren 2014, s. 38). När en tillfredställelse och nöjdhet uppstod med 

uppsättningen av koder läste jag igenom materialet ett par gånger för att granska det. 

 

2.6 Tematisering 

När reduktionen av data har kommit till den punkt där koderna börjar stabiliseras kan det vara 

bra att reflektera över vilka relationer koderna har till varandra. Att göra ett sorteringsarbete 

är det som kallas tematisering i denna uppsats. För att förstå hur koderna kan ordnas i relation 

till varandra är det behjälpligt att utgå från en tankefigur (Lindgren 2014, s. 40). Till denna 

studie gjordes en tankefigur där alla koder fördes in (se figur - Bilaga 2). 

 

Tematiseringen har en viktig roll i analysen. Som forskare innebär det att hitta signifikanta 

kopplingar, eller kopplingar som anses vara viktiga. Detta görs i relation till studiens 

teoretiska utgångspunkter och i förhållande till den kunskap som framställts om 

datamaterialets innehåll under kodningen. Syftet med detta är att skapa teman och påståenden 

om det insamlade materialet som kan klargöra och fördjupa förståelsen av det fenomen som 

studeras. (Lindgren 2014, s. 40) 
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2.7 Studiens trovärdighet 

Denna studie har en hög validitet eftersom jag genom studiens gång ofta gått tillbaka till 

syftet och frågeställningarna för att påminna mig själv om vad det egentligen är denna studie 

ämnar undersöka. Barnperspektivet är ett stort begrepp vilket innebär att det är viktigt att 

återkomma till syftet med studien. 

 

När man pratar om ”representativiteten” i kvalitativa intervjuer syftar man på huruvida 

forskaren uppnådde en mättnad. Denna mättnad innebär att man som forskare ska känna igen 

svaren och att samma svarsmönster uppkommer i flera intervjuer (Ahrne & Svensson 2013, s. 

44). Eftersom att det inte på förhand går att säga exakt när denna mättnadskänsla uppstår 

bestämdes det efter studiens gång. Denna känsla uppstod efter fem intervjuer men för att vara 

på den säkra sidan intervjuades ytterligare två informanter. 

 

Inom kvalitativ forskning har en typ av generalisering utvecklats som kallas analytisk 

generalisering. Denna typ av generalisering innebär att man gör en bedömning i vilken 

utsträckning resultatet från en undersökning kan ge en vägledning över vad som kan tänkas 

ske i en annan situation (Fejes & Thornberg 2012, s. 230). För denna uppsats innebär 

analytisk generalisering att resultaten betraktas som arbetshypoteser. Arbetshypoteser som 

kan användas, om så önskas, inom Socialtjänsten. Resultaten i denna studie är därmed ett 

perspektiv snarare än en absolut sanning. 

 

2.8 Metodanalys 

Som man frågar får man svar, därför är intervjuteknik viktig när man vill få maximalt med 

information från informanterna. Det är viktigt att ha distans vid intervjuandet så att man som 

forskare inte tar något för givet eller tror att man förstår (Langemar 2008, s. 70). För att skapa 

den distans Langemar (2008) beskriver, ställdes i denna studie många följdfrågor och även 

frågor om vad respondenterna menade med det som sades. Ett vanligt misstag vid 

intervjuandet är att man som intervjuare håller sig för mycket till ordningsföljden i 

intervjuguiden (Langemar 2008, s. 76). Istället för att hålla sig till ordningsföljden i 

intervjuguiden var ambitionen att vara lyhörd och flexibel vilket innebar att ordningen blev 

som den naturligt föll sig under samtalens gång. En annan strategi var att inte skrämmas av 

tystnaden som kan uppstå under en intervju. Att låta det vara tyst ibland ökar informativiteten 

och validiteten (Langemar 2008, s. 76). Informanterna fick sitta tysta ibland, kanske för att 
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fundera, utan att bli störda av en ny fråga. Att ställa en ny fråga snabbt kan uppfattas som 

ointresse från den som intervjuar. ”Avbryt inte en tankekedja utan lämna tid till eftertanke” 

skriver (Trost 1997, s. 97). 

I all forskning som sker har forskaren stor makt. Ingen forskning är helt och hållet objektiv 

vilket innebär att det finns en risk att författaren till ett arbete blir hemmablind. För att 

undvika det i den här studien har jag hela tiden strävat efter att hålla en transparens och vara 

självkritisk, genom att jag som författare ifrågasatte det jag gjorde, motiverade de val som 

fattades och förklarade mina egna ståndpunkter. 

 

Det kan ha sina risker att hitta sina informanter med hjälp av snöbollsurval eftersom de man 

får tips om att intervjua antagligen har kontakt med varandra. Därmed kan man anta att dessa 

människor har vissa gemensamma erfarenheter och attityder (Ahrne & Svensson 2013, s. 43). 

För att undvika detta skedde det två olika snöbollsurval helt oberoende av varandra. Av de 

fyra informanterna som hittades med hjälp av snöbollsurval var det två urval med två 

informanter i varje urval. De andra tre informanterna hittades helt oberoende av varandra, 

vilket innebär att denna studie inte är ett fall där intervjusubjekten känner varandra och kan 

antas ha liknande tankar, värderingar och åsikter. 
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3. Bakgrund 

I detta kapitel redovisas en historisk tillbakablick över barnperspektivet från början av 1900-

talet och fram till idag. Det ges en kort återblick över hur barnen drabbades när Sverige 

förändrades från jordbrukssamhälle till industrisamhälle och senare under 1990- och 2000-

talet till kommunikationssamhälle. Det är viktigt att ge en historisk tillbakablick för att kunna 

förklara hur välfärdssystemets utveckling påverkat barnen. Hur ett samhälle utvecklas och 

förändras påverkar invånarna, framförallt barnen. Det är även viktigt med en tillbakablick för 

att kunna förklara hur barnet utvecklas från att anses vara en passiv människa till en aktör som 

ska vara med och påverka sitt eget öde. En aktör med rättigheter i form av att komma till tals 

och att som barn få framföra sitt perspektiv. 

 

Under 1800-talet hade kyrkan stor makt. Kyrkans värderingar om moral och levnadsregler var 

viktiga att följa. Om familjen bröt mot reglerna blev konsekvensen ofta utstötning ur 

gemenskapen och stora svårigheter för familjen att försörja sig. Försörjningen kom främst 

från jordbruksnäringen. (Larsson-Swärd 2009, s. 9) 

 

Det sociala ansvaret från samhällets sida kom inte förrän 1944 när det beslutades om statligt 

stöd till barnstugor och social hemhjälp. År 1948 betalades det första barnbidraget ut och även 

om detta visar på ett samhälleligt socialt ansvar var det ändå i begränsad form. (Larsson-

Swärd 2009, s. 10) 

 

Under mitten av 1900-talet ökades kvinnornas möjligheter att söka sig ut på arbetsmarknaden 

och konkurrera med männen. Detta ledde till att samhället måste ordna tillsynen av barnen så 

att kvinnorna kunde nyttjas som arbetskraft. Skolplikt infördes och barnomsorg för små barn 

startades. Det var även under den här tiden som grunden lades för den svenska 

barnomsorgsmodellen. (Larsson-Swärd 2009, s. 10-11) 

 

Industrialiseringen ledde till en frigörelse för kvinnorna som inte längre var låsta till hemmet. 

Kvinnorna var inte heller tvungna att stanna i äktenskap utan kunde skiljas och klara av sin 

egen försörjning. (Larsson-Swärd 2009, s. 11-12) 

 

Men hur drabbades egentligen barnen av dessa förändringar? I takt med många mödrars 

frigörelse som ibland ledde till svårigheter för mödrarna att ta hand om sina barn, fick 
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samhället istället ta ansvar för barnen. Under slutet av 1900-talet hade en stor kommunal 

omsorgsverksamhet vuxit fram. Detta ledde till stora kostnader och år 1993, när statens 

finanser gick dåligt, kom det krav på besparingar (Larsson-Swärd 2009, s. 13). 
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4. Befintlig forskning 

I detta kapitel redovisas den tidigare forskningen för att belysa vad andra forskare har kommit 

fram till vad gäller barnperspektivet. Sökningen efter tidigare forskning skedde i databaser 

som till exempel Söder Scholar, Google Scholar, Science Citation Index, JSTOR och DiVA. 

De ord som användes vid sökandet var: barnperspektiv, socialtjänsten, barnavård, utredning 

och barn. Vid sökandet gavs träffar på ett flertal studier som på olika sätt studerat 

barnperspektivet inom socialtjänsten. Det finns många studier som behandlar barnperspektivet 

inom socialtjänsten men det finns en lucka i forskningsfältet som denna studie ämnar fylla. 

Denna studie kommer att ha ett fokus på de kommuner som använder handläggningssystemet 

BBIC. 

 

Socialt arbete ska utgå från ett barnperspektiv men tyvärr ser inte verkligheten ut så. Innan jag 

börjar beskriva mer ingående om den tidigare forskning som valts ut till just denna studie, vill 

jag ge en bild av hur det generella forskningsfältet ser ut idag. Det karaktäristiska för den 

befintliga forskningen är att den visar att barnens möjlighet till delaktighet inom socialt arbete 

är begränsat. Cederborg och Karlsson (2001) menar att barnperspektivet saknas vilket dels 

kan bero på att barnen inte blir intervjuade om sin livssituation. Även Cederborg (2014) 

bekräftar det faktum att det finns ett behov av att utveckla socialsekreterarnas barnperspektiv 

och att begreppet barnperspektiv ska definieras utifrån hur barnet uppfattar sin livssituation.  

Rasmusson (2006) hävdar att socialtjänstlagen föredrar att se hela familjen som en enhet 

istället för att se barnet som en individ. I socialtjänstlagen finns en helhetssyn på barnens 

situation som medför att barnets behov förbinds med föräldrarnas behov. 

 

Det finns mycket forskning som fokuserar på barnperspektivet. Tre olika typer av forskning är 

särskilt relevanta för denna studie och de presenteras nedan. 

 

4.1 Handläggning med hjälp av BBIC 

BBIC är ett handläggningssystem och hade därför även kunnat diskuteras under 

bakgrundskapitlet i denna studie. Valet föll ändå att placera BBIC i detta kapitel eftersom 

systemet är framtaget genom det engelska Integrated Children’s System, vilket i sin tur är 

framtaget ur ett stort forskningsarbete. Systemet bygger på en teoretisk grund som lett till 
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skapandet av formulär som finns med under hela ärendet i en barnavårdsutredning. 

(Socialstyrelsen 2006a s. 13-14) 

 

BBIC står för Barnens Behov I Centrum och har tillämpats av socialstyrelsen. Syftet med 

BBIC är att stärka barnperspektivet och att öka inflytandet för barn inom den sociala 

barnavården. Ett annat syfte är att skapa enhetlighet över alla socialkontor i Sverige samt att 

förbättra kvaliteten i arbetet med barn och ungdomar. Under 2014 kommer det ske ett 

utvecklingsarbete med BBIC eftersom Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att förnya 

och förbättra systemet. (BBIC, Barnens behov i centrum 2014) 

 

Figur 1. Triangeln som ska gestalta en helhetssyn där barnet står i centrum, skapad 

av Socialstyrelsen. 

 

Triangeln beskriver en helhetssyn över barnets utveckling. All dokumentation och 

handläggning ska grundas i triangeln. Den grundar sig i ett utvecklingsekologiskt perspektiv 

som är en teori som förklarar barns utveckling i ett samspels- och interaktionsperspektiv. De 

tre sidorna i triangeln representerar barns behov, familj och miljö samt föräldrarnas förmåga. I 

praktiken innebär detta att socialtjänsten ska utreda barnets behov och vilka framsteg barnet 

gör i sin utveckling. Andra saker som utreds är båda föräldrarnas förmåga att tillgodose 

barnets behov och hur familj och miljö påverkar barnet. (Socialstyrelsen 2006a s. 15-16) 

 

Enligt mig är det problematiska med BBIC att det som handläggningssystem sätter 

blanketterna i fokus istället för barnet själv. En annan problematik kring BBIC är att det tar 
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sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention som ännu inte antagits av Sverige som svensk lag. 

Med andra ord kan det egentligen inte ställas några krav på beslutsfattare att de måste 

tillämpa detta. Istället för att fokusera på det som är problematiskt, finns det en risk med 

BBIC att man som socialsekreterare utreder för mycket. Det som jag anser saknas är konkreta 

riktlinjer hur man som socialsekreterare ska agera för att inte utreda för mycket. Hur skulle 

det påverka ett barns integritet att i vuxen ålder begära ut en utredning som gjordes om hen i 

barndomen, och denna utredning visar sig vara väldigt lång. Att finna en utredning lång som 

en bok, när det kanske bara skulle krävas ett par sidor, kan nog vara en kränkning mot ens 

integritet. 

 

Målet med BBIC är att ge de barn som är aktuella inom socialtjänsten samma chanser i livet 

som andra barn i samhället. De grundläggande principerna som styr BBIC bottnar i en 

värdegrund, teori och metodsyn som genomsyras av aktuell svensk barnavårdsforskning, 

lagstiftning och praxis. Det läggs stor vikt vid helhetssynen, som illustreras med hjälp av 

BBIC-triangeln. (Socialstyrelsen 2006a s. 21) 

4.2 Socialtjänsten – en avvisande praktik 

Francesca Östbergs (2010) avhandling handlar om beslutsprocessen inom den kommunala 

socialtjänstens barnavård. Hon beskriver hur sorteringsarbetet, som skapas av socialarbetarens 

bedömningar, ser ut och hur detta sorteringsarbete kan förstås som en helhet i en process. 

Vilka faktorer påverkar sorteringsarbetet? Detta analyseras utifrån socialpolitiska, 

organisatoriska och professionella teorier kring sorteringsarbetet. (Östberg 2010, s. 14) 

 

Barnavården har ett stort ansvar när det kommer till att skydda åsidosatta barn. Ansvaret kan 

beskrivas som en sorteringsprocess som sker utifrån bristande resurser och på organisatoriska 

premisser. Ur denna sorteringsprocess kommer en avsmalnad tratt fram som är en beskrivning 

av en ”gatekeepingprocess”. En ”gatekeepingprocess” innebär i detta fall att 

socialsekreteraren ger tillgång till, eller avslår, socialtjänstens insatser. Socialsekreteraren har 

med andra ord makten att bestämma utifrån sina egna bedömningar. Genom bedömningar och 

ställningstaganden fungerar socialsekreteraren som en ”gatekeeper” som avgör om problemet 

hör hemma inom socialtjänsten eller någon annanstans. (Östberg 2010, S. 180) 

 

En reflektion är att barnen inte träder fram som centrala i beskrivningarna. Frånvaron 

av barnen i beskrivningarna av arbetet kan tolkas som att socialarbetarna inte lär känna 

de barn arbetet handlar om. (Östberg 2010, s. 182)  
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Enligt resultaten i Östbergs (2010) avhandling tolkar hon det som att det inte finns någon 

strävan hos socialsekreterarna att lära känna de barn som utredningarna handlar om. Tvärtom 

argumenterar socialsekreterarna kring varför man inte ska lära känna barnen, nämligen att 

barnen ska slippa träffa för många myndighetspersoner. Vidare finns argument om att inte 

involvera barnen för tidigt eftersom det finns en risk att det gör mer skada än nytta om 

utredningen läggs ner. Ytterligare ett argument är att barnen är för unga och av den orsaken 

inte ska dras in i en utredning eftersom de inte förstår vad som sker. (Östberg 2010, s. 182) 

 

4.3 Norrköpingsmodellen 

Norrköpingsmodellen är något som skapats för socialtjänstens utredande intervjuer med barn. 

”Barn ska inte längre bara skyddas utan de ska också vara aktörer i frågor som rör deras egna 

liv.” (Gustavsson 2011, s. 12). Norrköpingsmodellen har tre utgångspunkter: barnen, 

lagstiftningen och forskningen. Med barnen menar författaren att barn gärna pratar och 

berättar, men bara om det finns någon som verkligen lyssnar på vad de har att säga. Med 

lagstiftningen menas principerna i FN:s barnkonvention som har påverkat lagstiftningen och 

offentliga myndigheter. Nuförtiden betonas vikten av att barn inte längre bara ska skyddas, 

utan även få komma till tals i frågor som rör dem. Den tredje utgångspunkten är forskningen 

gällande intervjuteknik som har åskådliggjort att det finns sätt att intervjua barn utan att ställa 

ledande frågor. (Gustavsson 2011, s. 23) 

 

Denna modell beskriver hur barnet ges möjlighet att själv berätta om sin egen situation med 

hjälp av den öppna intervjuteknik som intervjuaren använder. Det är även viktigt att barnets 

perspektiv tas i beaktande under resten av utredningen. För att lyckas med detta ska barnet 

citeras, det barnet sa i intervjun ska hanteras som ett viktigt material och barnet ska ha 

inflytande över det hen berättar. (Gustavsson 2011, s. 107) 

 

Enligt den forskning som ligger till grund för Norrköpingsmodellen har det visat sig att de 

flesta föräldrar tycker att det är bra att socialtjänsten intervjuar deras barn. En bra och 

respektfull relation till föräldrarna är en viktig grund för utredningsarbetet. Att tillämpa ett 

barnperspektiv innebär inte att föräldrarna blir uteslutna ur utredningen. Däremot innebär det 

en strävan efter en bättre maktbalans där barnens människovärde respekteras (Gustavsson 

2011, s. 119). Barn sägs dessutom vara mer sårbara och därför i större behov av stöd och 

skydd. Detta framgår i principen om barnets bästa i FN:s barnkonvention. 
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Det som Norrköpingsmodellen inte beskriver är hur man ska handskas med de barn som 

väljer att inte komma och prata med socialtjänsten. Enligt mig saknas det information om hur 

man som socialsekreterare kan skapa en allians med de barn som inte vill medverka i 

socialtjänstens utredningar. Det saknas även råd om hur man som socialsekreterare kan 

motivera barnen och familjerna att delta i samtalen med socialtjänsten. 

 

Det utmärkande från den befintliga forskningen är Östbergs (2010) studie som visar på att 

barnens inflytande i socialtjänstens utredningsarbete är begränsat. Det tas med vidare i denna 

studie för att se om resultaten i denna studie är likadana. Även BBIC och 

Norrköpingsmodellen utgör en slags grund för denna studie och jag återkommer till detta 

under analysdelen. 
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5. Teori 

I detta kapitel redovisas de teorier som används vid analyseringen av det empiriska materialet. 

Beroende på hur ett fenomen förstås teoretiskt får man fram olika tänkbara förklaringar till 

hur ett fenomen kan förstås. Teorier som kommer att tas upp är systemteorin och 

barnperspektivet. Ett annat teoretiskt perspektiv som tas upp är dominansförhållanden mellan 

vuxna och barn i samtal med barn. Först definieras fem centrala begrepp i denna studie. 

 

5.1 Definition av centrala begrepp 

Att definiera begrepp minskar risken för missförstånd eftersom ett begrepp kan definieras på 

olika sätt. Definitionen av begreppen kan vara avgörande för hur resultatet förstås och för att 

skapa en transparens i uppsatsen görs en definition. De centrala begreppen som tas upp är: 

barn, barnkonventionen, ”conscience collective”, normhandlingar och socialsekreterare. 

Barn 
I denna uppsats används barnkonventionens definition av vem som anses vara barn, nämligen 

alla personer upp till 18 år. 

Barnkonventionen 

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.  För detta ändamål 

skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom 

företrädare eller ett lämpligt organ och på̊ ett sätt som är förenligt med den 

nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa 

förfaranden som rör barnet. (Artikel 12: Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd)  

FN:s barnkonvention är ett redskap för att frambringa ett samhälle där allt utgår från ett 

barnrättsperspektiv. Redskapet, barnkonventionen, ska finnas med i alla sammanhang som rör 

barnets situation och villkor. Barn ses inte längre som passiva objekt utan som självständiga 

människor med en förmåga att verka med sin omvärld. ”Barn ska emellertid inte ses som ett 

bihang till sina föräldrar utan som unika individer med egna behov” (Socialstyrelsen (2006a) 

s. 22). 

”Conscience collective” 
Detta är ett system av gemensamma idéer, t.ex. moraliska, som är karakteristiska för ett 

samhälle och som präglar de enskilda individernas uppfattningar (Andersen & Kaspersen 
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2010, s. 70). I denna uppsats är dessa de enskilda individerna socialsekreterarna på de olika 

kontoren. 

Normhandlingar 
Normhandlingar är handlingar som utförs för ens egen skull med sociala regler och 

värderingar i ryggen (Andersen & Kaspersen 2010, s. 177). 

Socialsekreterare 
En socialsekreterare kan jobba med väldigt många olika områden inom socialtjänsten. I denna 

uppsats innebär benämningen en person som jobbar inom socialtjänsten och vars 

arbetsuppgifter innefattar utredningar som gäller barn. 

 

5.2 Systemteori 

Systemteorin har uppkommit ur flera olika faser i sociologin eftersom teorin knyter an till den 

generella systemteori som är en tvärvetenskaplig analysram. Därför finns ingen enighet om 

vad beteckningen systemteori innebär (Andersen et al. 2001, s. 319). De delar av systemteorin 

som valts till denna studie redovisas nedan. 

 

Ett nyckelbegrepp inom systemteorin är helhetstänkandet. Det innebär att se världen som en 

helhet istället för att fokusera på delarna. I motsats till systemteorin finns den 

individcentrerade synen på människan som menar att människan är enastående. Men det är 

inte aktuellt i denna uppsats utan istället används systemsynen som innebär att varje individ 

ses som en del i en större helhet. Systemtänkandet är en bra grund för att skapa tydliga 

alternativ till rationalistiska modeller för handlandet. (Öquist 2008 s. 9-11) 

 

I system som uppstår av människor avgör strukturen hur beslut fattas och normer tyds (Öquist 

2008 s. 12). Enligt systemteorin är en stor utmaning att lära sig att se hela strukturen, där även 

människan är en del (Öquist 2008 s. 12). Lyckas man med detta är chanserna stora att 

åstadkomma förändring och nå resultat (Öquist 2008 s. 12). Systemteori kan även ses som en 

teori i samspel (Forsberg & Wallmark 2002, s. 27). Teorin grundar sig ursprungligen i 

naturvetenskapen som började se planeter, atomer och människans inre organ som en del av 

en större enhet som de är en del av (Forsberg & Wallmark 2002, s. 27). 

 

Teorin är relevant för denna uppsats eftersom socialtjänsten säger sig jobba utifrån ett 

systemteoretiskt synsätt. I denna uppsats definieras socialtjänsten som ett system, därför 
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valdes systemteori för att tyda och förstå empirin. Även BBIC, som socialtjänsten jobbar 

utifrån, betonar vikten av att helheten framträder. Sammanfattningsvis kan man säga att 

utifrån systemteorin kan barnen förstås som en del av en helhet. Barnen ses som en del av en 

enhet, där samhället är helheten. Barnen är en del av vårt demokratiska samhälle, även om de 

inte har alla demokratiska rättigheter, som t.ex. rösträtt. 

 

5.3 Barnperspektivet 

Det finns två olika barnperspektiv; det vuxna barnperspektivet och barnets egna perspektiv. 

När ordet barnperspektiv används i denna uppsats menas barnets eget perspektiv, d.v.s. 

”barnet som är expert på sin egen situation berättar om sin verklighet – barnets eget 

perspektiv.” (Gustavsson 2011, s. 32). Det vuxna barnperspektivet innebär att den vuxna 

tolkar barnet och gör utredningar för barnets bästa (Gustavsson 2011, s. 32). Men det är inte 

det vuxna barnperspektivet denna uppsats ämnar undersöka. I denna studie definieras 

begreppet barnperspektiv utifrån tanken om att en utredning av barns livssituation ska ske 

utifrån hur barnet uppfattar sin egen situation. När analysering sker i en utredning ska barnets 

perspektiv ingå, d.v.s. att barnet ska intervjuas om hens uppfattningar kring sin livssituation 

(Cederborg 2014, s. 7).  

 

5.4 Dominansförhållanden i samtal med barn 

Vid samtal mellan barn och vuxen är det vanligt att den vuxne dominerar och därmed finns en 

risk att barnet hamnar i ett underläge. Därmed präglas samtalet av en tydlig över- och 

underordning. Detta leder till att dominansförhållandet påverkar samtalets värde för både barn 

och vuxen. Vid samtalssituationerna är det viktigt att sträva efter en balans vilket innebär att 

ett jämlikt förhållande skapas mellan barnet och den vuxne. (Arnér & Tellgren s. 119) 

 

Säljö (1996) hävdar att intervju som samtalsform är problematiskt eftersom det automatiskt 

inte ger tillgång till de samtalandes tankar och förståelse. Tvärtom menar han att intervjun 

bygger på en mekanisk syn på kommunikation. Detta visar sig genom att barn måste anpassa 

sin lojalitet till vad den institutionella atmosfären erbjuder. Makten över vad som sägs i 

samtalet finns hos den vuxne och samtalssituationen är därmed starkt asymmetrisk (Brusling 

& Strömqvist 2006, s. 144). 
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Barns underordning gentemot vuxna är den minst ifrågasatta i vårt samhälle (Arnér & 

Tellgren 2006, s. 48). De vuxna har en förtur när det kommer till att tolka verkligheten. Detta 

bottnar sig i de vuxnas legitima makt och fysiska dimension men också på en 

erfarenhetsgrundad auktoritet. Om vuxnas auktoritet och erfarenheter är det som ska styra 

kommer barnen aldrig kunna få en chans till ett inflytande i samhället (Arnér & Tellgren 

2006, s. 44). Barndomen ses även som något utan eget värde och därmed får barnen rollen 

som ”ännu-inte-vuxna”. Barns betydelse bedöms utifrån vilken betydelse den har för den 

vuxne, istället för vad den betyder för barnet själv (Arnér & Tellgren 2006, s. 44). Detta sätt 

och perspektiv att se på barn stärks av att den dominerande forskningen, för det mesta, har ett 

utvecklingsperspektiv på barn (Arnér & Tellgren 2006, s. 44-45). 
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6. Resultat & analys 

I detta kapitel presenteras resultaten av intervjuerna med de sju socialsekreterarna. Resultatet 

från intervjuerna presenteras under olika rubriker som kodats fram ur transkriberingarna. 

Enligt Silverman (2003) ökar reliabiliteten när man använder många och långa citat, därför 

kommer resultaten exemplifieras med citat. I slutet av varje avsnitt i detta kapitel sker en 

analys med utgångspunkt i de ovan nämnda teorierna och befintlig forskning. Utan en teori 

eller de teoretiska utgångspunkterna för fenomenet man studerar kan man aldrig förstå vad 

analyserna egentligen säger. 

 

Informanterna benämns som informant 1-7 och nedan finns en kort presentation av dem. För 

att informanterna ska förbli så anonyma som möjligt uppges enbart kön, ungefärlig ålder och 

deras arbetsbakgrund. 

 

 Informant 1: Kvinna i 30-årsåldern. Barn- och ungdomsutredare som tidigare jobbat 

med ensamkommande flyktingbarn, på kvinnojour och som kurator. Hon har arbetat 

med barnutredningar i ett och ett halvt år. 

 Informant 2: Kvinna i 25-årsåldern. Barn- och ungdomsutredare som tidigare jobbat 

inom olika områden inom socialtjänsten. Hon har arbetat med barnutredningar i drygt 

ett år. 

 Informant 3: Kvinna i 50-årsåldern som arbetar som mottagare i en 

mottagningsgrupp. Hon har tidigare jobbat med barnutredningar i drygt 15 år. 

 Informant 4: Kvinna i 35-årsåldern. Barn- och ungdomsutredare som tidigare jobbat 

som undersköterska, på kvinnojourer och arbetat med ideellt socialt arbete. Hon har 

jobbat med barnutredningar i drygt ett år. 

 Informant 5: Kvinna i 30-årsåldern. Barn- och ungdomsutredare som har arbetat med 

detta i cirka två år. 

 Informant 6: Kvinna i 25-årsåldern. Barn- och ungdomsutredare som har arbetat med 

detta i cirka tre år. 

 Informant 7: Kvinna i 40-årsåldern som arbetar som kvalitetssamordnare. Hon har 

arbetat med barnavårdsutredningar från år 2008 tills ganska nyligen. 
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6.1 Barnperspektivet i det dagliga arbetet 

Ett samband i alla intervjuer är att informanterna diskuterar och definierar barnperspektivet 

som att man som socialsekreterare hela tiden frågar sig ”Hur blir det här för barnet?”. Det 

beskrivs i intervjuerna att man som socialsekreterare, i sitt dagliga arbete, hela tiden utgår från 

barnens bästa när en utredning genomförs. Alla informanter nämner vid något tillfälle 

”barnets bästa”. 

För mig innebär barnperspektiv att i allt man gör ska man ständigt tänka på att ”Är det 

här barnets bästa?” Allt ifrån… En förälder… ”Ställer jag det här för att det är utifrån 

information som jag vill få in som påverkar barnets situation eller handlar det här mest 

om föräldrarnas relation? Går det in på annat?” Man måste ha det här ”Vem är det man 

utreder för?” Man måste ha det i bakhuvudet hela tiden och påminna sig själv om det. 

(Informant 2) 
 

Barnperspektivet definieras av informanterna som att ”barnets bästa” ska vara i fokus, vilket 

är en tanke som ska finnas med genom hela utredningens gång. När informanterna pratar om 

barnets bästa är det två av informanterna som förklarar att man som socialsekreterare måste 

fråga barnet om vad som är barnets bästa. 

Barnen är ju expert på sin situation och vet allt om den så man ska inte vara rädd att 

prata med barnet. (Informant 7) 

 

När man utreder är det viktigt att barnen får vara med och känna att de får vara med och 

driva den här processen som de faktiskt hamnat i. De vet hela tiden vad som händer. 

Det handlar för mig om barnperspektiv. Bara för att de är barn så betyder inte det att de 

inte vet någonting. Utan de ska hela tiden behandlas som små vuxna och sedan får man 

ju… modifiera det. Efter hur gamla de är och hur mycket de förstår.” (Informant 5) 

 

Hur man som socialsekreterare kan använda barnperspektivet påverkas även av barnets ålder 

och mognad. Utifrån barnets personliga mognad skapas en delaktighet i utredningarna som 

passar just det barnet. 

 

De andra informanterna, fem av sju, verkar ha en idé om att barnperspektiv är något de själva 

skapar genom att utgå från ”barnets bästa”. Att barnets bästa ska vara en tanke, utifrån ett 

vuxet perspektiv, som genomsyrar hela utredningen. 

 

Att alltid försöka ha barnet i fokus. För ofta så är det ju så mycket annat runtomkring 

barnet som kan ta plats. Det kan till exempel vara en förälder som har en psykisk 

sjukdom eller missbruk hos föräldern eller liknande. Men hela tiden försöka återkoppla 

till ”Hur påverkar det här barnet?” att föräldrarna får hjälp, det är ju en sak men våra 

utredningar ska ju inte ha föräldrarna i fokus även om det kanske är där svårigheterna 

ligger. Utan hela tiden försöka knyta tillbaka det till barnet. Och det är inte alltid det 

lättaste.” (Informant 6) 
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Det finns en vedertagen föreställning bland informanterna om att man som socialsekreterare 

behöver hjälpa barnet att inse sitt eget bästa. Att alla barn inte vet själva vad som är deras 

bästa utan att socialsekreteraren har tolkningsföreträde att avgöra vad som är barnets bästa. 

För barnperspektivet, jag vet inte om man ska förenkla det genom att se det utifrån 

barnets synvinkel. Men då behöver man också hjälpa barnet att se, vad det är, är man 

tillräckligt liten kan man inte förstå det kanske. (Informant 7) 

 

För att återknyta till studiens syfte, huruvida barnperspektivet används i det dagliga arbetet på 

socialtjänsten, ser vi att samtliga informanter anser att de använder barnperspektivet i sitt 

dagliga utredningsarbete på socialtjänsten. Det är ingen av informanterna som reflekterade 

huruvida det finns olika aspekter av barnperspektivet, nämligen det vuxna barnperspektivet 

och barnets eget perspektiv. Enligt mig finns det en problematik med att inte vara medveten 

om att det finns olika aspekter av barnperspektivet, eftersom det är stor skillnad på att 

använda det vuxna barnperspektivet och barnets eget perspektiv. Enligt Gustavsson (2011) 

ska barnet alltid ges möjlighet att själv berätta om sin situation. 

 

Använder man de vuxnas barnperspektiv sa informanterna att de själva utreder utifrån vad 

som är barnets bästa. Däremot hade de inte frågat barnet vad de själva trodde skulle vara det 

bästa för dem. Visst är det bra att det finns en reflektion och en tanke om att ha ett 

barnperspektiv men barnets eget perspektiv saknas på de flesta socialkontor. Cederborg 

(2014) betonar vikten av att inkludera barnen i det sociala arbetet. Barns åsikter ska vara 

nödvändiga och socialtjänsten ska betrakta barnen som aktiva och kunniga om sin situation 

(Cederborg 2014, s. 8). Genom att ge barnen möjlighet att delta i samtal kan 

socialsekreteraren innefatta barnperspektivet i analyser och beslut. 

 

Enligt Norrköpingsmodellen ska barnet ges möjlighet att själv berätta om sin situation 

Men hur kommer det sig att barnperspektivet inte tillämpas i den grad det borde? Enligt 

informanterna i denna studie sägs en anledning vara tidsbristen. I de system, exempelvis 

socialtjänsten, som uppstår av människor avgör strukturen hur beslut fattas och normer ska 

tolkas. Men för att åstadkomma förändring ska man enligt Öquist (2008) se hela strukturen, 

en struktur där människan är en del. Tidsbristen bottnar sig med andra ord i hur strukturen 

inom socialtjänsten är uppbyggd. Mer om tidsbristen inom socialtjänsten tas upp i nästa 

kapitel. 
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6.2 Barnens delaktighet i utredningarna kontra tidsbristen 

Barnens delaktighet och inflytande i en utredning styrs till stor del av tiden. Det finns en 

tidsbrist inom socialtjänsten som förklaras genom att ärendebelastningen är alldeles för hög 

och att det är en dålig struktur. Samtliga informanter påpekar att det finns en tidsbrist inom 

socialtjänsten. Vid kodningen var tidsbristen den absolut främsta och mest framträdande kod 

som hela tiden hittades i transkriberingarna. Bland alla intervjuade socialsekreterare finns det 

en ambition om att träffa barnen i större utsträckning än vad som görs i dagsläget. Samtliga 

intervjuade påpekar att det finns en tidsbrist inom socialtjänsten som gör att det tyvärr inte 

hinns med att träffa barnen så många gånger som utredningen kräver. 

 

Om det fanns mer tid skulle fler barnsamtal hållas men det finns en tidsbrist som leder till att 

barnens delaktighet i utredningarna blir begränsade. Oftast behöver man som 

socialsekreterare få ut så mycket information som möjligt, på kortast möjliga tid. Det finns 

sällan utrymme att ses för att ta en promenad eller leka i en lekpark. 

Jag har haft utredningssamtal där jag har fått följa med en flicka till stallet. Vi har gått 

och fikat, gått promenad och så vidare. Det är en utopi att det ska vara så men jag 

tänker att tidsbegränsningen och stressen styr det där lite men om man har en ambition 

om att försöka få det så då jobbar man åt rätt håll i alla fall. (Informant 7) 

 

Tidsbristen påverkar de yngsta barnen allra mest. För att skapa en allians med barnen och för 

att få dem att prata krävs det mycket tid med barnen. De yngre berättar inte vad som helst 

utan vidare för en socialsekreterare de bara träffat en gång. Det krävs tid att bygga upp en 

relation och ett förtroende. Tid som i dagsläget inte finns. Det är lättare att få en tonåring att 

prata direkt men de yngre barnen kräver mer tid för att öppna sig. 

Vi skulle ha mer tid på att samtala med barnen. Ännu mer tid. Faktiskt. Ibland har vi 

tillräckligt med tid men ibland har vi för lite tid. Allra helst när det gäller de små 

barnen. För det tar lite längre tid att prata med och få ett ordentligt samtal med en 6-

åring än med en som är 14. Man kan gå in och prata ganska direkt med en 14-åring men 

en 6-åring behöver man få en relation till nästan innan man kan börja kräva svar. Man 

skulle behöva lägga mer tid på att skapa en allians med barnet. (Informant 2) 

 

En annan del i att göra barnet delaktigt i en utredning är att motivera barnet till att medverka i 

samtal. Socialtjänstlagen bygger på frivillighet vilket innebär att om barnet inte vill ställa upp 

på ett samtal kan ingen tvinga barnet. För att prata med ett barn krävs föräldrarnas 

godkännande och även där kan man som socialsekreterare inte tvinga något barn. Det 

motiverande arbetet att engagera föräldrar och barn hinns inte med i dagsläget. 

Det är liksom en tidspress och man har ett visst antal månader på sig att bli klar med ett 

ärende. Då kan det många gånger faktiskt bli så att man inte prioriterar att höra barnet. 
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För att det tar tid. För att barnet inte vill och man liksom inte hinner motivera barnet 

eller hinner motivera föräldrarna att låta barnet komma hit. Vi har inte alla gånger ett 

barnperspektiv som det egentligen ska krävas av oss. (Informant 4) 

 

En av informanterna beskriver att hon träffar barnen tills det uppstår en tillfredställelse hos 

socialsekreteraren. Denna socialsekreterare tar sig tid, som egentligen inte finns, eftersom 

detta leder till att socialsekreteraren tvingas jobba övertid. 

Jag försöker att alltid träffa barnen tills jag är nöjd. Jag träffar dem hellre en gång för 

mycket än för lite men då kan man säga ”Vi kommer nog inte sitta i en timme men jag 

har lite kompletterande frågor bara.” Jag tummar aldrig på det utan jag kör på de 

mötena jag behöver och sedan får jag hellre jobba över för att bli klar. (Informant 5) 

 

Enligt Östberg (2010) kan det faktum att frånvaron av barnen i beskrivningarna av arbetet 

tydas som att socialsekreterarna inte lär känna de barn som utredningen handlar om. 

Resultaten i denna studie visar på ett liknande scenario där tiden helt enkelt inte finns till att 

lära känna barnen. Anledningen till tidsbristen kan förklaras med hjälp av systemteorin och 

helhetssynen eftersom tidsbristen, enligt informanterna i denna studie, sägs bero på strukturen 

inom socialtjänsten. Öquist (2008) menar att man ska se världen, eller i detta fall 

socialtjänsten, som en helhet istället för att fokusera på delarna. Tidsbristen kan förklaras i hur 

strukturen inom socialtjänsten ser ut. 

 

6.3 Föräldrarnas eller barnets röst 

I en utredning som rör ett barn är det vanligt att föräldrarna hörs mycket. Föräldrarna är en av 

de främsta källorna när man samlar in information kring barnets livssituation. Det är även 

vanligt att föräldrarna tar plats i den mening att de berättar om sina problem och funderingar, 

istället för att fokusera på barnet. Informationen kring barnet samlas ofta in genom att man 

frågar föräldern istället för barnet, så kallad andrahandsinformation. Föräldrarnas kunskap om 

barnet vägs in mer i en utredning än barnets egen kunskap om sin situation. 

För så som situationen ser ut… Vi har väldigt mycket att göra, föräldrarna hörs mycket 

mer och det är lätt att glömma bort att… Det är lätt att ta in så mycket från föräldrar och 

missa barnen. (Informant 1) 

 

Därför läggs stor vikt vid att den socialsekreterare som pratar med familjerna kan hålla fokus 

på barnet istället för att låta föräldern ta över en utredning som från början handlade om 

barnet. I enighet med systemteorin verkar socialsekreterarna se barnen som en del i en större 

helhet. I detta sammanhang är familjen den större helheten som barnen ingår i. Detta kan 

förstås i att socialtjänstlagen enligt Rasmusson (2006) främjar familjen som en enhet istället 
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för barnet som en individ. Barnets behov förbinds med föräldrarnas behov eftersom det finns 

en helhetssyn över barnets situation i socialtjänstlagen. Det faktum att barnets behov förbinds 

med föräldrarnas behov strider å andra sidan emot det som Socialstyrelsen beskriver såhär; 

”Barn ska emellertid inte ses som ett bihang till sina föräldrar utan som unika individer med 

egna behov” (Socialstyrelsen (2006a) s. 22). 

 

Enligt mig är det dock viktigt att det sker en förändring här, om barnen ska få en chans till ett 

inflytande och kunna påverka i samhället. Arnér (2006) menar att om vuxnas erfarenhet är det 

som ska räknas, kommer barnen aldrig kunna vara delaktiga i samhällsdebatten. De vuxna har 

ett företräde när det kommer till att tolka verkligheten. Ska barnets röst hamna i första rummet 

och prioriteras måste de vuxnas tolkningsföreträde förändras. 

 

Eftersom socialtjänstlagen bygger på frivillighet kan inte Socialtjänsten tvinga barnen eller 

familjerna att prata med dem. Det framkommer av flera informanter som menar att det blir en 

svår uppgift att motivera familjerna att vara delaktiga. 

Eftersom att det är barn vi utreder ska barns talan komma fram. För det är ju barnet vi 

utreder men i vissa fall så pratar man aldrig med barnet utan man har bara kontakt med 

föräldrarna, skolan, mormor eller morfar. Eller någon annan. Men barnets röst hörs inte. 

Och det kan ju vara för att föräldern inte vill, vi måste ju få förälderns godkännande för 

att få prata med barnen. Och sedan så kan det faktiskt vara så att barnet heller inte vill 

prata med oss. Det vill inte träffa oss och då kan inte vi tvinga oss på barnet heller för vi 

ska ju inte göra det jobbigt för barnet att prata om det som redan är jobbigt utan vi ska 

ju underlätta. Och det gör vi ju inte alla gånger. (Informant 3)  
 

6.4 Barnets integritet – en anledning till att inte utreda 

Ett annat sätt att definiera ett barnperspektiv, som flera av informanterna nämner, är att se 

situationen från barnets perspektiv. Det påminner om definitionen nämnd ovan, att 

socialsekreteraren ska utgå från barnets bästa men här har även barnperspektivet en annan 

roll. En skyddande roll för barnets integritet. Det finns en föreställning om att barnperspektiv 

innebär att det ska stötta barnet i en situation där det är jobbigt för barnen att prata med 

socialtjänsten. I en sådan situation ska barnperspektivet hjälpa barnet att inte behöva prata 

med socialtjänsten. Flera av informanterna påpekar att barnens integritet missas eftersom 

många barn tar skada av att prata med socialtjänsten. 

Jag skulle vilja ha mer barnperspektiv. För det som vi alltid säger i första mötet är att 

”Vi är socialtjänst. Vi finns här för att utreda barn och ungdomars behov av stöd och 

skydd.” Det är den här standardfrasen. Och jag tycker att man missar barns behov och 

integritet där. Och där borde barnperspektivet komma in och stötta upp mer. För ja… 

Det är många barn som tar skada också av att vi klampar in och ska veta, fråga saker 

och är nyfikna. (Informant 2) 
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Det har visat sig i samtal med barn att de har mycket att säga men samtidigt behöver 

man vara lite försiktig för i det här jobbet måste man ändå ha en tanke om att de är 

rädda att komma hit. Att föräldrarna kan preparera dem så att de utsätts för någon 

pressad situation. Då backar vi. För man gör inte så mot barn. För vi vill inte att de ska 

känna att de är i en pressad situation. (Informant 3) 

 

Detta är ett genomgående tema bland informanterna, att man inte ska utsätta barnen för den 

press det innebär att komma till socialtjänsten och prata. Men en av informanterna ser det på 

ett annat sätt. Ett sätt som innebär att man som socialsekreterare ska hjälpa barnet att våga 

prata om det svåra, samtidigt som det ska vara på barnets initiativ vad som kommer fram 

under samtalet. 

Man ska inte vara rädd att prata med barnet. För om inte jag vågar sätta ord på det, hur 

ska då barnet våga göra det? Man kan göra på olika sätt, till exempel kan man säga ”I 

mitt jobb stöter jag ofta på barn som berättar att deras föräldrar bråkar ibland och att det 

är jobbigt. Hur är det för dig?” Att man sätter ord på känslor utan att plantera 

information. Skulle barnet säga då ”Men det är så för mig också.” Då säger man som 

socialsekreterare ”Jaha. Berätta om det.” För då kommer det från barnet. Jag hjälper till 

att våga prata om det men sedan blir det helt på barnets initiativ vad som kommer fram. 

(Informant 7) 

 

Om man som socialtjänst inte ”klampar in och frågar saker”, hur ska man då få reda på 

någonting? Frågan är om detta inte bara är en undanflykt för att slippa behöva bry sig. Barnet 

är redan i en pressad situation och som socialtjänst behöver man faktiskt inte pressa barnet att 

berätta det minsta om någon av sina föräldrar. Däremot kan man fråga hur barnet mår eller 

hur barnet önskar att situationen var. 

 

Att inte utreda för att skydda barnens integritet kan förstås som en normhandling. Handlingen 

utförs för socialsekreterarens egen skull, med sociala regler och värderingar i ryggen som 

säger att det är okej att inte prata med barnet. Där normen är att pratar man med barnet så 

klampar man in på barnets integritet. Detta kan även förstås som ett ”conscience collective” i 

den mening att det finns gemensamma idéer som präglar de enskilda socialsekreterarnas 

uppfattningar. 

 

Det faktum att man som socialsekreterare inte ska utreda för att skydda barnets integritet 

strider även emot det Gustavsson (2011) beskriver om att barn inte längre bara ska skyddas, 

barn ska även vara aktörer i frågor som rör deras livssituation. Ett barn som tystas är knappast 

en aktör i de frågor som rör barnet. 
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Resultaten i denna studie visar att man ska skydda barnens integritet, vilket påminner om det 

Östberg (2010) beskrev med att socialsekreterarna argumenterade varför de inte ska lära 

känna barnen. Argumentet lydde att barnen inte skulle behöva träffa för många 

myndighetspersoner och att involvera barnen skulle göra mer skada än nytta. Men hur kan 

detta förstås? Hur uppkommer dessa tankar och moraliska värderingar om att det är bäst att 

skydda barnen genom att inte involvera dem? En förklaring skulle kunna vara ”conscience 

collective” som Andersen & Kaspersen (2010) beskriver som ett system av moraliska 

gemensamma idéer som präglar socialsekreterarnas enskilda uppfattningar. I denna studie är 

de moraliska uppfattningarna att man som socialsekreterare skyddar barnets integritet genom 

att inte utreda. 

 

6.5 Utbildningar i barnsamtal 

Något som inte var väntat i resultatet var det faktum att informanterna påpekade att det 

behövs mer utbildning i hur man som socialarbetare rent praktiskt håller ett barnsamtal. 

Samtliga informanter berättar att de har gått en utbildning i BBIC. BBIC fokuserar på hur 

man som handläggare ska sköta dokumentationen och handläggningen av ett ärende. Men 

BBIC är ingen metod i hur man ska hålla barnsamtal, vilka frågor man kan ställa till ett barn 

eller vilka olika tekniker det finns när man pratar med ett barn. Många av de tillfrågade 

informanterna angav att de saknar utbildning i hur de praktiskt ska genomföra ett barnsamtal. 

Av totalt sju informanter påpekar sex stycken att det skulle behövas mer utbildning i hur man 

håller barnsamtal. 

Vi får ingen utbildning alls i hur vi ska samtala med barn. Det finns lite intervjumallar 

som man kan gå efter och sådant är alltid bra. Det finns en mall för hedersrelaterat våld 

t.ex. hur man kan diskutera det och olika ord man ska använda. Sedan har vi fått 

endagsutbildning hur man ska prata med barn som har neuropsykiatriska sjukdomar 

som ADHD, autism osv. Men vi skulle behöva mer praktiskt sådant. Så man inte gör de 

här klassiska missarna. Man lär sig ju men vissa saker kan vara bra att veta redan innan. 

(Informant 6) 

 

Istället för utbildningar lär man sig av varandra. Man får ”följa med kollega” när man är 

nyanställd men förväntas ganska snabbt kunna föra samtalen själv. Det faktum att man som 

oerfaren nyanställd socialsekreterare ska hålla barnsamtal, beskrivs av informanterna som 

respektlöst mot både klient och socialsekreteraren. 

Att vi inte har någon utbildning i hur man håller samtal tycker jag är ganska respektlöst 

mot sin klient. Att man kommer in som nyexad och ska sitta och prata… Med de här 

jobbigaste ärendena och inte veta hur man ska prata. Jag tycker att det är respektlöst 

mot familjerna. Att socialtjänsten kastar in nyexade. Även mot socionomen för det är 
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ganska skrämmande att sitta där. Jag visste inte vad man skulle ställa för frågor men de 

sa bara ”In bara och fråga om det här” Jag var med någon kollega några gånger men 

sedan skulle jag kunna det själv. (Informant 5) 
 

De flesta har gått en utbildning som heter ”Motiverande samtal” men den utbildningen 

specificerar sig inte på hur man pratar med just barn. 

Jag läste ändå på socialhögskolan och jag blev klar för ett par år sedan. Men just det här 

”Hur samtalar man?” själva samtalsmetodiken och det här praktiska. Utbildningen på 

socialhögskolan är ju väldigt bred och allmän. Utbildningen ”Motiverande samtal” är ju 

bra men det är inte just om barnsamtalen. För jag blev så förvånad över att när man 

pratar med barnen, ställs det så mycket ledande frågor. Särskilt när barnen är mindre. 

Och det är ju lite att lägga in orden i munnen på barnet. (Informant 1) 
 

6.6 När barn berättar om något som är svårt 

Det finns en vedertagen allmän inställning hos flera informanter om att de inte är några 

poliser och därmed inte behöver fråga så ingående om barnets problematik. Socialsekreterarna 

vill prata med barnen, men verkar samtidigt rädda för vad barnen ska säga. Flera informanter 

påpekar att de inte vet hur de ska reagera på det barnen berättar om sin livssituation. 

Men en svårighet som är… Det är ju det här med att ”Hur tar man emot det barnet 

säger?” För att… Det finns ju faktiskt… Barn är ju… De är ju lite smartare. De ser ju 

och tänker att ”Varför frågar hon si och så?” Men det kan ju faktiskt vara så att ett barn 

berättar något otäckt. Och då ”Hur tar man emot det?” Det kan bli så att man backar 

istället. (Informant 1) 

 

En av informanterna sticker ut genom att ha en lösning på det faktum när barnen berättar om 

någonting svårt. 

Barnen är ju expert på sin situation och vet allt om den så man ska inte vara rädd att 

prata med barnet. För om inte jag vågar sätta ord på det, hur ska då barnet våga göra 

det? Och det kan ju vara… Man kan göra på olika sätt, t.ex. kan man säga ”jag i mitt 

jobb stöter ofta på barn som berättar att deras föräldrar bråkar ibland.” och att det är 

jobbigt. ”Hur är det för dig?” att man sätter ord på, utan att plantera information. Skulle 

barnet då säga ”men det är så för mig också.” att man då ”jaha berätta om det.” 

(Informant 7) 

 

Barnen anpassar sig själva och vad som sägs till det atmosfären erbjuder vilket Brusling och 

Strömqvist (2006) bekräftar genom att förklara att makten över vad som sägs i samtalen finns 

hos den vuxna. Om den vuxna har makten, och egentligen inte vågar höra vad barnet kommer 

berätta, då kommer det förbli osagt. Även Arnér och Tellgren (2006) påpekar detta genom att 

förklara att den vuxna har förtur när det kommer till att tolka verkligheten. Om ett barn inte 

får berätta om något som är svårt, för att socialsekreterarna inte vet hur hen ska hantera det, 

har barnperspektivet inte tillämpats. Barnet ska, i enighet med det Gustavsson (2001) 

beskriver, berätta om sin verklighet utifrån sitt eget perspektiv. Om socialtjänsten väntar på 
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att poliserna ska komma och göra ”sitt jobb”, hur ska man då tillämpa barnperspektivet i 

utredningsarbetet? 
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7. Slutsats & diskussion 

I detta kapitel redovisas slutsatserna. Dessutom kommer resultatet diskuteras utifrån studiens 

syfte, frågeställningar, tidigare forskning och teori. Studiens syfte var att undersöka hur 

socialsekreterare på socialtjänsten tillämpar ett barnperspektiv i sitt dagliga arbete och hur 

barnens inflytande ser ut över de beslut som fattas. Den insamlade datan visar att 

socialsekreterarna använder de vuxnas uppfattning om vad barnperspektivet är i sitt dagliga 

arbete och att barnens inflytande är begränsat. Resultatet analyserades utifrån några teoretiska 

utgångspunkter som valts för studien. 

 

Huvudslutsatsen som kan dras från denna studie är att barnperspektivet används i begränsad 

omfattning inom socialtjänsten och att barnens delaktighet i utredningarna är bristfällig. Det 

finns en ambition om att använda barnperspektivet men det barnperspektiv som denna studie 

undersökt används i mycket liten utsträckning. Socialsekreterarna använder istället det vuxna 

barnperspektivet i sitt dagliga arbete på socialtjänsten. Dock saknas barnperspektivet, barnets 

egna perspektiv, i stor utsträckning och detta beror till stor del på tidsbrist och en dålig 

struktur inom socialtjänsten. 

 

En annan slutsats är att barnens inflytande i utredningarna är begränsat. Socialsekreterarna 

träffar barn i nästintill varje utredning men om det fanns mer tid skulle fler barnsamtal hållas 

och barnen skulle därmed bli mer delaktiga i utredningsarbetet på socialtjänsten. 

 

Jag vill nu diskutera resultaten utifrån studiens syfte, frågeställningar och i relation till den 

tidigare forskningen och teorin. Denna studie har gett mig en insikt i att det finns ett stort 

behov att utveckla socialsekreterarnas barnperspektiv. Det behövs en definition om vad ett 

barnperspektiv egentligen innebär. En definition som innebär att man som socialsekreterare 

ska fråga barnet hur barnet uppfattar sin egen situation. Det barnperspektiv som denna studie 

undersökt används bara i begränsad omfattning inom socialtjänsten. Det finns ett behov att 

utveckla socialsekreterarnas barnperspektiv i det sociala arbetet vilket även bekräftas av 

Cederborg (2014). 

 

Resultaten i denna studie visar att socialsekreterarna definierar barnperspektivet som att det 

finns en önskan att lära känna barnen och alltid sträva efter barnets bästa. Detta anser jag inte 
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vara ett barnperspektiv. Att vidta åtgärder som socialsekreteraren anser och bedömer vara till 

barnets bästa, är att inta ett vuxenperspektiv på barn. 

 

Förhoppningen är att denna studie ska kunna bidra i det sociala arbetets praktik. 

Barnperspektivet måste utvecklas och arbetsmetoder måste tas fram som främjar barnets eget 

perspektiv, inte de vuxnas barnperspektiv. Antagligen måste även strukturen ändras inom 

socialtjänsten eftersom mycket av problematiken till att barnperspektivet inte tillämpas sägs 

bottna i tidsbristen som kommer ur den höga arbetsbelastningen, som i sin tur sägs bero på 

strukturen. Ytterligare en anledning till att ändra strukturen och därmed ge socialsekreterarna 

mer tid till barnen, är att socialsekreterarna skulle kunna få mer tid till eftertanke. Jag tror att 

strukturen måste förändras inom socialtjänsten för att socialsekreterarna ska få den tid som 

idag inte finns till reflektion och analys av sitt arbete. Det faktum att ingen av informanterna 

reflekterar huruvida det finns två sätt att tolka barnperspektivet, det vuxna och barnets egna, 

visar tydligt att det inte finns tid till reflektion. 

 

Det förvånande i resultatet var att flera socialsekreterare beskriver en ovisshet över hur de ska 

reagera när barnen berättar något som är svårt. Ovissheten kan leda till att man som 

socialsekreterare föredrar att barnen exempelvis pratar med polisen om det svåra och det 

förklaras med att socialtjänsten faktiskt inte är några poliser. Det finns en vedertagen allmän 

inställning på socialkontoren hos flera informanter om att de inte är några poliser och därmed 

inte behöver fråga så ingående om barnets problematik. Socialsekreterarna vill prata med 

barnen, men verkar samtidigt rädda för vad barnen ska säga. Flera av informanterna påpekar 

att de inte vet hur de ska reagera på det barnen berättar om sin livssituation. Vad som verkar 

glömmas här, enligt min mening, är att barn är smarta. De känner om man som 

socialsekreterare är osäker eller rädd för vad barnet ska säga. Om jag var barn i dagens 

samhälle och skulle prata med en socialsekreterare vet jag inte om jag skulle våga öppna mig. 

Det sägs att ett barn pratar, men bara om det finns någon som verkligen lyssnar. Men om 

socialsekreteraren är rädd för vad barnet ska säga, och socialsekreteraren har 

tolkningsföreträde att bestämma vad som sägs, kommer det leda till att barnet inte pratar. 

Skulle jag vara i barn i en sådan situation skulle jag känna att tala är silver, tiga är guld. 

 

En annan del av resultatet som förvånade mig var det faktum att ämnet utbildning togs upp i 

sex av sju intervjuer, oberoende av att informanterna fick frågor om det. Därför kände jag att 
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det var av vikt att presentera detta, även om det inte kan förklaras med någon av de valda 

teorierna eller teoretiska utgångspunkterna för denna studie. 

 

Studier i socialt arbete ska kunna tillämpas i det praktiska arbetet och ingenstans finns en 

vedertagen definition om vad ett barnperspektiv egentligen innebär. Förslag på vidare 

forskning är en vedertagen definition av vad ett barnperspektiv faktiskt innebär. En definition 

som går att använda i det praktiska sociala arbetet. 

 

En viktig utgångspunkt i denna studie, FN:s barnkonvention, är fortfarande inte svensk lag. 

Det måste den bli. I år fyllde barnkonventionen 25 år men den har ändå inte hunnit bli svensk 

lag. Om barnkonventionen skulle bli svensk lag skulle det bl.a. kunna krävas att beslutsfattare 

har en viss kompetens om barns rättigheter. Vi är på väg i rätt riktning i en förändringsprocess 

som alltmer sätter barnet i fokus men idealet är fortfarande, tyvärr, den färdiga vuxna 

människan. Arnér och Tellgren (2006) beskriver detta som att barndomen ses som något utan 

eget värde. Detta leder till att barnen får rollen som ”ännu-inte-vuxna”. Jag vill poängtera att 

barnen behöver få ett ökat deltagande inom socialt arbete. Ett deltagande som innebär att 

socialsekreterarna verkligen tar sig tid att lyssna på barnen. Ett deltagande som möjliggörs 

tack vare att socialsekreterarna använder öppna frågetekniker, exempelvis 

Norrköpingsmodellen, och låter barnen höras och komma fram i utredningarna. Som en av 

informanterna sa ”Det är ju för barnen vi gör detta. Annars behöver vi inte gå till jobbet.” 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 
INTRODUKTION: 

 Presentation av mig själv och denna studie. Studiens syfte, frågeställningar och jag 

berättar om etiska dilemman. 

 Utredarens yrkestitel och annan yrkeserfarenhet. 

 Hur länge har du jobbat med barnutredningar? 

 En vanlig dag på jobbet. 

 
 
BARNPERSPEKTIV: 

 Vad innebär det att arbeta utifrån ett barnperspektiv? 

 Vad är viktigt med att arbeta utifrån ett barnperspektiv? 

 Kan du ge några konkreta exempel hur du använder barnperspektivet i ditt dagliga 

arbete? 

 Hur samlas information kring barnets livssituation in? 

 Hur ofta intervjuas barnen själva? 

 Får barnen komma till tals på något annat sätt? I sådana fall, hur? 

 Vad anser du om barnets delaktighet i utredningarna? 

 Gör din arbetsplats det möjligt för barnen att delta i utredningarna? 

 
 
SAMTAL MED BARNET 

 När ni samtalar med barn, finns ju en risk att det blir ett dominansförhållande, d.v.s. 

den vuxne har ett övertag, hur tänker du kring det? 

 Hur ser det ut när ni samtalar med barnet? Hur går det till? 

 Vilka metoder använder du dig av i samtal med barn? 

 Vilka svårigheter eller möjligheter finns det när man samtalar med barn? 

 
AVSLUT 

 Om du fick önska; hur skulle det sociala utredningsarbetet se ut när det kommer till 

barn? 
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Bilaga 2 – Tankefigur 
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