
1 

Stockholms universitet 
Institutionen för socialt arbete 
C-uppsats 
HT2009 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Har kvalitén på barnets delaktighet ökat i 
barnavårdsutredningar efter att BBIC har 

börjat tillämpas?  

Författare: Lollo Lindahl 
Handledare: Eva Lundman 

 



2 

Har kvalitén på barnets delaktighet ökat i barnavårdsutredningarna efter att BBIC har 
börjat tillämpas? 
Lollo Lindahl 
 
Has the quality of children participation increased in social welfare investigations since the 
social services have started to work with BBIC? 
 
ABSTRACT 
 
The purpose with this examination essay was to find out if participation of children in social 
welfare investigations had increased since the social services had started to work with BBIC. I 
compared the participation of the child before BBIC, then when social service had started to 
work with BBIC and I tried to see if there were increased participation in the investigations. 
My theoretic starting-point was the symbolic interactionism and I used the qualitative method 
of investigation. In my investigation I found that there is not yet any increase in participation 
of the child in the investigations when social service work with BBIC. What I found was that 
the reason to start an investigation often was that the parents made the problem for the child 
and that conditions at home for the child influenced the possibility of the child to communi-
cate with an adult that the child did not know. It is important for the social welfare secretary 
to create social interaction/communication with the child to get the ability to listen to the child 
and its story. If the child just interact with it itself we adult will never know the story. 
 
 
 
 
Key words: child, BBIC, investigations, communicate, communication, social welfare inves-
tigations, barn, barnavårdsutredning/ar, samtal med barn. 
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1. Inledning 

Jag har ett speciellt engagemang för att barnet ska kunna framföra sina åsikter och syn-
punkter i de sammanhang som berör barnet. I barnavårdsutredningar är det väldigt viktigt för 
barnet att få göra sin röst hörd. Barnavårdsutredningen har satts i gång på grund av att något 
har hänt barnet inom familjen eller att det åtminstone finns misstanke om att något har 
hänt/drabbat barnet. Det kan handla om att barnets föräldrar visar sig missbruka alkohol eller 
droger. Föräldern kanske har drabbats av psykisk sjukdom. Barnet kanske har varit utsatt för 
ett sexuellt övergrepp eller blivit misshandlad. Alla dessa omständigheter är omtumlande för 
barn men det kan vara nästan mer omtumlande när socialtjänsten kommer in i familjen och 
börjar ställa frågor.  

Yngre barn vänjer sig och anpassar sig till sina levnadsförhållanden även om någon utom-
stående tycker att barnets familjeförhållanden är dåliga. Hur ska ett barn kunna veta att inte 
alla barn har det som det aktuella barnet har det? Barnet har inte större socialt nätverk än det 
tillåts ha av sina föräldrar/vårdnadshavare. Barnet kan även få begränsat nätverk just på grund 
av sina familjeförhållanden. Barnet pratar inte om hur det är hemma och man tar inte heller 
med sig någon kompis hem.  

     I Sverige riktades det allvarig kritik mot familjevården från JO och riksdagens revisorer 
1991/92 som gjorde att Socialstyrelsen fick regeringens uppdrag att stärka och utveckla famil-
jehemsvården. Det som kritiken handlade om var att de lagstadgade uppföljningstiderna inte 
hölls, att barnen sällan kom till tals med sina socialsekreterare under en placering och att det 
ofta saknades vård- respektive behandlingsplaner för de placerade barnen och ungdomarna. 
Socialstyrelsen beslöt sig för att prova en del av det material som socialtjänsten i Storbritanni-
en använde och som ledde till Dartingtonprojektet 1995-1997 där fyra kommuner deltog i 
projektet. Projektdeltagarna ville därefter tillämpa det brittiska materialet i sin helhet som 
ledde till BBIC-projeket, projektet Barns Behov i Centrum, 1999-2005 där sju svenska kom-
muner/kommundelar deltog.1  
 
     Målet med BBIC-projektet var att komma till rätta med de tidigare nämnda bristerna ge-
nom att  

• stärka barnets ställning i den sociala barnavården,  
• förbättra samarbetet om barnet med föräldrar och familj, vårdgivare och professionellt 

nätverk, 
• strukturera och systematisera arbetet så att handläggning och insatser lättare kan följas 

upp, både individuellt och på gruppnivå samt 
• leda till ökad kvalitet och rättssäkerhet genom nationell enhetlighet i utredning, plane-

ring och uppföljning.2  
 
     I Stockholms stad beslutades att den i BBIC-projektet skapade arbetsmetoden BBIC3 skul-

                                                
1 Socialstyrelsen (2006), 14-15. 
2 Ibid., 15-16. 
3 Se under 5. 
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le införas från och med 1 januari 2009. Personalen har erhållit utbildning i hur man arbetar 
enligt BBIC. Jag kände en nyfikenhet på om BBIC har fört med sig att kvalitén på barnets 
delaktighet och samtal nu har ökat i barnavårdsutredningar. Det är anledningen till att denna 
uppsats har blivit skriven. 

2. Syfte  

Syftet är att ta reda på om kvalitén på barnets delaktighet i samtal och dokumentation vid bar-
navårdsutredningar har ökat när socialtjänsten nu ska arbeta enligt BBIC, Barns Behov I 
Centrum. Enligt BBIC ska barnavårdsutredningen utgå från barnets behov och barnets bästa. 
Barnet ska vara delaktigt vilket ska dokumenteras i utredningsakten.  

3. Frågeställningar 

• Hur var barnets delaktighet i barnavårdsutredningarna innan socialtjänsten började ar-
beta enligt BBIC? 

• Hur var barnets delaktighet i barnavårdsutredningarna efter att socialtjänsten börjat ar-
beta enligt BBIC? 

• Vilken eventuell förändring av kvalitén kan man se i barnets delaktighet i barnavårds-
utredningen utförd enligt BBIC?  
 

4. Definition av begrepp  

Bronfenbrenners Ekologiska forskningsmodell: Denna modell beskriver utvecklingspro-
cessen för barnet som en funktion av samspelet mellan barnet och en omgivning bestående av 
sinsemellan samspelande system på olika nivåer. Längst inne har vi barnet i den omedelbara 
närmiljön. Familjen är barnets främsta närmiljö, allteftersom barnet växer upp blir det med-
lem i allt fler närmiljöer, t ex skolklassen, idrottsföreningen osv. Utanför de miljöer som bar-
net har kontakt med, men indirekt interagerar med, är t ex föräldrars yrken, utbildning, sam-
hällets institutioner för barn och familjepolitik med mera. Dessa faktorer påverkar också ett 
barns utveckling och bildar ytterligare ett system.4  

Nätverksteorin: En relation mellan två personer existerar enbart som en del av ett komplext 
nätverk av sociala relationer som för samman individer till en integrerad social struktur. I det-
ta sammanhang kallar projektledarna denna struktur för system. De mekanismer som upprätt-
håller ett nätverk av relationer är regler bestående av moral, normer, religion och lagar. Sy-
stemet förändras hela tiden och det krävs samverkan och flexibilitet mellan individer och 
grupper i systemet för att stabiliteten skall bevaras. Social instabilitet uppstår då denna sam-
verkan störs på något sätt. Alla personer, alla relationer har sin betydelse för den funktionella 
helheten, och de är ömsesidigt beroende av varandra.5  
 

                                                
4 Kindel & Kultti (1995), 5. 
5 Ibid., 5. 
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5. Barns Behov I Centrum (BBIC) 

     BBIC bygger på den omarbetade brittiska arbetsmetoden som numera heter Integrated 
Children´s System. 

BBIC:s grundläggande principer är: 
• Barn och unga i centrum 
• Teoretiska utgångspunkter – utvecklingsekologisk syn och andra teorier om barns och 

ungas utveckling 
• Likvärdiga möjligheter för alla barn och 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 

5.1 Barn och unga i centrum  
     Tanken är att man, efter att barnkonventionen har införts i SoL och LVU6, ska kunna stär-
ka barnets ställning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Barnets bästa i barnkonven-
tionen artikel 3 och barnets rätt att få komma till tals, med hänsyn till ålder och mognad arti-
kel 12 är de två som har införts. Barnets bästa innebär att varje beslut som berör ett barn ska 
grunda sig på en bedömning om vad som är bäst för det specifika barnet. Det innebär inte att 
det alltid bara ska finnas en lösning utan många gånger kan man behöva gör olika analyser 
och avvägningar om vilket som har möjlighet att göra det bästa för barnet. Vid handläggning 
via BBIC ska barnets bästa alltid beaktas, utredas och redovisas.7  

     Socialstyrelsen betonar att barn inte kan ses separerade från sina föräldrar. Det är viktigt 
att insatser till föräldrarna också leder till barnets bästa och dess intresse. Vid en intressekon-
flikt mellan barnet och vuxna så ska barnets intresse har företräde. När det gäller barnets rätt 
så handlar det om att barnets inställning ska tydliggöras när det gäller frågor som berör barnet 
personligen. Det blir socialtjänstens uppgift att skaffa sig en bild av barnet och dess behov. 
Det lyfts även fram att inget barn ska pressas på vad de tycker och inte heller behöva ta beslut 
i svåra valsituationer.8  

      Socialstyrelsen skriver även om hur tillämpning ska ske av barnets bästa och dess rätt att 
komma till tals. De lyfter fram att barnet ska vara i centrum. Att det är ovärderligt att lyssna 
på och observera barnet i ärenden där uppmärksamheten många gånger hamnar på konflik-
ter/problem hos föräldrarna/vårdnadshavarna. Att det är extra viktigt att lyssna på och bevaka 
barnets intresse när barnet är placerat i familjehem eller på institution. De skriver även att det 
finns fler skäl att lyssna på barn. De menar att delaktighet minskar maktobalansen mellan barn 
och vuxna. Förutsätter dock att delaktigheten även leder till påverkansmöjlighet. De menar 
också att om man värdesätter barns välfärd och intressen måste man också värdesätta deras 
synpunkter och röster. Man tror även att barnet som involveras i möjligheten att påverka sin 

                                                
6 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
7 Socialstyrelsen (2006), 18. 
8 Ibid. 18. 
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situation kan underlätta för barnet när det har varit med om något svårt samtidigt som barnets 
självkänsla och egen kompetens ökar. Slutligen menar man att planerna (behandlings-, vård- 
etc.) blir bättre och mer hållbara om barnet blir lyssnat på och får sina synpunkter represente-
rade innan planerna fastställs.9  

5.2 Teoretiska utgångspunkter  
      I BBIC är det övergripande perspektivet det utvecklingsekologiska som är framtaget av 
den amerikanske psykologen Urie Bronfenbrenner. Utvecklingsekologin betraktar barnet som 
ett aktivt subjekt och i interaktion med sin omgivning som kan se olika ut beroende på sam-
hällsklass, kön, ålder och etnicitet. Man menar att detta är väl förenligt med en ny syn på barn 
och ungdom där man lägger fokus på barnets delaktighet och betydelsen av vardagslivet.10  

För att skapa sig en uppfattning om barnet måste man beakta både föräldrarnas förmåga och 
barnets uppväxtmiljö. De menar därför att både utredning och uppföljning måste omfatta de 
tre områdena barnets behov, föräldrarnas förmåga och faktorer i familj och miljö. De menar 
även att det finns fler teorier som tillämpas inom BBIC. Anknytningsteori och utvecklingspa-
tologi inriktar sig på barnets utveckling medan det även finns teorier om familjers funktion 
och föräldrars omsorgsförmåga.11  

5.3 Likvärdiga möjligheter för alla barn  
     Här lyfter man fram att likvärdiga möjligheter inte innebär att alla barn ska behandlas lika. 
Barn har olika behov. Socialstyrelsen lyfter fram barn som varit med om omvälvande upp-
brott, genomgått långvarig misshandel/försummelse eller placerats i familjehem/på institution. 
Även att socialtjänsten ska vara uppmärksam på könsskillnaderna. Svensk forskning visar att 
det är skillnad mellan hur socialtjänsten hanterar ärenden beroende på om det är en tjej eller 
kille som är aktuell. De nämner även familjer med annan kulturell bakgrund där socialtjänsten 
måste ta hänsyn till flera olika faktorer. Faktorerna kan relateras till olika kulturer och religio-
ner och ska bemötas med respekt och förståelse.12  

                                                
9 Socialstyrelsen (2006), 19. 
10 Ibid. 20. 
11 Ibid. 21. 
12 Ibid. 22-23. 
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5.4 Triangeln - kunskapsgrunden13 

 

Figur 1. Triangeln illustrerar kunskapsgrunden i BBIC och bygger på de återgivna grundprinciperna under 5. 
Barns Behov I Centrum. 

     Triangeln skapar struktur för att samla in och analysera information till utredningen. Bar-
nets utveckling sker i samspel med och påverkas av sina föräldrar och sin omgivning. Triang-
eln kan även vara en tankemodell som handläggaren kan använda för att tänka och tala kring 
barn och barnets utveckling. Triangeln ger även struktur för planering och uppföljning av in-
satser. 

Barnets eller den unges behov  
     BBIC har klart barnfokus när det gäller utredningar och uppföljningar. Det bygger på ob-
servation, samtal eller annan typ av kommunikation med barnet efter dess ålder och utveck-
lingsnivå. Barn och unga har olika behov som i triangeln har brutits ner till sju områden. (Se 
bilden ovan.) De olika behoven behöver barnet få tillgodosedda för att det ska kunna erhålla 
ett bra utvecklingsförlopp.  

Hälsa 
     Socialstyrelsen menar att detta område tidigare inte uppmärksammats tillräckligt inom 

                                                
13 Hela 5.4 Socialstyrelsen (2006), 27-31. 
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barn- och ungdomsvården och speciellt den fysiska hälsan. Det finns starka samband mellan 
hälsa och sociala förhållanden.  

Utbildning 
     Skolan kan fungera skyddande för många utsatta barn. Att kunna läsa, skriva, räkna och få 
tillgång till annan kunskap är grunden till att barnet ska utvecklas till fungerande vuxna. Trots 
detta har inte alltid socialtjänsten insett skolans betydelse. Det har visat sig i undersökningar 
att det finns ett samband mellan lässvårigheter och låg eller negativ självbild.  

Känslo- och beteendemässig utveckling  
     De skriver att barnet behöver trygg anknytning till minst en vuxen tidigt i barndomen för 
att barnet ska kunna utveckla relationer till andra samt klara påfrestningar senare i livet. Sepa-
rationer, sexuella övergrepp, utsatt för fysisk och psykisk misshandel, bevittnat misshandel 
och normbrytande beteende tas med som exempel på situationer som påverkar barnets känslo- 
och beteendemässiga utveckling.  

Identitet 
     Barn och unga som har känslo- och beteendemässiga svårigheter har ofta en otydligare 
självbild och lägre självkänsla. Barn med otrygga band till sina föräldrar utvecklar sin identi-
tet svagare. Forskning visar att barn som separerats från sina föräldrar och blivit placerade i 
ett annat hem lättare riskerar att utveckla en negativ självbild jämfört med andra barn.  

Familj och sociala relationer 
    Viktigt för barn att ha kontakt med andra vuxna när barnets föräldrar inte klarar av sin för-
äldraroll. Släktingar och syskon är exempel som kan vara bra kontakter. 

Socialt uppträdande  
     Barn och unga behöver lära sig att förstå vilket intryck de ger sin omgivning när de genom 
sitt beteende omedvetet kan provocera eller förolämpa andra människor. Detta har ofta under-
skattats av socialtjänsten. Unga som varit inom samhällsvården har inte heller alltid fått nöd-
vändig hjälp om hur man ska/bör bete sig.  

Förmåga att klara sig själv 
     Det här området handlar om den praktiska kompetens som barn behöver kunna få del av 
för att utvecklas till självständiga vuxna. 
 
6. Metod 

6.1 Val av metod  
     Eftersom syftet var att ta reda på om barnets delaktighet syns i barnavårdsutredningarna 
tyckte jag att kvalitativ undersökningsmetod var mest lämplig för min studie. Genom att göra 
dokumentanalyser av akterna i barnavårdsutredningar var målet att få fram eventuella skillna-
der om och hur barnets delaktighet hade blivit dokumenterat i akterna i enlighet med BBIC 
metoden jämfört med tidigare arbetssätt inom barnavårdsutredningar.  

Jag har gått igenom totalt 27 stycken barnavårdsutredningar fördelat på två socialtjänster 
inom olika stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Jag har valt att kalla dem stadsdel 1 och 
stadsdel 2. Barnavårdsutredningarna har handlat om barn i åldern 1-17 år. Syftet med att an-
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vända en kvalitativ undersökningsmetod var att försöka förstå världen i det berörda barnets 
ögon. Jag hade en önskan att det berörda barnets upplevelser och erfarenheter skulle belysas i 
dokumentationen i enlighet med BBIC. Det blev inte fullt så många fall i materialet som jag 
hade hoppats på men jag har istället försökt att erhålla så mycket information som det fanns i 
de berörda barnavårdsutredningarna. Min förhoppning var att jag med andra ord skulle få veta 
mycket om 27 ärenden och prioritera djup framför bredd.  

Arbetsfrågorna tematiserades i barnets delaktighet i barnavårdsutredningar innan BBIC in-
fördes, barnets delaktighet barnavårdsutredningar när BBIC införts samt eventuella skillnader 
i kvalitén på barnets delaktighet sedan BBIC införts. Tanken med uppdelningen var att jämfö-
ra innan och efter för att därefter lyfta fram eventuella skillnader i kvalitén på barnets delak-
tighet.  

6.2 Urval  
     I min undersökning var målet att gå igenom barnavårdsutredningar utförda av socialtjäns-
tens barn- och ungdomsenhet. Åtta barnavårdutredningar skulle vara utförda enligt tidigare 
arbetsprinciper och åtta stycken i enlighet med BBIC på respektive socialtjänst.  

Till min hjälp att få kontakt med lämpliga barn- och ungdomsenheter inom socialtjänsten 
fick jag hjälp av Stockholms stads ansvarige för BBIC, Eva Tornberg. Min tanke var att jag 
skulle försöka få se dialog med barn i lite olika åldrar eftersom det ibland kan vara svårt att 
prata med t.ex. mindre barn eller barn med funktionshinder. Från stadsdel 1 erhöll jag åtta 
utredningar innan BBIC och åtta utredningar efter att BBIC infördes. Från stadsdel 2 erhöll 
jag en utredning innan BBIC och tio utredningar efter att BBIC infördes. Jag har accepterat 
det material jag har erhållit och har försökt göra det bästa av materialet. 

6.3 Granskning  
      Granskningen av akterna genomfördes på det aktuella socialkontoret. Granskningarna tog 
tre hela dagar i anspråk. Det fanns inget annat alternativ till plats att vara på eftersom det är 
sekretessbelagt material och inte ska lämna socialkontoret. Vid granskningen utgick jag från 
en uppsättning av frågor enligt bilaga 1. Det jag kom på under undersökningen var att orsaken 
till barnets problemsituation kunde påverka/kanske hindra barnets möjlighet att berätta vad 
som hänt vilket gjorde att jag även la till orsaken bland frågorna i min undersökning. Även 
barnets ursprung kunde spela roll när hemspråket är annat språk än svenska och tolkens bety-
delse för samtalet.  

Frågorna jag försökte få tydliga svar på handlade om ålder/kön, delaktighet under utred-
ningens gång, vad som medfört dialog eller hindrat dialog och avslutningsvis hur den färdiga 
utredningen kommunicerats till barnet. Jag arbetade efter frågorna och skrev in svaren jag 
hittade under respektive fråga.  

6.4 Analysmetod  
      Till analysen av mitt granskningsmaterial valde jag att använda ett hermeneutiskt synsätt 
på texten i de granskade barnavårdsutredningarna. Detta innebär att tolkningen av den text 
som är skriven i barnavårdsutredningarna sker efter en process där textens enskilda delar eller 
delarnas mening formas av hur man förstår textens helhetliga mening, att sätta in textens 
sammanhang i de svar jag funnit i utredningarna på mina frågor. Jag kallade de berörda bar-
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nen i utredningarna för flicka/ålder, pojke/ålder. Jag började med att läsa igenom alla de svar 
jag fått på mina frågor vid granskningen av barnavårdsutredningarna för att få en känsla av 
helheten. Därefter fastställde jag hur meningarna såg ut, textens helhetliga mening samt en-
skilda delars mening för att se vad som kommer fram i texten. När jag uppfattade att jag hade 
kommit fram till en rimlig mening med textens innehåll försökte jag tolka utan egna fördomar 
och i enlighet med den tematisering som jag valt dvs. ålder/kön, under utredningen, vad som 
medfört dialog eller vad som eventuellt hindrat dialog samt kommunicering av färdig utred-
ning avseende innan och efter att socialkontoret arbetar enligt BBIC.  

6.5 Bearbetning  
    I sökandet efter information har jag använt Internet och sökt via Libris, Google, NE, CSA: 
Social Services Abstracts, Socialstyrelsen, bibliotek samt frågat personliga kontakter efter 
material. Det jag kunde konstatera var att det var svårt att hitta forskningsmaterial som är in-
riktat på kommunikation mellan barn och vuxna och mer specifikt i sociala utredningar inom 
Barn- och ungdomsenheter. Mitt enda alternativ var att utnyttja alla resurser och tips som jag 
kunde få tag i. Jag kunde dock ganska snabbt konstatera att allt material inte var användbart i 
min studie. 

Jag tog del av den litteratur jag hittat vid min eftersökning av intressant material. Analys-
arbetet började sedan med att jag läste igenom undersökningsmaterialet. Jag skapade en tabell 
där jag la in svaren jag hittat på frågorna i barnavårdsutredningarna. Tabellen medförde att 
man mer tydligt kunde jämföra svaren på frågorna. Tabellen gav en överskådlig bild av un-
dersökningen. Efter dessa förberedelser satte jag mig ner för att själv analysera och diskutera 
det jag fått fram. Jag tillämpade sedan materialet som berörde kommunikation mellan barn 
och vuxna inom socialtjänsten för att se hur det jag fått fram i undersökningen stämde med 
forskningsmaterialet. När jag väl var klar med mitt resultat av undersökningen blev det en 
egen slutdiskussion om vad jag hade kommit fram till och hur man skulle kunna gå vidare 
med andra frågor.  
 
6.6 Validitet  
     När man gör dokumentanalyser är det viktigt att hela tiden vara koncentrerad på den skriv-
na texten så att man inte missar textdelar som har betydelse angående barnets delaktighet. 
Formuleringar kan vara skrivet på det sättet att det inte alltid framgår att det är barnets syn-
punkter men att detta framgår av helheten.  

     För att göra en undersökning om barnets delaktighet i den praktiska utredningen men inte i 
den skrivna barnavårdsutredningen hade det varit lämpligare att istället göra kvalitativa inter-
vjuer med de berörda barnen för att få ta del av deras uppfattning om delaktigheten. Möjlighe-
ten finns att barnet är delaktigt i den praktiska utredningen men att detta inte kommer fram i 
den skrivna barnavårdsutredningen av någon anledning.  
 
     Genom att jag endast fick en barnavårdsutredning innan BBIC från en av stadsdelarna kan 
det ha minskat möjligheten att jämföra före och efter användandet av BBIC i den stadsdelen. 
De som hjälpte mig att ta fram barnavårdsutredningarna hade arbetat hårt för att få handläg-
garna att ta fram det antal barnavårdsutredningar jag önskade ta del av. De som var mina kon-
taktpersoner hade inte själva behörighet att gå in i datasystemet för att ta fram avslutade bar-
navårdsutredningar. Risken var att handläggarna inte skulle ha ansett sig ha tid att ta fram 
barnavårdsutredningarna så att när jag kom till själva undersökningstillfället så hade det inte 
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funnits tillräckligt med utredningar för att göra en undersökning alls eller att handläggarna 
endast hade tagit fram ”perfekta” barnavårdsutredningar. Det vill säga kunnat påverka urvalet 
för kvalitén på barnavårdsutredningarna. 
 
6.7 Reliabilitet  
     Jag har också i uppsatsen försökt vara tydlig med hur jag har gått till väga och hur jag har 
resonerat. Jag har även försökt att vara noggrann för att minska risken för ”fel” i undersök-
ningen. Dels risken med att jag skulle kunna göra felaktiga tolkningar av det skrivna i utred-
ningarna. En annan risk som fanns var att stadsdel 1 och 2 skulle ha tagit fram enbart ”bra” 
utredningar dvs. att det är perfekt återgivna och valt att inte ta fram utredningar som inte var 
fullt så bra. Någon enda ”bra” utredning har jag kanske stött på men inte mer. Tolk för barn 
har betydelse därför att tolken ska tolka språket men inte innehållet i vad barnet säger. När 
barnet samtalas med via tolk kan tolkning ske först via tolken och sedan via den vuxne utreda-
ren. Ytterligare ett led som kan påverka framtagandet av barnets åsikter.  

6.8 Generaliserbarhet  
     I min undersökning tror jag att jag inte kan hävda någon direkt generaliserbarhet i mitt 
material men det visar i vart fall hur tendenserna ser ut i hur man arbetar vid barnavårdsutred-
ningar. Här vill jag gärna även lyfta fram betydelsen av hur barnets problemsituation har upp-
stått. Att det många gånger kan vara avgörande för om barnet ska prata eller inte. Barnets 
förmåga att kommunicera går då inte att generalisera utan kräver att man är uppmärksam på 
barnets specifika situation. Jag skulle gärna ha velat ha gått igenom ännu fler barnavårdsut-
redningar för att mer säkert kunna se om olika förutsättningar och problem i familjen osv. 
påverkar möjligheten för barnet att lyfta fram sina åsikter 

6.9 Etiska överväganden  
     I studien har jag utgått från Codex regler och riktlinjer för forskning och när det gäller in-
formationskravet var jag väldigt tydlig med så att ingen skulle missförstå varför jag gjorde 
denna undersökning. De två aktuella stadsdelsförvaltningarna blev tillfrågade om de ville 
medverka i undersökningen och kunde välja mellan att säga ja eller nej. 

Eftersom barnavårdsutredningarna var sekretessbelagda har alla uppgifter i en undersök-
ning aktuella personer getts största möjliga konfidentialitet därför att personuppgifterna inte 
skulle kunna identifieras utanför socialtjänstens lokaler. I min undersökning fanns etiskt käns-
liga frågor, som berörde främst det aktuella barnet i respektive barnavårdsutredningen, vilket 
krävde att jag skrev under en förbindelse om tystnadsplikt. Alla uppgifter som kunde identifi-
era berörda personer i barnavårdsutredningarna har avidentifierats i enlighet med överens-
kommelsen. Det överenskoms med berörda stadsdelsförvaltningar att allt undersökningsmate-
rial från akterna om barnavårdsutredningarna ska förstöras när min examensuppsats är färdig-
ställd och godkänd. Det klargjordes också att uppsatsen kan komma att läsas av för mig okänt 
antal personer.    
 
7. Tidigare forskning 

7.1 Barnavårdsutredningar  
     Rasmusson skriver att enligt 11 kap. 1 § SoL ska barnavårdsutredningar bedrivas skynd-
samt och de ska dessutom vara klara inom fyra månader. Rasmusson menar att barnavårdsut-
redningar har sina rötter i en byråkratisk förvaltningstradition och det är även svårt att över-
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blicka utredningarnas juridiska ramar, syften, möjligheter och begränsningar. Rasmusson 
hänvisar till Sunesson som menar att utredningar är det mest svårbegripliga och svårföränder-
liga inom socialtjänsten. 3 kap. 5 § SoL säger att så långt som det är möjligt så ska barnets 
inställning klarläggas när det handlar om åtgärder som berör ett barn. Rasmusson skriver att 
Sundell & Egelund refererar till Wattam när denne beskriver hur barnet förvandlas till objekt i 
barnavårdsutredningar. Detta beroende av att barnavårdsutredningen är en administrativ pro-
cess som omfattar olika syften än att bara på ett hänsynsfullt sätt undersöka barn.14   

     Det här tycker jag beskriver problematiken med barnavårdsutredningar på ett bra sätt. Bar-
navårdsutredningar ska ske skyndsamt och där är tiden fastställd till fyra månader. Fyra må-
nader är ca 120 dagar. Många dagar i barnets liv. Vilken tid är egentligen rimlig? Det borde 
kunna gå snabbare men det förutsätter att varje personal har ett rimligt antal barnavårdsutred-
ningar som de ansvarar för. För många barnavårdsutredningar per person leder till att barna-
vårdsutredningarna tar längre tid. Exakt antal per anställd borde sättas efter den anställdes 
kompetens och arbetskapacitet. Varför förvandlas barn till ett objekt i barnavårdsutredningar? 
Kanske är det känslomässigt lättare att se barnet som ett objekt istället för ett subjekt men 
barnet är ett levande subjekt och inget föremål. 

7.2 Barns rätt att komma till tals – ökat inflytande för barn eller vuxna?  
     Hollander skriver att socialsekreterare allt mer intresserar sig i att ta kontakt med, träffa 
och samtala med det aktuella barnet. I barnavårdsutredningar beskrivs det ofta hur barn får 
rita nätverkskartor, leka med dockor eller på annat sätt berätta om sin situation. Trots det är 
det svårt att veta hur kommunikationen/dialogen har gått till. Det väcker frågor som var och 
hur har socialsekreteraren träffat barnet? Vad har barnet själv uttryckt och vad är socialsekre-
terarens tolkning eller andra vuxnas tolkning/ar? Har barnets offentliga biträde fått ta del av 
informationen i barnavårdsutredningen och har barnets vilja och önskningar påverkat beslu-
tet? 
 
    Det här handlar om hur det som barnet eventuellt har framfört i barnavårdsutredningen har 
blivit dokumenterat. Hur återges det som barnet har sagt? Är det vuxna tolkningar och har 
barnet påverkat beslutet? Det här är det som jag ska titta närmare på när jag granskar barna-
vårdsutredningar. 
 
7.3 Klientbaserad kvalitetsgranskning av socialtjänsten – utveckling av ett instrument 
för att granska socialtjänstens individ- och familjeomsorg ur ett klientperspektiv 
     Bodil Eriksson menar att tidigare forskningsrapporter visar på att en diskrepans finns mel-
lan klient och socialarbetare i vad som anses vara problemet i ärendet, vilka behov som anses 
finnas samt möjlighet till kommunicering kring detta. Socialarbetaren får lättare tolkningsfö-
reträde på grund av att denne innehar maktresurser som tjänsteman.15 

Relationskvalitet och teknisk resultatkvalitet rör kundens upplevelser. Relationskvalitet in-
nebär klientens upplevelse av mötet mellan denne som klient och socialtjänsten. Det beskrivs 
som en process där klienten är medagerande, som delvis kan beskrivas med ord som tillgäng-

                                                
14 Rasmusson (2006), 15-16. 
15 Eriksson (1999), 10. 
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lighet, bemötande, respekt och lyhördhet. Även flexibilitet och förhållningssätt från socialar-
betarens sida i mötet med klienten. Men detta är inte något som låter sig mätas enkelt. Kon-
struktionen av mötet mellan klient och socialarbetare är kärnan i socialt arbete, och det är vik-
tigt för klienten att bli bemött där denne befinner sig. På det sätt klienten uppfattar kärnpro-
blemet måste vägleda arbetsinsatserna.16  

Relationskvalitet inbegriper även bemötandet av klienten och berör frågor kring mötet mel-
lan klient och socialtjänsten, samt tillit inom relationen dem emellan. Klienter i Erikssons 
studie har tagit upp vad de anser vara viktiga kvaliteter i mötet med socialtjänsten. De ansåg 
att tillgänglighet, möjlighet att få kontakt med socialtjänsten vid behov vara viktigt, men även 
lyhördhet, respekt, trygghet, tillit och pålitlighet. De påpekade även att rättssäkerhet, kompe-
tensen hos socialarbetaren, kommunikation som kan ge medbestämmande och en delaktighet i 
processen var av stor vikt. En klient vill känna sig sedd, bli lyssnad på, bli vänligt bemött och 
ha en tillit till socialarbetarens förmåga att utföra sitt arbete.17  

Eriksson diskuterar klienters upplevelser av kontakt med socialtjänsten, det framkom att 
klienterna inte upplevde det som en kontakt med en myndighet utan som en kontakt med en 
enskild socialsekreterare som gestaltar den och som hade mer eller mindre möjlighet att förstå 
deras situation. En del beskrev det som tur/otur om man får en bra/dålig socialsekreterare.18 

Medbestämmande gäller enligt Eriksson delaktighet i planering av åtgärder. Medbestäm-
mandet ansågs vara större i områdesgrupperna där klienterna kände att de hade alternativ och 
kunde diskutera konsekvenser.19 

Teknisk resultatkvalitet handlar om långsiktiga resultat i klientens liv vilket innebär klien-
tens uppfattning om socialtjänstens insatser och om dessa bidragit till att ha förstärkt klientens 
möjligheter att utveckla kontroll över sitt eget liv. Blir man kvar inom socialtjänsten eller 
återupprättar/skapar man nya nätverk, går vidare i livet och har haft nytta av kontakten med 
socialtjänsten?20 

Bodil Eriksson skriver om ett klientperspektiv som handlar om vuxna men som ganska lätt 
kan relateras till barn. Socialarbetaren får lättare tolkningsföreträde vilket ju även gäller för 
barn där socialarbetaren är den vuxne. Relationskvalitet innebär barnets upplevelse av mötet 
med socialtjänsten. Barnet ska vara medagerande i processen som innebär tillgänglighet, be-
mötande, respekt och lyhördhet. Barnet vill bli sedd, bli lyssnad på, bli vänligt bemött samt ha 
tillit till socialarbetarens förmåga att utföra sitt arbete. Att kunna lita på socialarbetaren. Med-
bestämmandet kan vara högre när det finns alternativ. Teknisk resultatkvalitet handlar om att 
barnets uppfattning om socialtjänstens insatser förstärkt barnets möjligheter att utveckla kon-
troll över sitt liv. Upprättar barnet nya nätverk eller blir denne kvar inom socialtjänsten? Ja, 
allt detta är rimligt att relatera till barnet. Behoven skiljer inte särskilt stort mellan barn och 
vuxna. 

                                                
16 Eriksson (1999), 14-15. 
17 Ibid., 20-21. 
18 Ibid. 35,41. 
19 Ibid., 36, 38. 
20 Ibid., 20-21. 
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7.4 Så blir det hjälp – om hjälpprocesser i socialt arbete  
     Bengt Carlsson frågar i sin avhandling hur klienterna uppfattar kontakten med socialtjäns-
ten. Carlsson menar att det finns studier som visar både nöjda och missnöjda klienter. En an-
ledning till detta menar Carlsson kan bero på att det saknas heltäckande undersökningar som 
tillräckligt beskriver klienternas upplevelser både av kontakten med socialtjänsten och med 
processen som helhet. Tonvikten i undersökningarna ligger på olika faktorer i bemötandet och 
inte på hur klienten värderar resultaten i sin helhet.21 

Carlsson lyfter fram vissa undersökningar t.ex. Bergmark som fann att klienterna i huvud-
sak var positiva till själva bemötandet och nöjda med sin relation till socialsekreteraren. De 
kritiska angav brist på tid och dåligt bemötande. Bernler et al fann i sin studie att klienterna 
ansåg att det hade fått materiell hjälp samt hjälp att lösa sina problem. I Uggehöjs studie av 
familjer var familjerna i stort sett nöjda med bemötandet och hjälpen, men önskade mer re-
spekt från socialsekreterarnas sida samt att de själva skulle ha mer egen insyn och inflytande i 
själva arbetsprocessen. I Oxenstiernas undersökning av klienternas upplevelser av socialtjäns-
tens bemötande i barnavårdsärenden, uppgav flertalet att de saknade inflytande över arbets-
processen och ansåg att socialtjänsten hade för mycket makt. Dock var inte tendensen entydig 
utan det fanns också andra klienter som hade motsatt uppfattning. Dessa tyckte också att det 
gick att påverka socialsekreterarna.22 

Enligt Carlsson finns det en samstämmighet i klienternas syn på vad som är bra bemötan-
de. Ömsesidighet, lyhördhet, ärlighet och respekt är faktorer som enligt Carlsson framhålls i 
flera studier. För att socialsekreteraren dock skall uppfattas som trovärdig i klientens ögon 
finns det en efterfrågan på viss makt och inflytande i organisationen, förmåga och möjlighet 
att agera för klienten i enlighet med dennes behov.23  

I Carlssons sammanfattande analys av den initiala kontakten menar Carlsson att klientens 
rädsla för socialtjänstens makt skapar hinder i processens inledningsfas. Dock kan rädsla, 
misstro och skuldkänslor hos klienten elimineras genom att en positiv grundrelation skapas. 
Carlsson resultat visar att de klienter som tar initiativ till eller erbjuds möjligheter att lägga 
fram en egen begäran är mer aktiva och pådrivande än andra och påverkar mer än andra pro-
cesserna inriktning. En tydlig förhandlingsinriktning stärker enligt Carlsson klientens möjlig-
heter att få hjälp genom att klientens intentioner bli tydligare för socialsekreteraren som i och 
med det kan agera utifrån klientens perspektiv, vilket gynnar samarbetet initialt.24 

Vid första mötet om klienten får stöd, ett hyggligt bemötande samt gehör för sina önskemål 
skapas positiva förväntningar, man tar/får en värdig position, medan negativt bemötande leder 
till en ovärdig position. Klienter som upplever att de har blivit illa bemötta eller förfördelade 
avstår också från att lämna ut känsligt personligt material, undviker att lyfta fram sina pro-
blem och socialsekreterarna får då ofta hålla tillgodo med tillrättalagda eller manipulerade 
uppgifter. Synen på problemen och hjälpbehoven är viktig. När parterna lyckas komma över-
ens om en gemensam syn på problemet kunde i undersökningen ett konstruktivt samarbete 

                                                
21 Carlsson (2003), 5-6. 
22 Ibid.  
23 Ibid. 
24 Ibid., 190-195. 
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inledas. När man inte når fram till någon samsyn på problemet utan istället hamnar långt ifrån 
varandra så leder det till att samarbetet avstannar och processen stagnerar. Avhandlingens 
resultat visar att relationen mellan socialsekreterarna och klienterna spelar en viktig roll för att 
hjälp ska utvecklas, om och hur det blir hjälp. Processer/utredningar med tydliga inslag av 
förhandling öppnar möjlighet för de inblandade parterna att påverka och styra såväl hjälpfor-
mer som innehåll.25  

Carlsson har i sin avhandling lagt tonvikten på olika faktorer i bemötandet av vuxna klien-
ter. Här är det också ganska lätt att relatera det han skriver om till barn. De positiva till social-
tjänsten var nöjda med bemötandet och sin relation till socialsekreteraren. De kritiska angav 
brist på tid och dåligt bemötande. Både det positiva och negativa stämmer bra på barn. Barn 
önskar säkert också mer respekt, inflytande och insyn. Gott bemötande för barnet kan relate-
ras till ömsesidighet, lyhördhet, ärlighet och respekt. Det är även viktigt för barnet att social-
sekreteraren är trovärdig och att denne har förmåga och möjlighet att hjälpa barnet. Med en 
positiv grundrelation kan eventuell rädsla för socialtjänsten elimineras. 

Carlsson skriver även att ett negativt bemötande leder till en ovärdig position och även 
barnet kan då uppleva att det blivit illa bemött vilket kan medföra att barnet blir tyst. Att bar-
net inte lämnar ut känsligt material eller lyfter fram sina problem. Det är även viktigt att 
komma fram till en samsyn på det aktuella problemet. Relationen mellan socialsekreteraren 
och barnet är viktig för att hjälp ska kunna utvecklas. Ja, det passar in på barn den här gången 
också. 

7.5 Inre arbetsmodeller av själv och andra utvecklas ur barnets faktiska erfarenheter 
     Broberg m.fl. menar att Bowlby tänkte sig att anknytningsrelationen och anknytningsper-
sonens tillgänglighet är något som regleras mentalt genom inre arbetsmodeller. Modeller bör 
enligt Bowlby anses vara en del av barnets anknytningssystem som utvecklas när barnet får 
mer och mer erfarenhet av samspel med förälder eller annan person i situationer som är an-
knytningsrelevanta. Modellerna fungerar som att barnet kan tolka och förutsäga anknytnings-
personens beteende. Modellerna ska även reglera barnets eget anknytningsbeteenden, tankar 
och känslor.26 

Modellerna leder till att barnet med sina erfarenheter skapar modeller av andra men också 
modeller av självet utvecklas. Det som är särskilt viktigt är de erfarenheter som barnet får när 
barnet t.ex. är skrämt eller ledset och anknytningssystemet är högaktiverat. Detta beror sanno-
likt på att det är situationer som på något sätt signalerar ”fara”. Anknytningspersonens bete-
ende gentemot barnet i denna typ av situationer är det som arbetsmodellerna baserar sig på 
och har som funktion att styra och förutsäga. När det gäller arbetsmodeller av självet berör det 
även det värde som barnet och dess beteende har enligt anknytningspersonens uppfattning. 
Finns anknytningspersonen pålitligt tillgänglig uppfattar barnet det som att med anknytnings-
personens hjälp så kan den upplevda ”faran” hanteras/tas bort.27 

Anknytningspersonen utgör basen för arbetsmodeller av ”andra”. Det som blir avgörande 

                                                
25 Carlsson (2003), 190-195. 
26 Broberg m.fl. (2006), 129-130. 
27 Ibid., 130-131. 
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för att barnets modell av andra utvecklas handlar om barnets erfarenheter av vem den andra 
är, var man träffar/når denne person samt hur denne person kan förväntas svara på signaler 
som berör ”fara”.28 

I barnavårdsutredningar har ofta barnets anknytningsperson på något sätt inte fullgjort sin 
roll. Barnet vet kanske inte vem de ska vända sig till när något nytt inträffar och som eventu-
ellt klingar ”fara” eftersom man inte stött på det tidigare. Det kan t.ex. vara mötet med social-
sekreteraren eller kanske polisen. Om barnet inte har någon stabil anknytningsperson, vem 
ska då barnet kunna lita på? Kan man inte lita på sina närmaste, hur ska man då kunna lita på 
någon annan? Det tar tid att bygga upp en trygg relation med barnet som ger denne förtroende 
att berätta om sin situation.  

7.6 Kommunikation med barn och unga  
     Eide & Eide skriver att det har gjorts relativt få empiriska studier som handlar om kommu-
nikation mellan barn och vårdpersonal men menar att det finns delvis erfarenhetsbaserade 
läroböcker som handlar om samtal i vården och socialtjänsten.29 Dock tyder flera studier på 
att det kunde vara bättre kommunikation mellan barn/unga och vuxna. En holländsk under-
sökning av kommunikation mellan läkare, barn och föräldrar visar att när barn och unga är 
patienter så hålls dessa utanför samtalet till dess barnet är i 10-11 års ålder. När läkaren väl 
vänder sig till barnet med en fråga så är det oftast föräldern som svarar. Det blir som att även 
föräldrar håller barnet utanför. I 11-12 års ålder har läkaren dialog med barnet i upp till 50 % 
av ärendena men när läkaren ska ge information och vägledning om sjukdomen så vänder sig 
läkaren i 95 % av fallen till föräldrarna. Det finns ingen anledning att tro att barnet inte skulle 
förstå vägledning och information om sjukdomen när barnet anses kunna vara delaktig i själva 
undersökningsprocessen.30 

Eide & Eide skriver även att en norsk undersökning visar att barn och unga som har allergi 
eller astma gärna vill ha kunskap och öppenhet för att barnet ska kunna känna sig tryggare 
och hantera sin situation bättre. De skriver även att i den holländska undersökningen så tyder 
det på att direkt kommunikation ger ett sjukt barn positiv effekt när det gäller sjukdomsför-
loppet, förmågan att följa upp behandlingen samt på belåtenheten med behandlingen. Även 
när barn och unga är anhöriga finns det undersökningar som visar att information och stöd är 
viktigt men också att uppföljning med öppen och direkt kommunikation minskar obehag och 
sorgerelaterade problem.31 

Eide & Eide har tagit fram hur man kommunicerar med barn och unga i samband med häl-
sa och sjukvård. En situation där barnet är sjukt eller att någon anhörig är sjuk. De menar att 
alla barn är unika och liksom vuxna är barn många gånger olika. Detta påverkas av biologiska 
förutsättningar, livshistoria, utvecklingsfas samt att sjukdomssituationen är speciell för den 
enskilde individen. Barn är utlämnade åt de vuxna och den möjlighet de vuxna har att skapa 
en trygg omgivning. Eide & Eide menar att mycket tyder på att tillhörighet och anknytning till 
vårdnadshavare eller vänner är avgörande för barnets egen livskvalitet. När det inte finns nå-

                                                
28 Broberg m.fl. (2006), 131. 
29 Se ett exempel under 7.7 Samtal med barn. 
30 Eide & Eide (2009), 441-442. 
31 Ibid., 442. 
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gon person som barnet känner och som ger barnet känsla av trygghet i den aktuella situationen 
kan andra personer som är varma och omsorgsfulla hjälpa till. Det som kan bidra till att barnet 
får en känsla av kontroll är att barnet blir informerat och erhåller förklaringar om den upp-
komna situationen.32 

Eide & Eide menar att både barn och unga har behov av att bli sedda. De kan också behöva 
få hjälp med att sätta ord på det som händer. För små barn behövs det korta samtal, enkla för-
klaringar och gärna fysisk närhet. Nu och sen, tidsuppfattningen, är annorlunda för små barn. 
När det gäller större barn och ungdomar ser behovet annorlunda ut och de kan många gånger 
lättare följa förklaring och tankegång från en vuxen. Dock kan vuxna lätt behandla större barn 
som mer vuxna än de faktiskt är. Även stora ungdomar behöver stöd och hjälp i sjukdomssi-
tuationer. Det beror på flera faktorer hur barn och ungdomar har det och deras förmåga att 
förstå. Oavsett anknytningsmönster är det väsentligt att skapa trygghet och tillit när det hand-
lar om kommunikation med barn, unga och deras anhöriga.33 

Att få ett barns tillit är inte någon lätt uppgift. Man behöver prova sig fram med olika me-
toder. Det är aldrig lätt att veta var barnets uppmärksamhet ligger och inte heller vilket behov 
av hjälp eller stöd som barnet behöver. Barn är ofta osäkra och vill inte gärna prata med främ-
lingar. För att kunna finna tillit så behövs det kontakt och för att få kontakt måste man hitta 
någon form av gemensam beröringspunkt. Inte att glömma är att barn många gånger håller 
sina känslor och tankar för sig själva. Ord och språk har inte heller samma innebörd för barn 
som för vuxna varför det kan vara nödvändigt att använda olika hjälpmedel så att barnet kan 
uttrycka sig och sina känslor på ett sätt som känns naturligt relaterat till barnets ålder.34 

Man ska följa barnet och inte pressa barnet. Man kan bli otålig för att man inte får kontakt 
eller att man fått bra kontakt men att barnet plötsligt sluter sig och kontakten bryts. Man kan-
ske blir frustrerad eller känner sig avvisad men då ska man komma ihåg att barn har sin egen 
mentala flyt och sin egen tid. Kanske kommer kontakten tillbaka, kanske en kort stund, för-
svinner på nytt och kommer tillbaka igen vid ett annat tillfälle. Så är barn. Att anpassa sig 
efter barnet och dess långsamhet och snabba skiftningar är vägen att gå för att uppnå kontakt 
och tillit.35 

Ingen kan på förhand veta vad som mest bekymrar barnet. Man kan tro, tänka eller anta 
men man vet faktiskt inte. Barnet måste själv berätta. Barn bär ibland på oro som kan vara 
obefogad eller välbefogad. När oron är obefogad är det viktigt att lyssna och visa förståelse 
samt komma med information som klargör situationen. Är oron välbefogad så är det en lätt-
nad för barnet att ha någon att dela sin oro med. Detta gör att det är viktigt att hitta olika sätt 
att hjälpa barn och unga att dela med sig av det som de har i sina tankar.36  

Barnets delaktighet i sin sjukdom/situation borde öka möjligheterna för att barnet ska för-
stå och kunna hantera densamma. Det är viktigt för barnet att få vara delaktigt. Det är ganska 

                                                
32 Eide & Eide (2009), 421-422. 
33 Ibid., 422-423. 
34 Ibid., 424-425. 
35 Ibid., 426. 
36 Ibid. 443. 
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lätt att göra en jämförelse med oss vuxna. Om vi inte känner oss delaktiga lämnar vi inte så 
gärna några synpunkter i ett ärende utan vi känner oss lite utanför. Ingen tycks intresserad av 
våra synpunkter och då tycker vi inte att det är någon idé att lämna några. Har ett barn aldrig 
fått vara delaktig under sin uppväxt har denne sannolikt accepterat att barnets synpunkter är 
det ingen som vill lyssna på. Delaktigheten är viktig, att vinna barnets tillit är ett måste och 
det är väsentligt att förstå barnets behov utifrån denne själv.  

7.7 Samtal med barn  
     Øvreeide skriver att barn i otrygga situationer alltför sällan får prata om vad de själva har 
upplevt, vad de upplever i nuet, vad som händer och vad som ska/kan komma att hända. Det 
är ofta så att barnen saknar en dialog om sina livserfarenheter och upplevelser med sina när-
maste. Det är sällan kontinuitet och uppföljning när någon pratar med barn. Samtal med t.ex. 
socialarbetaren blir ofta mer undersökande än genuint ömsesidigt. Vid samtal med barn är det 
bra att vara beredd på att föra realistiska samtal med barnet och samtalen handlar om övergri-
pande omtanke om barnet. Målet är att agera bekräftande, stödjande och skapa sammanhang 
för barnet.37  

När barn möter socialarbetaren kan barnet ofta definieras som en individ i underläge. Barn 
kan testa oss vuxna eller undvika kontakt. De kan också överengagera sig i nya kontakter eller 
dra sig undan, hur vänliga kontaktinitiativen än är. Lämplig emotionell distans mellan barnet 
och socialarbetaren kan därför vara svårt. Men det som också påverkar är socialarbetarens 
egna emotionella reaktioner samt stereotypa och hållningsbaserade uppfattningar om barnets 
situation. Socialarbetaren behöver ha kontakt med och översikt över sina egna känslomässiga 
reaktioner när man träffar barnet och dess situation. Vad socialarbetaren själv känner till om 
sin egen känslomässiga självregistrering, tolkning och hantering av impulser till handling på 
grund av sina känslor, är en förutsättning för att kunna få kontakt med ett osäkert och pressat 
barn. Øvreeide menar att man inte bör försöka styra känslor men de beteendemässiga reaktio-
ner som känslorna leder till och i vilka sammanhang de utrycks är något som man bör arbeta 
med.38 

Øvreeide skriver även om varierande kognitiva förutsättningar i olika åldrar. Här följer en 
sammanfattning uppdelat på de olika åldrarna:39 

Spädbarn till ett och ett halvt års ålder:   
    Barn i denna åldersperiod kan knappast exakt kommunicera om saker som händer när dessa 
inte syns i situationen här och nu. Barnet är i den för-språkliga fasen vilket innebär att denne 
mest kan kommunicera via reaktioner på här-och-nu-förhållanden. Det emotionella i uttrycks-
former och i de svar som barnet reagerar på är särskilt tydligt. Man ska vara upp märksam på 
att vissa barn i sin första livsfas är ganska resistenta mot dåliga livsbetingelser. Barnets reak-
tion eller utebliven reaktion ska alltid tolkas i förhållande till den specifika situationen. 

Ett och ett halvt till fyra år:  
     Barnet kommunicerar fortfarande genom att vuxna tolkar och läser emotionella uttryck och 

                                                
37 Øvreeide (2001), 9-10. 
38 Ibid. 36-37. 
39 Ibid., 88-102. 
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gester. Det kan bli svårt att tolka barnets språkliga uttryck när dessa får ett mer flytande inne-
håll för barnet. Barnet har en verklighetsuppfattning som ännu är starkt förankrad i social be-
kräftelse. Barnets berättelser kan bli spretiga och osammanhängande på grund av att barnets 
sköra uppfattning om sig själv suddas ut i situationen. Barnet börjar inte sällan i slutet av be-
rättelsen. Den vet inte att det finns en struktur i berättelsen med en början, uppbyggnad av 
berättelsen och ett slut. Genom att vara uppmärksam på vad barnet upprepar när de berättar 
om sin upplevelse kan vi få tillgång till det som är centralt för barnet. Barnet upplever ett 
sammanhang mellan sina egna och andras känslor, vilja och tankar och det som sker runt om-
kring dem. Barnet kan känna lika mycket skuld för sina tankar som sina handlingar. 

Fyra till åtta år:  
     Barnet börjar nu kunna framföra sina upplevelser och erfarenheter mer sammanhängande i 
dialogen. Barnet kan dock fortfarande behöva stöd att skapa sammanhängande framställning-
ar. När barnet närmar sig skolåldern börjar barnet förstå att handlingar blir riktiga eller felak-
tiga utifrån de regler och principer som barnet har lärt sig. Barnet uppfattar regler och princi-
per som absoluta i den här åldern. Om barnet tidigare tog till andra förklaringar angående en 
händelse regerar det nu med att förneka när deras beteende är något som kan kritiseras rent 
moraliskt. Värt att uppmärksamma är att allt samspel som barnet involverar sig i oavsett om 
det skett frivilligt, under tvång eller manipulation så upplever barnet att det också är dennes 
skuld. Att hävda något annat är att gå emot barnets logik och upplevelse. Det kan vara bra att 
skilja på skuld och ansvar. Ansvaret ligger på den vuxne. 

Åtta till tolv år:  
     Nu skiljer barn tydligare på upplevd verklighet och upplevelser, vilja styr berättelser och 
om sökande efter social bekräftelse. Barnet dras inte lika lätt in i skuldspiraler som verkar 
orimliga i ett vuxet perspektiv. När det gäller händelser där barn och vuxna medverkar i något 
som är socialt oacceptabelt kommer det alltid att innebära en möjlig skamkänsla för barnet. 
Detta trots att den vuxna som tagit initiativet är ansvarig för händelsen.  

Tolv år och uppåt:  
     Barnet behärskar de flesta logiska och moraliska kategorier som de vuxna använder sig av. 
Barnet kan också tänka hypotetiskt och då även i möjliga alternativ. Ungdomar som av olika 
anledningar kan känna sig ”pressade” kan förneka verkligheten och istället välja den hypote-
tiska. Den som inte finns. De ger upp sin sociala verklighet. Den vuxnes realistiska och ”olo-
giska förståelse” är lika orimlig för tonåringen som tonåringens idealistiska tänkande är för 
den vuxna. Det är som upplagt för kommunikationsproblem. Vid slutet av tonårstiden börjar 
barnet/den unge klara av att kunna balansera det hypotetiska mot verkligheten så att val och 
handlingar blir realistiska att kunna uppnå. Barn och ungdomar kan lätt gå tillbaka i sin sam-
talsnivå när de står inför svåra frågor och situationer. 

Jag tycker att Øvreeide på ett bra sätt lyfter fram att det lätt kan bli att ett samtal emellan 
ett barn och socialsekreteraren inte blir ömsesidigt. Egentligen gäller samma sak vid samtal 
med vuxna. Ett samtal är inte ett samtal förrän det finns ett givande och tagande från samtliga 
involverade i samtalet. Det gäller att skapa dialog vilket kräver att man faktiskt visar att man 
som vuxen vill lyssna på barnet. Øvreeide lyfter också fram det här med att socialsekreteraren 
behöver ha koll på sina känslomässiga reaktioner eftersom det kan påverka barnets vilja att 
prata/berätta. För kraftiga känslomössiga reaktioner kan medföra att barnet inte berättar mer 
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eftersom det som sagts har gjort socialsekreteraren t.ex. så arg eller ledsen.  

Skillnaderna i olika åldrar är väldigt viktigt. Barn är olika individer men de är också i olika 
förutsättningar relaterat till sin ålder. Det man inte ska glömma är att barn med kognitiva 
funktionshinder kan vara 16 år men mentalt vara på en femårings intellektuella nivå. Vi vuxna 
bör inte alltid anpassa oss efter längd och storlek utan fokusera på barnets behov utifrån bar-
nets egna förutsättningar. Små barn kan vara smarta och stora barn kan behöva mer vägled-
ning/stöd. Att generalisera barn är inte speciellt bra. 

7.8 Att arbeta med familjer. Rapport från ett utvecklingsprojekt vid Högantorp 
     Cathrin Kindel och Tomas Kultti genomförde ett utvecklingsprojekt på institutionen Hö-
gantorp som handlade om att försöka få igång familjearbete för ungdomar som är § 12 place-
rade med stöd av Lagen om vård av unga (LVU). Det var väldigt få institutioner vid den tid-
punkten som hade valt detta som ett sätt att arbeta på. De ungdomar som kom till Högantorp 
levde ofta ett destruktivt liv under problematiska förhållanden. Missbruk, kriminalitet, psykis-
ka problem, sexuella övergrepp och relationssvårigheter inom och utom familjen är problema-
tik som man möter hos ungdomarna och deras familjer.40  

För att få förståelse om ungdomars beteende, familjens situation och processer som upp-
stått inom institutionen använde de en nätverksteoretisk41 förklaringsmodell samt även Bron-
fenbrenners Ekologiska forskningsmodell42. Att fokusera på familjen i utredningen blev i 
praktiken att projektledarna koncentrerade sig på och lyfte fram föräldrarnas ansvar och möj-
ligheter i olika förhållningssätt gentemot sitt barn. Samtidigt som de intervjuade föräldrarna 
om familjens situation, historia, nätverk och tidigare lösningsförsök, var projektledarna ett 
"bollplank" för nya idéer som de uppmanade föräldrarna att prova. Barnet/tonåringen fanns på 
plats och projektledarna fanns där som stöd till föräldrar och barnet.43 

Det var viktigt att uppdrag och problemformulering skulle vara tydliga till första mötet så 
att syftet med mötet inte var diffust och luddigt. Deras erfarenhet var att när de lyckats för-
medla att de var intresserade av vad föräldrarna tyckte och att de sett dessa som mycket vikti-
ga personer, så har de tillsammans alltid kunnat samarbeta i utredningen kring föräldrarnas 
barn.44 

Alla människor lever i ett sammanhang. Hur detta sammanhang ser ut och fungerar är olika 
för var och en, alla har sin egen bild. När projektledarna hade gjort sina utredningar valde de 
att gå in och försöka få förståelse för familjen – släkten; hur fungerar relationerna, vilka roller 
har de olika personerna, kan vi finna några livsmönster? Ett mycket användbart sätt att få reda 
på dessa frågor är att göra en familjekarta tillsammans med familjen.45 

 I utredningsförfarandet har det ingått att projektledarna träffat den unge individuellt vid 

                                                
40 Kindel & Kultti (1995), 5. 
41 Se under 4. Definition av begrepp. 
42 Se under 4. Definition av begrepp. 
43 Kindel & Kultti (1995), 6. 
44 Ibid., 7, 8, 10. 
45 Ibid., 16. 
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minst ett möte, där de gjort en nätverkskarta tillsammans. Detta brukade ta ca 2–3 timmar på 
ett eller två tillfällen. De hade förberett den unge ett par dagar innan och bestämt tid. De be-
rättade att de är nyfikna på vem hon/han är och hoppas kunna lära känna henne/honom lite 
mer. Projektledarna brukade också säga att de var medvetna om att hitintills så hade hen-
nes/hans föräldrar fått mycket utrymme i deras möten, men att de hoppades att hon/han hade 
överseende för detta och delar med sig av sina egna idéer och synpunkter. Projektledarna be-
rättade att de diskuterade vad som skulle föras vidare till möten med föräldrar och socialsek-
reterare.46 

När de haft mötet som de kallade "intervju med familjen ur ett flergenerationsperspektiv" 
har de i några fall avslutat mötet med att återge hur föräldrarna, som man och kvinna träffades 
och bildade familj. Projektledarna beskrev det som att när föräldrarna bildade familj så för-
band de sig för två saker. Det ena var att de två skulle leva tillsammans som man och kvinna 
och det andra var att de påtagit sig rollen som föräldrar. Den första relationen gällande man – 
kvinna kan de säga upp, men inte den andra. Detta åtagande har de livet ut även om de väljer 
att inte leva ihop. Projektledarna bad dem fundera över sin relation som föräldrar, inte sin 
relation som man och kvinna. För att relationerna inom en familj skall vara funktionella, mås-
te familjen hela tiden utvecklas.47  

Projektledarna uppmanade familjen att ge dem och institutionen kritik tillbaka när de dis-
kuterade. Målet med utredningarna har aldrig varit att ta över ansvaret eller att kartlägga vem 
som bär skuld till vad, utan istället försökte de bidra till människors tillväxt. Projektledarna 
har genom att göra de anhöriga delaktiga i utredningen också visat på att de som familj kan 
bidra till lösningar på sina barns situation.48  

Projektarbetsgruppen hade helt andra praktiska förutsättningar som dagtidsarbete, frikopp-
lade från avdelningsarbetet och mandat att arbeta utanför gängse regelsystem. Risken för 
missförstånd minskade i och med att färre personer och beslutsnivåer var inblandade. Deras 
arbete kunde i högre grad riktas in på det sammanhang ungdomen var en del av. Utifrån upp-
dragsgivarens förväntningar och problemformuleringar kunde de se till att övriga institutio-
nens kompetens tillfördes uppdraget som omvårdnadsarbete, psykolog, läkarbedömningar 
m.m. Problemlösning och utredningsarbetet kunde inriktas på den unges relationer och sam-
manhang utanför institutionen.49 

Citat från den danske familjerådgivaren Jesper Juul50:  

Vi lever i en tid då också rådgivare och terapeuter fascineras av teknik och eleganta överskådliga 
modeller. Gentemot detta tillåter jag mig att företräda den gammalmodiga uppfattningen att det 
professionella samtalet mellan rådgivare och klient är så komplext och så beroende av subjektiva 
faktorer att man inte bör försöka reducera det till förenklade formler. Det är snarare personen bak-
om metoden än metoden själv som är avgörande för ett gott resultat. 

                                                
46 Kindel & Kultti (1995), 18. 
47 Ibid., 22, 24. 
48 Ibid., 26, 29. 
49 Ibid., 7, 35. 
50 Ibid., 7. 
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     Det här projektet tycker jag visar på ett väldigt bra sätt att arbeta med ungdomar som 
har olika former av problem. Att man inte fokuserar på barnen först utan samtalar med 
föräldrarna för att dessa ska bli delaktiga i utredningen och successivt kunna hjäl-
pa/stödja sitt barn. Att lägga en bas för det fortsatta arbetet. Därefter går de över till 
ungdomarna och förklarar varför man har pratat med föräldrarna först. Tydligt, klart 
vilket gör att ungdomarna blir delaktiga. Ungdomarna blir bekräftade och får ta del av 
information som de inte har känt till sedan tidigare. Som Juul tror jag också att det 
många gånger inte är metoden som är avgörande utan hur vi människor arbetar och be-
möter andra. Det avgör även hur stor vår möjlighet är att få andra människor att lita på 
oss och känna förtroende. 

7.9 Barnets röst i dokumentationen  
     Rasmusson m.fl. genomförde en dokumentanalys för att se hur barnets utsagor hade do-
kumenterats i några av de centrala BBIC-formulären. De kunde konstatera att barnets egna 
utsagor inte hade dokumenterats i önskvärd omfattning. Det betyder inte att barnet inte har 
varit delaktigt. Att aktdata inte beskriver hela handläggningen är en generell erfarenhet. På 
vilket sätt och i vilken omfattning ska då barnets utsagor dokumenteras i formulären? Doku-
mentation kan ske på flera olika sätt. Det kan vara med barnets egna ord, referat från samtal 
eller beskrivningar av hur barnet har reagerat när de tillfrågats om någonting. Det kan även 
noteras icke-verbala utsagor, svårigheter att eller ovilja att framför sina åsikter, uppfattningar, 
behov eller önskemål. Att skriva mycket om vad barnet har sagt behöver inte vara något mått 
på god kvalité. De menade även att de brister och förtjänster de hade noterat i dokumentatio-
nen, synsättet på barn och olika sätt att dokumentera kan vara viktigt att observera och använ-
da detta som lärdom i det fortsatta utvecklingsarbetet. Studiens resultat stämde även överens 
med erfarenheterna från England där forskare hade gjort samma iakttagelser. Socialarbetarna 
hade fullt med information i sina huvuden som de aldrig skrev ner.51 

     Detta belyser problematiken om hur man ska dokumentera det barnet har sagt under utred-
ningen. Olika sätten att dokumentera kan medföra att den som inte har hållit i ärendet inte i 
akten kan följa vad som har sagts eller inte och det är det som bland annat barnet ska kunna 
göra när och om denne så önskar.  
 
7.10 Kontakter under barnavårdsutredningen 
     Sundell m.fl. skriver om att det finns ett juridiskt krav på att barn och föräldrar ska bli 
delaktiga i barnavårdsutredningen.  När barnet är fyllda 15 år har denne rätt att själva föra sin 
talan enligt SoL 11:10. När det handlar om yngre barn är det föräldrar och socialtjänsten som 
förväntas tillvarata dessa barns rättigheter. I socialtjänstlagen står det att barnet själv bör höras 
när det handlar om saker som kan vara till nytta för utredningen men barnet ska dock inte 
komma till skada. Fokus i en utredning som handlar om skydd och stöd till barnet ligger på 
barnets situation samt hur barnets behov kan tillgodoses. Socialstyrelsens råd för handlägg-
ning av ärenden som berör barn och unga anger att socialarbetaren bör träffa barnet själv samt 
tillsammans med vårdnadshavaren för att skaffa sig en uppfattning om barnets situation. Det 
har dock visat sig i studier av barnavårdsutredningar i Stockholm, se tabell 1, att barnet inte 
alltid har kontaktats. Ungefär hälften av barnen träffades men det finns högre siffror i vissa 

                                                
51 Rasmusson, B., Hyvönen, U. & Mellberg, L. (2004), 57. 
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delar av Stockholm. I studierna finns det även resultat som visar att socialarbetarna träffar 
ungdomar mer ofta än vad de träffar barn. 52  
 

 
Tabell 1 Några svenska studier som behandlat formella aspekter av utredningsprocessen. 53 (Min 

egen begränsning av tabellen till det som berör kontakt med barnet) 
 

Författare Avser huvud-
sakligen år 

Antal barn Åldersgrupp Barnkontakt 
(%) 

Sundell & Flodin, 1994 
Wåhlander, 1994 
Sundell & Humlesjö, 1997 
Sundell & Humlesjö, 1996 
Sundell & Colbiörnsen, 1996 
Sundell & Humlesjö, 1997 
Sundell & Karlsson, 1999 
Kaunitz m.fl., 2004 

1988-1993 
1990 
1990 
1994 
1995 
1996 
1997 

2003-4 

139 
60 
40 
60 
48 
40 
193 
2287 

0-11 
0-20 
0-12 
0-18 
0-16 
0-12 
0-20 
0-20 

5 
60 
22 
60 
46 
53 
80 
91 

 
Studien av Wåhlander som genomfördes 1994 träffade socialarbetarna 43 % av barn upp 

till 12 år och 85 % av barn över 12 år. Några studier till i tabellen visade motsvarande resultat. 
I en studie 1994 av Eriksson, Kaemi, Lundgren och Lööf där de studerade barns synpunkter i 
35 LVU-mål som berörde 47 barn, ålder 0-10 år, så fanns barnets personliga åsikt bara med i 
6 % av fallen. Samma resultat återfinns i utländska studier. I en studie 1997 utförd av Hest-
bæk i Danmark träffade socialarbetarna 38 % av barn som placerats utanför hemmet. Även i 
den studien så att hade äldre barn träffats mer än yngre barn. 20 % av barn under 6 år, 50 % 
av barn 7-11 år, 75 % av barn 12-14 samt 85 % av barn som var över 15 år. Egelund i en an-
nan studie 1997 där man studerade 35 familjer i två danska kommuner som visade att social-
arbetarna inte kände barnen i drygt 65 % av fallen eller bara kände barnen ytligt.1998 gjordes 
en norsk undersökning av 112 norska barnavårdsutredningar vilket visade att socialarbetarna 
hade pratat med barnet i åldern 7-17 år i 50 % av ärendena men när det gällde barn under 14 
år så var siffran bara 16 %. 54 

 
Brittiska undersökningar har också presenterat liknande resultat. Thoburn, Lewis och 

Shemming genomförde en studie 1995 som visade att 39 % av barnen hade involverats i ut-
redningen genom att barnet informerats om barnavårdsutredningen samt att socialarbetaren 
konsulterat barnet endast ett fåtal gånger. Endast i 3 % av 378 familjer hade socialarbetaren 
inlett ett samarbete med barnet. Senare svensk forskning har visat att det finns en förändring i 
Sverige och att det blivit allt vanligare att socialarbetaren träffar barnet. Kaunitz, Andrée Löf-
holm och Sundell visade i sin kvartalsstudie från Stockholm att socialarbetaren haft kontakt 
med barnet i 90 % av ärendena under första kvartalet 2003 respektive 2004. Henriksson gjor-
de en studie 1994 där han intervjuade sju stycken familjehemsplacerade barn i åldern 8-16 år. 
Undersökningen visade att barnen inte riktigt visste varför de blivit utredda, varför de hade 
blivit placerade, när utresningen startade eller hur utredningen hade gått till. Flera barn kände 
sig missförstådda och endast ca 15 % var nöjda med sin kontakt med socialarbetaren. 55 

 

                                                
52 Sundell, K., Egelund, T., Andrée Löfholm, C. & Kaunitz, C. (2008), 111-112. 
53 Sundell, K., Egelund, T., Andrée Löfholm, C. & Kaunitz, C. (2008), 113. 
54 Ibid., 112, 114. 
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Det finns även resultat från studier som visar att barnet inte vill ha kontakt med socialarbe-
tare. I en brittisk undersökning av barn som placerats utanför hemmet var barn tveksamma till 
att tala med eller utlämna sig till vuxna. Speciellt avvaktande var dessa barn till socialarbetare 
som inte hade lyssnat på dem, inte varit tillgängliga samt missbrukat deras förtroende för än-
damål som barnet inte var införstådda med. Wattam har menat att barnavårdsutredningar inte 
är ”barnvänliga” eftersom de följer en administrativ logik för att hitta bevis för att barn far illa 
eller inte far illa. Fokus hamnar på andra händelser och sammanhang än vad barnet själv anser 
vara viktigt. Barnet går igenom en process som denne upplever som främmande. Wattam me-
nar att detta inte kan undvikas i det rådande juridiska systemet. Det som kan mildra effekten 
för barnet är att man kan sträva efter att etablera en verklig empatisk kontakt. 56 

 
Sundell m.fl. ställer sig slutligen frågor som: hur ska barn och föräldrar göras delaktiga och 

inte bara deltagande/inte alls? Vad gör socialarbetaren om föräldrar motsätter sig att socialar-
betaren träffar barnet eller om en vårdnadshavare nekar socialarbetaren att kontakta den föräl-
der som saknar vårdnaden om barnet? När är barn så stora att deras vilja gör före föräldrars 
vilja? Vilket inflytande upplever föräldrar och barn att de har under utredningen? En vanlig 
förklaring till problem inom den sociala barnavården är att socialarbetarna har bristande kun-
skaper om hur en barnavårdsutredning ska utföras. De få studier som gjorts visar dock att ge 
mer och bättre kunskaper till socialarbetarna räcker inte till. Hindren finns också i den social-
politik som den sociala barnavården är del av, allmänhetens syn på begreppet barn som far illa 
samt hur socialarbetaren uppfattar sitt uppdrag.57 

 
Delaktighetens betydelse kommer fram här också. Återigen handlar det om tillit och för-

troende som behövs för socialsekreteraren för att barnet ska öppna sig och berätta. Att ”ta” 
information från barnet och använda informationen utan att barnet blir delaktigt genom ären-
dekedjan tyder på att man inte riktigt förstått betydelsen av att barnet behöver vara delaktigt. 
Skillnaderna i undersökningen tyder på att dessa relaterar till personalens olika sätt att arbe-
ta/vara.  

 
7.11 Samtal med barnet påverkar starkt utredningens kvalitet 
     Länsstyrelsen i Stockholms län fick tillsammans med de andra länsstyrelserna i Re-
gleringsbrev, för åren 2006 och 2007, i uppdrag att granska den sociala barn- och ungdoms-
vården. Det visade sig att i 108 av 730 utredningar så framgick det inte att socialtjänstens 
hade träffat eller observerat barnet som var aktuellt i respektive utredning. Det var en något 
större andel än vid 2003 års granskning. 73 % var barn under 12 år och 27 % var barn över 
tolv år. Det är ungefär jämt fördelat mellan pojkar och flickor.  Det visade sig också vara en 
betydande kvalitetsskillnad mellan utredningar där socialsekreterare hade pratat med eller 
observerat barnet och de utredningar där man inte träffat barnet. De barn som har blivit bäst 
utredda har i de ärendena träffat sin handläggare flera gånger. Det finns ett starkt samband 
mellan torftiga utredningar och socialsekreterarens brist på kontakt med barnet.58 

 
Det finns olika skäl till varför inte samtal sker med det aktuella barnet. I några fall handlar 

det om handikappade(funktionshindrade) barn där handläggaren menar att mötet skulle ha 
varit till skada för barnet. Ibland har barnet vägrat att prata med handläggaren vilket naturligt-
vis kan hända. Ibland har handläggaren nöjt sig med att någon annan professionell person 
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eller utredningsinstitution uttalat sig om barnet. Föräldrarna har i 16 fall vägrat delta i utred-
ningen eller inte velat att handläggaren ska träffa barnet. Ett ytterligare skäl till att inte prata 
med barnet har varit att det inte har bedömts nödvändigt för utredningen vilket inte är något 
som handläggaren ska bedöma. Barnets har en absolut rätt att få träffa den som bedömer och 
avgör vilka behov barnet har. I undersökningen finns det även med totalt 18 barn som var ca 
1,5 år eller yngre och de flesta av dessa hade ”talat med” med sin handläggare eller blivit ob-
serverade.59 

 
Här är det viktigt att lyfta fram att det inte är upp till handläggaren att avgöra att det inte är 

nödvändigt att träffa/prata med barnet. Vi vuxna har en tendens att tro att vi vet saker fastän vi 
faktiskt inte kan veta utan att det mer handlar om att vi tror oss veta. Det lämpliga att göra när 
man tror någonting är att fråga den som det hela berör. I dessa fall handlar det om att träffa 
och prata med barnet. Barnet som varit inblandad i det som hänt i familjen ”vet” med sina 
upplevelser vad som har hänt utifrån sina egna förutsättningar.  

 
7.12 Barns Behov i Centrum. Perspektiv på socialtjänstens utredningsarbete när barnen 
misstänks fara illa.  
   Cederborg gjorde en studie i Linköping för att ta reda på hur BBIC-utredningarna uppfatta-
des av t.ex. barnen. Fem barn blev intervjuade och de hade alla en önskan om att bli än mer 
involverade i utredningsarbetet samt att större hänsyn skulle tas till barnens åsikter och behov 
när olika åtgärder skulle vidtas. Barnen tyckte även att de hade blivit trevligt bemötta men de 
var negativa till byte av socialsekreterare. Vissa socialsekreterare betraktades av barnen som 
bättre än andra.60  
 
     Inte så många barn som blev intervjuade men det visade att barnen ville bli mer involvera-
de i utredningsarbetet, att man ska lyssna till deras åsikter och att de gärna vill ha tryggheten i 
att inte behöva berätta för någon ny socialsekreterare utan få ha stabilitet i sin kontakt med 
socialtjänsten. Återigen behovet för barnet att få vara delaktig i det som berör densamme.  
 
8. Teoretiska perspektiv 
 
8.1 Symbolisk interaktionism 
 
8.1.1 George Herbert Mead (1863-1931)   
     Det finns många som ser symbolisk interaktionism nästan identisk med Mead och tveklöst 
är han en viktig grundpelare inom detta perspektiv i stort. Mead var dock ingen direkt karis-
matisk föreläsare utan mer en man som hade en torr och tråkig stil och inte heller levde sig in 
i studenternas situation. Ändå var det många studenter på olika nivåer som blev intresserade 
av Mead och hans tankar.61 

 
Mead producerade inte mycket material utan det som finns publicerat eller är tillgängligt 

med hänvisning till Mead är baserat på studenters anteckningar från föreläsningarna som 
Mead höll. Genom inspiration från Dewey menar Mead att vi människor handlar i förhållande 
till oss själva och till omgivningen. Det vill säga att vi inte enbart reagerar på stimuli utanför 
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vårt eget handlande. Handlingen startar med en impuls utan ett klart mål och människan för-
söker följa impulsen genom anpassning till omgivningen. Ting och företeelse, ”object”, blir 
stimuli när de får mening och innebörd under processen som handlingen innebär. Socialt be-
teende handlar om minst två människor som tar varandra i beaktande och blir stimuli till var-
andra i process av interaktion och kommunikation.62  

 
Interaktion sker genom gester enligt Mead. När gesten genom interaktion får samma inne-

börd för båda aktörer blir den en särskiljande symbol. Genom symbolen skapas en stimulus att 
handla/agera efter. Symboler som vi använder oss av gör att vi kan förutsäga beteenden hos 
varandra och hos oss själva under förutsättning att de är särskiljande.  Jaget, ”the self”, ut-
vecklas på samma sätt ur social interaktion. Jaget blir en företeelse, ett objekt, något som kan 
betraktas i bildlig mening. Mead menar att det endast är möjligt genom de särskiljande sym-
boler som vi kallar språk, det organiserade språket. Via språket kan vi använda andras åsikter 
eller föreställningar för att se oss själva som företeelse/objekt. Mead menar att man tar andras 
roller, ”role-taking”. På det här sättet bygger vi och omformar vårt jag.63  

 
Enligt Mead består jaget av två delar ”me” och ”I”. ”Me” är jagets sociala roller eller de av 

oss upplevda förväntningarna som andra har och som är införlivade i jaget. Det är den här 
delen vi använder oss av i vårt stabila liv och som relativt långsamt är föränderligt. ”I” är den 
andra delen och är personens svar/respons på varseblivningen av andras åsikter och beteen-
den. Enligt Mead är ”I” den kreativa och spontana delen av oss/våra jag. Mead menar att krea-
tivitet och spontanitet är sociala processer. ”Me” utövar social styrning på ”I” för att ”I” ska 
kunna vara skapande eller spontan. Det blir då inte någon motsättning mellan styrning av 
andra och styrning genom självstyrning som görs av ”me”. Båda utgår från den sociala pro-
cessen.64 

 
Det finns ett samarbete mellan ”I” och ”me”. ”Me” bromsar ”I” och ”I” påverkar ”me” att 

förändra sig. ”Me” är den del som förändras långsamt och är den del av jaget som vi kan se. 
”I” är däremot ögonblicklig dvs. i varje ögonblick finns den till synes på en bestämd plats 
men den är ständigt i rörelse och är inte längre där den fanns. Endast en del effekter av rörel-
sen kan iakttas. Människan är relativt stabil och förändras långsamt genom de två delarna av 
jaget. Mead menar att människorna är samhället och samhället är människorna varför samhäl-
let förändras av människorna och samhället förändrar människorna. Social ordning och social 
förändring är båda två endast aspekter av en större social process. Den sociala interaktionen är 
en process som aldrig avbryts och som ingår i ett system där människans beteende står i ett 
ömsesidigt förhållande till de andra delarna av systemet som t.ex. definitionen av situatio-
nen.65  

 
8.1.2 Social interaktion  
     Social interaktion är av central betydelse för symbolisk interaktionism. Samhället består av 
människor som interagerar med varandra men inte bara med varandra utan också med sig 
själva. Talar med sig själva genom att tänka, medvetet eller omedvetet. Blumer menar att ge-
nom social interaktion kan man förstå samvaro och processer. Den sociala interaktionen bi-
drar även till att skapa människan genom den pågående förändringsprocessen. Stone kritisera-
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de Mead för att denne la alltför stor vikt vid det talade språket. Stone tyckte istället att man 
skulle använda följande uppräkning:  

 
1. varje social transaktion borde analytiskt brytas ner i två enheter, uppträdande och 

tankeverksamhet (diskurs), 
2. uppträdandet är minst lika viktigt som språket eller diskursen och 
3. att studiet av uppträdandet också är viktigt för utveckling av perspektivet symbolisk 

interaktionism. 
 

Den vardagliga lunken observerar man först när något är avvikande från den normala bil-
den. Kontraster eller förändringar är det vi lägger märke till och reagerar på.66 
 
8.1.3 Kommunikation 

 De tidiga symboliska interaktionisterna utgick ifrån att kommunikation dvs. social interak-
tion med andra människor är en förutsättning för att människans jag ska utvecklas. Dessa me-
nade även att människans jag bör/ska utvecklas i hög grad. Kommunikationen måste vara fri, 
att det finns en rätt att tala öppet och fritt. Utbildning är också kommunikation och även social 
integration som i sin tur utvecklar jaget. Viktigt är dock att lärare och elever måste kunna em-
patisera med varandra för att social integration ska uppstå. Lärarna ska lära ut men också 
hjälpa eleverna att lära in. Kommunikation är ett senare stadium av interaktion. Det är viktigt 
att notera att kommunikation lika lite som integration inte endast handlar om språket. Ett ex-
empel är att hur vi klär oss också är en del av vår kommunikation med omvärlden. Social 
kommunikation förutsätter två människor men dessa behöver inte ha ögonkontakt. Dewey 
menar att kommunikation är en förutsättning för mänsklig samvaro/gemenskap. Interaktion är 
inte tillräckligt för att skapa kommunikation utan dessa interaktioner måste på något sätt vara 
gemensamma eller delade.67  
 
8.1.4 Meads triadiska interaktionssystem 

Trost & Levin skriver om olika tolkningar av Meads triadiska interaktionssystem. Den ver-
sion som känns mest aktuell till denna uppsats berör när två personer interagerar och att de då 
måste ha sin egen serie av triadiska relationer. Genom att vi handlar/agerar, vilket är det första 
elementet i triaden, i vår egen definierade situation, vilket är det andra elementet och att vi 
utifrån detta varseblir och tolkar efter hur vi uppfattar situationen, vilket innebär det tredje 
elementet. Det finns inte en interaktionskedja mellan personerna A och B utan där finns två 
kedjor. A har en kedja och B en annan kedja. Simmel menar att det inte är en relation utan två 
relationer. A:s relation till B och B:s relation till A.68 

 
Trost och Levin menar att enligt deras uppfattning så kan man även tolka Meads triader 

som att basen i alla sammanhang är personens definition av situationen. Personen kan inte 
agera/handla utan att det sker i någon situation som vi själva uppfattar. Från den basen utgår 
sedan triaderna. Trost & Levin menar att det som styrker deras tolkning av den triadiska idén 
är att Mead menar att mänskligt samarbete, social interaktion, handlar dels om att den enskil-
de ser till avsikten eller intentionen hos den andres aktiviteter samt ger sin respons på den 
intention denne blivit varsebliven om. För att människor ska kunna samarbeta behövs någon 
mekanism som gör att varje person kan förstå andras sätt att agera/handla samt att styra sitt 
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eget beteende så att det passar in i förståelsen av andras ageranden/handlanden. Det innebär 
att dessa handlingar/ageranden och varseblivningar sker inom personen och inte mellan per-
sonen och den andre.69 

 
8.1.5 Teorins betydelse i uppsatsen 
     Social interaktion är något som verkligen stämmer bra in när det handlar om dialog mellan 
barn och vuxna. Både barn och vuxna har sin egen verklighetsuppfattning varför det är allde-
les speciellt viktigt att sätta sig in i barnets situation så att samtalet leder till kommunikation 
och inte bara individuell interaktion. Viktigt är också att det inte endast handlar om det munt-
liga språket utan att vi även kan prata på andra sätt med mimik och våra kroppar. Små barn 
har inte alltid ord för att kunna berätta allt muntligt men barnet kan visa saker på andra sätt.  
 
     För att språket ska leda till social interaktion erfordras att symboler/ord har samma inne-
börd så att de blir särskiljande symboler. Vuxnas uppfattning om innebörden av symboler och 
ord är inte alltid överensstämmande med vad barn lägger i olika symboler och ord. Den vuxne 
har då interaktion med sig själv och når inte fram till barnet. Barnet har också interaktion med 
sig själv och undrar vad den vuxne egentligen pratar om. Mead menar också att kommunika-
tion måste vara fri och det är också viktigt för barnet. Om barnet upplever att det finns en rätt 
att tala öppet och fritt så kan barnet ställa frågor för att förstå. Upplever barnet att det inte 
finns någon plats för frågor så blir barnet tyst. Det blir som två olika tankekedjor när barnet 
funderar och uppfattar saker på sitt sätt och den vuxne på sitt sätt. Det är den individuella per-
sonens definition av situationen som skapar basen för ett sammanhang så att det ska uppstå 
kommunikation. Barnet ger respons på den interaktion som denne blivit varse om vilket inte 
behöver betyda att det har samma innehåll som den vuxne avsåg.  
 
     Mead menar att det behövs någon mekanism som gör att varje person kan förstå andras sätt 
att agera/handla och dessutom kunna styra sitt eget agerande/handlande. Den mekanismen kan 
nog vara det som behövs för att barn och vuxna ska kunna samtala med varandra på ett bra 
sätt. Barn växer och utvecklas varför de inte kan vara ansvariga för att förstå den vuxnes sätt 
att tänka och tala. Det faller mer på oss vuxna att det är vi som ska försöka anpassa oss till 
barnets sätt att prata/kommunicera med andra. Vi vuxna har erfarenhet av att vara barn men 
barnet har ingen erfarenhet av att vara vuxen. Alla handlingar/ageranden och varseblivningar 
sker inom barnet och inte mellan den vuxne och barnet. Vi vuxna vet inte vad barn tycker och 
tänker varför det är lämpligt om vi försöker ta reda på barnets tankar och funderingar genom 
att skapa kommunikation.  
 
9. Resultat och analys 
 
9.1 Stadsdel 1 

 
Före BBIC  
     Av åtta ärenden, fyra gällande barn 0-12 år och fyra gällande ungdomar 13-18 år, så var 
det två där det tydligt framgick att barnets uppfattning efterfrågats och dessutom relativt utför-
ligt redovisats. Värt att notera var att barnets uppfattning i dessa två utredningar inte berörde 
det faktiska problem som ärendet gällde. Barnets uppfattning handlade mer om barnets upp-
fattning i allmänhet om man går efter vad som står i barnavårdsutredningen.  När det gäller 
om barnets åsikter har kommit fram så blir det inte åsikter om den aktuella problematiken och 
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i vissa ärenden inget alls. I ett ärende framgick det att barnets åsikt hade påverkat bedömning 
och beslut.  
 
     När jag läste barnavårdsutredningarna försökte jag ta till mig om barnet i barnavårdsutred-
ningen har beskrivits som en individ eller ett föremål. Jag utgick från dels hur texten var for-
mulerad och vilken betydelse barnet hade i den skrivna utredningen. Barnet var i vissa utred-
ningar mer som föremål, objekt, och i andra var barnet helt klart en individ, subjekt. När bar-
net upplevdes vara ett subjekt så är min uppfattning att man i textens totala sammanhang klart 
såg barnet som delaktigt.  
 
     När det gäller om barnet blev sett som subjekt eller objekt efter att jag läst texterna så kun-
de sex barn ses som subjekt varav tre var lite tveksamt återgivna som subjekt. Ett barn sågs 
mer som ett objekt och en pojke framställde handläggaren mer som ett problem. När det gäll-
de om barnets åsikt/er framkom i utredningens text så var det två nej och sex ja med reserva-
tion för att det inte alltid var åsikter om det aktuella problemet eller om det bara var om en 
viss del av problematiken men inte allt. När det gäller att ha påverkat beslutet i barnavårdsut-
redningens text så blev det fyra nej svar, ett svar där det inte framgick, ett svar var tveksamt, 
ett var ”nja” och ett svar var ett klart ja. Man får nog säga att barnets möjlighet till påverkan 
av bedömning och beslut var väldigt låg. 
 
     Jag tittade även i utredningarna efter vad som gynnat eller hindrat dialog med barnet. Det 
var ingenting som direkt framgick i utredningarna men ett exempel var att barnet upplevde att 
det var skönt att det aktuella problemet kom fram fastän barnet egentligen inte ville prata om 
det (hustrumisshandel, mamman). När det gäller hinder för dialog så kan det vara allt möjligt 
såsom att föräldrarna inte vill att handläggaren ska prata med barnet, att barnet vill vara i fred 
och inte öppna sig eller att vissa barn inte vill prata om allt utan väljer vilken information de 
vill lämna. I utredningarna framgår det att föräldrarna har stor påverkan på barnet. 
 
     I ingen av utredningarna innan BBIC framgår det om kommunicering av den färdiga ut-
redningen har skett till det aktuella barnet. Det står ingenting om denna fråga. 
 
Efter BBIC 
     I dessa åtta utredningar, fyra gällande barn 0-12 år och fyra gällande ungdomar 13-18 år, 
hittade jag tre ärenden där det tydligt framgår att handläggaren efterfrågat barnets uppfattning 
men det var dock bara i ett ärende där det hade redovisats tydligt och klart. I de andra två ut-
redningarna upplevdes samtalet otydligt återgivet. När det gäller de mindre barnen blev det tre 
utredningar där det inte ”går att läsa om deltagande eller om barnet överhuvudtaget blivit om-
bedd att yttra sig”. I ett av dessa fall gjorde man hembesök och iakttog den lilla flickan som 
bara var ett år. Man kan tycka att den lilla flickan inte kan säga sina åsikter men man kan iakt-
ta flickan utifrån flickans behov. I utredningen upplever man att handläggaren istället tittar på 
föräldrarnas förmåga. Visst är föräldrarnas förmåga viktig men utredningarna ska enligt BBIC 
utgå från barnets behov och därefter se på föräldrarnas förmåga.  
 
    Ett annat barn, flicka, 6 år, blev inte tillfrågad om sina åsikter beroende på sitt funktions-
hinder autism. Det framgår dock inte i utredningen att autismen var av hög svårighetsgrad och 
hindrade flickan att tala. Istället framkommer det i utredningen att flickan kommunicerar med 
andra i förskolan osv. Det borde vara än viktigare att alltid försöka få fram någon form av 
dialog med ett funktionshindrat barn. Funktionshinder ska inte vara ett hinder för dialog men 
dialogen måste kanske göras på ett specifikt sätt för det aktuella barnet. Funktionshindrade 
barn har också åsikter, tankar och känslor. 
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     Det visade sig också att barnets åsikter lyfts fram mer när barnet är äldre. I de aktuella 
ärendena gällde det från ca 10 år och uppåt. Det som kan förhindra dialog är när ett 
barn/ungdom är utan livslust och önskar ta sitt liv. Genomfört självmordsförsök leder till att 
handläggaren har en ganska svår uppgift att skapa dialog med barnet/ungdomen samtidigt 
som föräldrarna saknades i det aktuella ärendet. Ett annat exempel på vad som kan förhindra 
dialog är när föräldrarna hävdar att saker som barnet berättar om inte har hänt (hustrumiss-
handel). Det finns ”bevis” som styrker det som barnet berättar men en av föräldrarna menar 
att det är polisen och socialtjänsten som gör något stort av något som egentligen inte har hänt. 
Föräldrarna tackar även nej till att barnet ska få vara med i gruppsamtal för att bearbeta det 
som barnet sett. Om barnet inte har stöd från sina föräldrar är det svårt för barnet att förstå att 
det man sett ”inte” har hänt. 
 
     Vad kunde stimulera dialog? Det var åter igen de äldre barnens utredningar som det fram-
gick i viss mån vad det var som gjorde att de ville ”berätta”. I ett fall var det en polisanmälan 
som lyft fram problemet vilket flickan tyckte var skönt eftersom problemet hade pågått ett tag 
men mer i det dolda. En pojke ville vara kvar i skolan och inte fortsätta flyttas runt pga. sina 
problem i skolan. Pojken var beredd att prata för att förhoppningsvis få vara kvar i sin skola. 
En flicka pratade men hon ville inte att pappa skulle hamna i fängelse. Fast det kan ju egentli-
gen handla lika mycket om att det är ett hinder att prata, att man inte vill avslöja för mycket. 
Denna utredning var väldigt rörig och man upplevde när man läste utredningen som att det 
hade hänt, inte hänt, hänt, inte osv. Det stod dock klart att det hade hänt flera olika saker så 
flickan slets på något sätt mellan att berätta och inte berätta. Svår situation för ett barn.  
 
     När det gäller kommunicering med barnet om bedömning och beslut i den färdiga utred-
ningen ser det bättre ut efter att man arbetar enligt BBIC, men det gäller i de aktuella utred-
ningarna endast tonåringar 13-18 år. Det jag har reagerat på är att man har pratat med en 
flicka, 16 år, och fått hennes tillstyrkan till viss del men inte till hela bedömningen och beslu-
tet. Det framgick inte varför flickan inte ville tillstyrka allt. Att ställa frågan ”varför?” kan 
ofta ge ett bra svar. I en utredning valde man medvetet att inte kommunicera utredningen till 
en pojke, 15 år, för att han var så aggressiv. Känner mig tveksam till att det är en bra lösning 
att undvika kommunicering av färdig utredning pga. att barnet är aggressivt. Varför blir poj-
ken aggressiv? Kan man framföra saken på ett annorlunda sätt? Förmodligen finns det en or-
sak till varför pojken blir aggressiv.  
 
9.2 Stadsdel 2 
 
Före BBIC 
     I stadsdel 2 fick jag bara ta del av en utredning innan BBIC. En pojke som var 10-11 år 
och pojken sa något men det var dåligt dokumenterat. I utredningen upplevdes pojken mer 
som ett objekt. Om pojken hade haft möjlighet att påverka beslutet var oklart men pojken ville 
inte ha samtalsstöd och det fanns inte heller med i beslutet. Om avsaknaden berodde på poj-
kens åsikt framgick inte.   
 
Efter BBIC 
     I den här stadsdelen fick jag ta del av tio stycken utredningar gällande barn i åldern 5-11 
år. Av tio utredningar så blir barnets delaktighet i nio fall av tio att ”barnet har sagt något men 
det är dåligt dokumenterat”. I tre utredningar där samtliga pojkar var 5 år står det i en utred-
ning att barnet är för ungt för dialog men det står det inte i de andra två utredningarna. En 
elvaårings delaktighet återges i flickans utredning med 2,5 meningar, vilket känns väldigt 
magert. När det handlar om möjligheten för barnet att påverka bedömning och beslut i barna-
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vårdsutredningen så blev det ”nja” i ett fall av tio efter att ha läst det som var skrivet. Varför 
barnen inte kunnat påverka framgick inte. Man fick tolka det skrivna om vad barnet hade sagt 
och se om det tycktes ha påverkat bedömning och beslut. 
 
     I de tio utredningarna ansåg jag att tre barn sågs som objekt, tre stycken som subjekt men 
inte fullt ut och fyra som subjekt. Det var med andra ord inte genomgående att barnet sågs 
som ett subjekt utan många gånger handlade utredningarna mer om föräldrarna. Det lilla som 
fanns med i utredningen av barnets åsikt/er var återgivet under barnets behovsområden enligt 
BBIC men det var i vissa fall begränsat till endast ett specifikt behovsområde även om barnets 
behov skulle ha kunnat ses från fler olika håll.  
 
     När det gäller vad som kan ha främjat barnet att berätta så var det ett fall där barnets var-
dag blivit betydligt tryggare efter att ha blivit placerad i ett jourhem, vilket haft en positiv 
påverkan på pojken att berätta. Det framgår dock inga hinder i utredningarna utom att hand-
läggaren i ett ärende hänvisat till den unga åldern. I en utredning bokade handläggaren in ett 
hembesök för att träffa en pojke, 8 år, men föräldrarna avbokade hembesöket och då träffade 
handläggaren inte pojken. Det framgår ingenting om varför handläggaren inte försökte med 
ytterligare besök eller annat alternativ. Detta för att kunna nå fram till barnet och dess åsikter.  
 
     När det gäller kommunicering av den färdiga utredningen så har en utredning av tio styck-
en kommunicerats till barnet. I de andra utredningarna framgår ingenting om kommunicering 
av den färdiga utredningen.  
 
9.3 Sammanfattande resultat 
     Min förhoppning med undersökningen var att det skulle märkas en positiv förändring i 
kvalitén på barnets delaktighet i barnavårdsutredningar efter införandet av BBIC. I min under-
sökning kan jag bara konstatera att så ännu inte har skett. Båda stadsdelarna har fått en prövo-
licens i två år att arbeta med BBIC. De arbetar båda för att man ska erhålla ordinarie licens 
när BBIC är fullt inarbetat. Den personal som jag har pratat med med anledning av undersök-
ningen så har det bland dessa funnits med en hel del självkritik och medvetenhet om hur lång 
tid det kan ta att ändra sättet att arbeta på. Tidigare har barnavårdsutredningarna handlat 
mycket om föräldrarnas förmåga och ska nu istället utgå från barnets behov. Handläggarna 
måste helt enkelt tänka annorlunda. BBIC bygger också på att man ska arbeta i ett ”blankett-
system” som byggs upp av respektive stadsdel eller kommun. Det tar tid att sätta ihop ”blan-
kettsystemet” och det tar även tid att lära sig att arbeta enligt ett system som är helt nytt. Det 
handlar om att tänka annorlunda och att praktiskt arbeta annorlunda.  
 
     När jag har läst alla dessa 27 barnavårdsutredningar har jag själv verkligen fått perspektiv 
på hur många olika saker det är som kan påverka barnets vilja att berätta något för någon man 
inte känner. Under rubriken 7. Tidigare forskning har jag skrivit om barnets olika åldrar och 
hur barnet kommunicerar med oss vuxna. Men efter att ha läst dessa utredningar kan jag kon-
statera att det inte räcker med att barn och vuxna pratar på olika sätt. Barn påverkas av många 
olika saker i sin hemmiljö. Här är några exempel utifrån de barnavårdsutredningar som jag har 
läst: 
 

• Funktionshinder. 
• Kulturella skillnader. 
• Språkskillnader. 
• Barnmisshandel. 
• Hustrumisshandel (mamma). 
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• Föräldrar som inte vill samarbeta med Socialtjänsten. 
• Barn som blivit bortförda till annan kultur när de var små. 
• Vårdnadstvister som pågått i många år där barnet inte har kunnat träffa den andre för-

äldern.  
• Barnet har fobier (rädsla för vissa saker) 
• En liten treåring tröstar sin pappa som lider av depression och även är suicid. 
• Föräldern har psykiska problem. 
• Barnet har läs- och skrivsvårigheter och föräldrarna tackar nej till stöd/hjälp. 
• Barnet kan vara solidariskt med sin mamma och skydda henne vid hustrumisshandel 

men följer sin mamma när denne vill gå tillbaka till pappan. 
• Föräldern vill inte att barnet har problem i skolan. 
• Ensamkommande flyktingbarn. 

 
     Ja, listan fortsätter egentligen med flera exempel. För att förtydliga något exempel så kan 
barnet t.ex. vara ett ensamkommande flykting barn med svåra upplevelser bakom sig och som 
inte pratar. Det aktuella barnet försökte även ta sitt liv. Förutsättningarna för dialog är väldigt 
olika för barn med svåra upplevelser. Det flesta ärenden är olika utifrån de inblandade perso-
nerna och deras personligheter. Varje barn anpassar sig till den verklighet som de lever i men 
barn klarar inte allt utan reagerar många gånger på sina uppväxtvillkor när botten är nådd.  
Reaktionerna är också olika med aggressionsutbrott, droger, våld, skolk osv. Att skapa dialog 
med barn som har svåra uppväxtvillkor leder till att barn och den vuxne handläggaren utgår 
från helt olika livsförutsättningar och inte bara åldersskillnaden. 
 
9.4 Analys 
     I min undersökning har betydelsen av social interaktion lyfts fram. Det är viktigt att det 
skapas social interaktion/kommunikation vid samtal med ett barn. I undersökningen ser man 
också att det finns många parametrar som påverkar möjligheten till att uppnå social interak-
tion. Jag skriver om att olika saker i hemmiljön påverkar barnets vilja/förmåga att berätta om 
sin livssituation. Det som påverkar barnet från hemmiljön leder till att barnet interagerar ut-
ifrån sina egna förutsättningar och har sitt sätt att se på det som händer. Den vux-
ne/socialsekreteraren måste försöka sätta sig in i barnets situation och dennes villkor för att 
berätta för att få tillgång till barnets åsikt/berättelse.  
 
     I barnavårdsutredningarna har socialsekreteraren oftast pratat med barnet men inte oftast 
om det aktuella problemet i familjen eller problemet för barnet. Det som är återgivet handlar 
mer om ”vanligt” samtal om hur barnet mår och om det trivs i skolan. Den allmänna dialogen 
ska alltid finnas med i samtal med barn men mer som en inledning, en start för att bygga upp 
förtroendet så att barnet kan lita på socialsekreteraren. När förtroendet mellan barnet och den 
vuxne har skapats ökar möjligheten för att den sociala interaktionen ska starta. Under upp-
byggnadsfasen interagerar barnet oftast med sig själv och försöker ta reda på om denne kan 
lita på den vuxne eller om det kommer att få konsekvenser för barnet.  
 
     I barnavårdsutredningar enligt BBIC så ska man ta reda på barnets åsikter. Det vill säga att 
man ska lyssna på barnet utifrån barnets möjligheter och inte utifrån oss vuxnas förutsättning-
ar.  Efter att ha gått igenom 27 barnavårdsutredningar kan jag konstatera att den ansvarige 
handläggaren väldigt sällan har uppnått social interaktion med barnet enligt vad som återgetts 
i flera barnavårdsutredningar. Det man ska komma ihåg är att när man har haft ett fylligt och 
givande samtal med en person eller ett barn så är det inte heller svårt att skriva ner vad denne 
sagt om den aktuella situationen som barnavårdsutredningen handlar om. Om man inte lyckas 
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skapa socialinteraktion så har man inte heller fått ta del av barnets berättelse och har följaktli-
gen inget att skriva om i utredningen.  
 
     Det har i andra undersökningar som jag skrivit om under 7. Tidigare forskning varit så att 
mycket information finns i handläggarens minne men att det inte kommer fram i utredningen. 
Det som talar emot att handläggaren skulle ha fått veta intressant information från barnet är att 
det inte var speciellt mycket återgivet om barnets åsikt om den aktuella situationen i barna-
vårdsutredningarna. Att skriva mer om allmänt prat än om barnet åsikt lutar mer åt att man 
inte har lyckats uppnå social interaktion med barnet än att handläggaren skulle välja att hålla 
barnets åsikt kvar i sitt eget minne.  
     
Här kan vi nu återgå till mina i uppsatsen inledande frågeställningar: 

• Hur var barnets delaktighet i barnavårdsutredningarna innan socialtjänsten började ar-
beta enligt BBIC? 

• Hur var barnets delaktighet i barnavårdsutredningarna efter att socialtjänsten börjat ar-
beta enligt BBIC? 

• Vilken eventuell förändring av kvalitén kan man se i barnets delaktighet i barnavårds-
utredningen utförd enligt BBIC?  

 
     När jag nu har läst barnavårdsutredningar innan BBIC och barnavårdsutredningar efter 
BBIC framgår det att det finns en viss ändring i barnavårdsutredningarna när man arbetar en-
ligt BBIC mot hur man arbetade tidigare. Dessa ändringar handlar mer om strukturella änd-
ringar med t.ex. rubrikerna från BBIC:s trekant med barnet i centrum.  Jag tycker också att 
man kan se att handläggarna ”bockar av” efter ”att göra listan” som finns i BBIC. När det 
gäller delaktigheten för barnet har jag kunnat konstatera att det inte är någon direkt skillnad 
när det gäller barnets delaktighet i barnavårdsutredningarna när de aktuella socialtjänsterna 
har börjat tillämpa BBIC. Inget har framkommit att det skulle ha med själva metoden att göra 
utan att det mer handlar om att handläggarna måste ändra sitt sätt att arbeta med barn. Den 
sociala interaktionen som är så viktigt kan inte skapas via instruktioner, utan skriftliga och 
andra instruktioner kan bara ge råd och tips. Det är upp till var och en som samtalar med barn 
att ge barnet utrymme och möjlighet att komma till tals, att se barnet och vara intresserad av 
barnets åsikter. Detta är viktigt för att kunna skapa social interaktion med ett barn. 
 
     Socialsekreteraren/handläggaren har en många gånger svår uppgift att samtala med barn 
som lever i arbetsamma livssituationer. Att skapa social interaktion med de berörda barnen 
kräver mycket av ansvarig handläggare. Att skapa social interaktion tar med andra ord tid i 
anspråk. Det måste finnas möjlighet för handläggaren att ha tid till samtal med det berörda 
barnet. Detta innebär att en handläggare inte kan ha orimligt många barnavårdsutredningar. 
För att kunna nå fram till barnet måste möjlighet ges för detta från ledningen i stadsdelsför-
valtningen men även från den kommunala ledningen. 
 
10. Slutdiskussion 
     I Sverige har föräldrarna störst makt över barnet. Så länge inte denna makt missbrukas kan 
det fungera jättebra men när föräldrarna inte ser till barnets egna behov blir det problematiskt. 
Barnet kan bli omhändertaget av samhället när villkoren i LVU är uppfyllda. Men när villko-
ren inte är uppfyllda och barnet har behov men behoven inte innebär en påtaglig risk för bar-
nets hälsa eller utveckling? Vad händer då? Vart går egentligen gränsen för barnets bästa? Det 
som återspeglas i utredningarna är försöken att få föräldrarna att delta i olika insatser för att 
kunna tillgodose barnets behov. Föräldrarnas samarbetsvilja bygger dock på frivillighet. Bar-
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net har inga egna juridiska rättigheter vilket försvårar barnets möjlighet att förändra sin livssi-
tuation. I BBIC ska barnets behov stå i centrum men för att kunna göra det och även omsätta 
det i den praktiska verkligheten behövs det sannolikt även en förstärkt juridisk ställning för 
barnet.  
 
     Det behövs en förstärkning på barnets juridiska rättigheter och föräldrars skyldigheter för 
att BBIC ska kunna tillämpas fullt ut. För att kunna sätta barnets behov i centrum måste soci-
altjänsten också kunna tillämpa lagtext som påtryckningsmedel för föräldrarnas agerande. 
Socialtjänsten hamnar annars i en omöjlig situation. När det finns risk för barnet hälsa och 
utveckling finns LVU men vad finns det för stöd på barnets livsväg kantat av problem om 
föräldrarna inte vill ha med socialtjänsten att göra? Socialtjänsten får ett hårt arbete att försö-
ka engagera och motivera föräldrarna. Man kan säga att det handlar om att arbeta med både 
barn och föräldrar för att kunna nå fram med stöd till barnet. Om socialtjänsten kan få en star-
kare position är min förhoppning att socialtjänsten än mer lyfter fram barnets åsikter och till-
lämpar BBIC fullt ut. 
 
     Som jag har lyft fram under 9. Resultat och analys så är det många andra saker som på-
verkar möjligheten till dialog mellan barn och vuxna. Det man kan lära sig är att inte generali-
sera barn och hur man ska prata med dem. För att dialogen ska bli möjlig behöver den vuxna 
se barnet utifrån den individ som barnet är. Egentligen är det inget konstigt utan det är samma 
sak som gäller när man pratar med vuxna. Även vi vuxna är olika av olika anledningar. Det 
skulle vara förment att säga att alla 46-åringar pratar på ett visst sätt.  
 
     I Sverige idag finns det barn från andra länder som ofta talar sitt modersmål hemma. Jag 
började fundera på hur det egentligen fungerar med tolk för dessa barn. När man har varit med 
om någonting som bara skett inom familjen är det inte säkert att barnet har svenska ord för det 
som barnet har varit med om. Även om barnet pratar svenska både hemma och i skolan så kan 
inte barn sätta ord på allting som händer. Det krävs uppmärksamhet på om barnet behöver 
stöd rent språkligt för att sätt ord på sina upplevelser. Barnet kan vara duktigt på svenska men 
barn pratar oftast inte om misshandel och övergrepp i detalj t.ex. i den vardagliga skolmiljön. 
En fråga som också blir aktuell är om tolkarna är utbildade i att prata med barn och ungdo-
mar. Jag hittade en fördjupningskurs som heter tolkning för barn och som ges på Katrinebergs 
Folkhögskola. Andra kurser som finns är asyltolkning för utsatta kvinnor och barn, asyltolk-
ning för barn och ungdomar samt asyltolkning för ensamkommande barn.70 Tolkning som mer 
handlar om flyktingfrågor än att barnet har levt i Sverige hela sitt liv.  
 
     Ytterligare något som påverkar implementeringen av att arbeta enligt BBIC är det av varje 
stadsdel/kommun skapade blankettsystemet rent datatekniskt. Det mest logiska hade varit att 
Socialstyrelsen även hade skapat ett fungerande blankettsystem som skulle ha blivit lika i hela 
Sverige och användbart från dag ett. Socialstyrelsen gav exempel på hur man skulle kunna 
göra men de utvecklade inte systemet för praktisk tillämpning. När man ska förändra sättet att 
arbeta kan man stöta på olika hinder eftersom det ofta kan uppfattas som ett ifrågasättande av 
individens sätt att arbeta. Då ska inte datastödet också vara något som stör implementeringen. 
Om pengarna inte räckte till att skapa ett datasystem för BBIC så hade en ökning av budgeten 
varit önskvärd.  
 

                                                
70 www.tolk.su.se Utbildning>tolk>kontakttolk>inom folkbildning 
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     Något som har lämnat ett spår kvar hos mig efter denna undersökning handlar om en tio-
årig pojke som lever tillsammans med sin psykiskt sjuka mamma. Varje dag pojken kommer 
hem måste han dammsuga lägenheten för att mamma vill det. När pojken har gjort det så kan 
han göra läxorna och leka. När handläggaren frågar pojken vad han är bra på svarar pojken: 
”bra på att boxas, dammsuga och spela fotboll”. Pojkens anpassning till sin mammas avvi-
kande beteende gör att dammsugningen tycks ha fått en naturlig del i pojkens egna styrkor.  
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Bilaga 1 

Frågor att söka svar på i de aktuella barnavårdsutredningarna: 

1. Ålder och kön på barnet? 

Under utredning 

2. Hur syns/märks det att barnet varit delaktigt under barnavårdsutredningen? 

Grov uppdelning i 0, 1, 2.  

0= går ej att läsa om deltagande eller överhuvudtaget blivit ombedd att yttra sig. 

1= Barnet har sagt något men det är dåligt dokumenterat. 

2= det tydligt framgår att barnets uppfattning efterfrågats och dessutom relativt utför-
ligt redovisat. 

3. Hur beskrivs barnet? Framställs barnet som subjekt eller objekt? 

4. Framgår barnets åsikt/er? 

5. Är den/de i så fall kopplade till barnets behovsområden i BBIC triangeln? 

6. Har barnets åsikt påverkat bedömning och beslut? 

Vad som medfört eller förhindrat dialog 

7. Framgår det vad som gjort att barnet delats med sig av sin åsikt/er? Bemötande, dia-
log, förtroende? 

8. Framgår det något hinder för att få till en dialog? 

Färdig utredning 

9. Hur har den färdiga utredningen kommunicerats till barnet? Har BBIC påverkat? 

 


