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När ett barn misstänks vara utsatt för våld eller övergrepp ska oron an-
mälas till socialtjänsten. Inom socialtjänsten är det socialsekreterare som 
svarar för att säkra barnets omedelbara behov av skydd liksom att utreda 
barnets och barnets familjs behov och resurser. Det här kapitlet handlar 
om socialsekreterares arbete att involvera barn i detta utredningsarbete 
och i de s.k. barnavårdsutredningarna. Utredningsarbetet kan utformas 
till ömsesidigt samarbete med vårdnadshavare (vanligtvis barnets föräld-
rar varför denna benämning hädanefter används) och barn, där barnets 
och dess nätverk blir medskapande och deras resurser tas tillvara. Idéer 
har länge hållits levande om att det bästa för barn är att förskonas från 
vidare ansvarstagande som att delta i utredningsarbetet och ta del av vad 
utredningsprocessen avslöjar och leder till. Då tas inte hänsyn till att de 
förhållanden som utforskas och de processer som sätts igång genom 
utredningsarbetet, både handlar om och får konsekvenser i barnets var-
dag.  Inte heller beaktas att barn kan ha egna lösningar, egna strategier i 
att hantera sin situation, som vuxna kan behöva ha kännedom om och ta 
hänsyn till. Barnen har berättelser och synpunkter som är viktiga att be-
akta i såväl det sociala utredningsarbetet som i forskning härom.  
 
I kapitlet belyses, utifrån tre forskningsstudier, hur barns delaktighet och 
deltagande i sociala utredningar kan utvecklas genom socialsekreterares 
invitationer. Studierna har bedrivits som dialogisk deltagande aktions-
forskning där deltagande socialsekreterare och deras ledare deltagit i 
studien i intervjuande samtal och med reflektioner på återkopplingar av 
resultat liksom samskapande av nya frågeställningar. I två av studierna 
har forskaren handlett och coachat socialsekreterarna som en pågående 
aktion inom forskningsstudien. Kapitlet syftar till att belysa hur barns 
medskapande kan tas tillvara genom att beakta barns rättigheter till del-
aktighet och deltagande inom det sociala arbetets praktik och i synnerhet 
i utredningsarbete. Den aktuella kontexten handlar om utredningspro-
cesser inom socialtjänsten. Kontexten innehåller också den institution 
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som i Norden kommit att kallas Barnahus (Johansson, 2012). Inom 
Barnahus-verksamheten samarbetar polis, åklagare, rättsmedicin, barn-
medicin liksom barn- och ungdomspsykiatrin samt socialtjänsten när ett 
barn misstänks vara eller varit utsatt för våld eller övergrepp (Rikspolis-
styrelsen, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen, & Åklagarmyndigheten, 
2008). Det kan också handla om att barnet har bevittnat våld i nära relat-
ioner (Broberg et al., 2015). På Barnahuset samordnas myndigheternas 
inledande insatser. Barnet förhörs av polis och för att barnet inte ska 
behöva upprepa sin berättelse, iakttas förhöret av andra involverade 
professionella inklusive barnets socialsekreterare genom videokoppling 
till ett medhörningsrum i närheten av förhörsrummet. 
 
Barn – aktiva subjekt och medskapare 
Barn är också människor. Barn omfattas, precis som vuxna, av mänskliga 
rättigheter om rätt till frihet och skydd, rätt till att ha åsikter, yttra sig och 
vara delaktiga och deltagande (Verhellen, 2000). Barn har egna lösningar 
och strategier för att hantera olika situationer. Dessa är viktiga att ta del 
av och ta hänsyn till i bedömningar och i beslutsfattande (Qvortrup, 
1999). Barns medskapande är viktigt att erkänna och ta tillvara inte minst 
vid socialsekreterares utredningar av barns behov och föräldrars kapa-
citet liksom av hur barnets nätverk fungerar för och tillsammans med 
barnet. Barns bidrag är viktiga såväl i att bedöma barns behov av stöd 
och skydd som i forskning därom (Bell, 2002; Sandbæk, 2002). Detta 
förutsätter att barnen är villiga att bjuda in de vuxna och dela med sig av 
sitt perspektiv liksom att vuxna bjuder in barnen och ställer upp på öm-
sesidigt samarbete på barnens villkor (Olsson, 2010). Om professionella 
och andra vuxna verkligen menar allvar med att bjuda in barn till delak-
tighet och deltagande, krävs också att de är redo för att utveckla an-
norlunda förhållnings- och arbetssätt i sina professioner. Det kan också 
innebära en förändrad syn på vad som är bäst för barn liksom en föränd-
rad syn på sig själv och sin uppgift i relation till barnet (Pinkney, 2011).  
 
Som barnets socialsekreterare är handläggaren ansvarig för den myndig-
hetsutövning som utredningsprocessen och utredningen innebär i relat-
ion till barnets vårdnadshavare men också i relation till och inför aktuellt 
barn, när barnet vill och förmår (jfr. Socialstyrelsen, 2014). Framgångs-
rikt samarbete underlättas av att socialsekreteraren visar respekt för bar-
nens och föräldrarnas kunnande och övriga resurser. Det handlar om att 
inbjuda till och utveckla samarbete med lämplig nivå på delaktigheten 
inklusive insyn och öppenhet om vad som sker och varför (Healy & 
Darlington, 2009). Barnet har rätt att ha tillgång till sin socialsekreterare, 
vad denne gör, hör och kommer fram till, när barnet så önskar (Olsson, 
2007). Vad mera är, det måste ses som en viktig del av utredningsarbetet 
att få med och kunna beakta barnets perspektiv liksom få barnets syn-
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punkter på vidare planering (Olsson, 2005). Barnet har rätt att få fram-
föra sina synpunkter, idéer, upplevelser och värderingar till sin socialsek-
reterare, dvs. den professionelle som ytterst gör bedömningarna i utred-
ningsprocessen och står för beslut eller förslag därom (jfr. Regerings-
kansliet, 2010; Socialstyrelsen, 2015).  
 

Socialsekreterares utredningar av barns  
behov och föräldrars kapacitet 
Utredningars syfte är att bedöma om insatser behöver sättas in för bar-
nets skydd och att förbättra barnets sociala situation, hälsa och välbefin-
nande. Detta innebär att starta en utvecklingsstödjande process i samar-
bete med barnet och dess föräldrar (Rasmusson, 2009). Att lyssna och 
beakta barnens berättelser och inhämta barn inställning är en viktig del i 
utredningsarbete. Informationsflödet till barnet behöver då anpassas till 
det aktuella barnet för att barnet ska kunna tillgodogöra sig information-
en och bli reellt delaktigt (Mattsson, 2015). Deras inställning till plane-
ring och föreslagna beslut ska enligt socialtjänstlagen inhämtas (Social-
styrelsen, 2015). Detta skulle kunna ses som att barn har rätt att påverka 
sin egen utrednings upplägg och genomförande. Den utredningsmodell 
(BBIC) som socialstyrelsen rekommenderar och som numera används i 
en majoritet av Sveriges kommuner, bygger på Urie Bronfenbrenners 
idéer (Socialstyrelsen, 2006, 2015). Utifrån ekologiska systemiska idéer 
utvecklas barnet och barnets olika omgivande kontext (mikro, meso, 
exo, makro) i reflexivt samspel (Bronfenbrenner, 1979). Utredningsupp-
giften är att utforska hur de olika kontexterna samspelar, vilka behov 
som det aktuella barnet har och vilken kapacitet systemen och samspelet 
har för att utvecklas vidare med barnets bästa för ögonen.  
 
Tre studier  
Den första studien genomfördes som deltagande aktionsforskning med 
dialogisk, dvs. ömsesidigt responderande och medskapande, samarbete 
mellan uppdragsgivarna Länsstyrelsen i Skåne län inklusive intresserade 
kommuner i Skåne och deltagande forskare (Olsson, 2014b). 55 social-
sekreterare i 7 kommuner deltog när det gäller barns delaktighet och 
klienters deltagande i sociala utredningar som berör dem själva (Olsson, 
2010). 12 barn intervjuades om sitt deltagande i socialsekreterarnas ut-
redningar. Aktionen i studien innebar att socialsekreterarna utbildades, 
coachades och handleddes utifrån systemiska idéer i syfte att öka och 
förstärka minderåriga barns skydd genom att involvera barn både i sin 
egen utrednings upplägg liksom dess genomförande. Barnen bjöds in till 
medskapande. De barn som kunde och ville inbjöds till att ha synpunkter 
på vad som behövde undersökas, när var och hur barnet ville träffa sin 
socialsekreterare och t.ex. ge förslag om vilka som socialsekreteraren 
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skulle lyssna på för att förstå barnets situation bättre. Såväl föräldrar som 
barn kan vilja ta del av vad som löpande kommer fram under utred-
ningstiden och få chansen att tillsammans med barnets socialsekreterare 
reflektera över detta och vilka förändringar som kan behöva prövas både 
på kort och lång sikt. Här var och är det viktigt att arrangera så att aktu-
ellt barn har möjlighet att göra sin egen röst hörd och samtidig känna sig 
trygg såväl under samtalen som efteråt. Ett eller flera utredningsärende 
per socialsekreterare följdes steg för steg varvid socialsekreterarna reflek-
terade över både hittillsvarande arbets- och förhållningssätt i förhållande 
till nya/annorlunda sätt som de utvecklade och prövade.  Resultaten från 
dialogisk deltagande aktionsforskning handlade såväl om vad som ut-
vecklades i relationerna barn – socialsekreterare som mellan socialarbe-
tarkollegor, i relation till ledning och till andra i socialsekreterarnas liv. 
Dessutom utforskades reflexiviteten och samspelet i relationerna 
coachande forskare/forskande coach och den handledning och coaching 
som utvecklades inom projektet (Olsson, 2006).  
 
Socialsekreterarna kom att arbeta mer i linje med vad barnen önskade 
när de blev tillfrågade. Det kunde handla om saker som att barnen öns-
kade träffa socialsekreteraren på dennes kontor, möta socialsekreterarens 
chef och läsa vad socialsekreteraren skrev om barnet. Barn vill också 
veta något om sin socialsekreterares kapacitet och kompetens: – Hur 
duktig är min socialsekreterare på barn? Barnen ville veta hur de kunde 
nå sin socialsekreterare  även om de sen inte använde möjligheten: gärna 
e-postadress. När socialsekreterare intervenerade i barnens nätverk ville 
barnen vara delaktiga. Barnen önskade t.ex. information om och gärna 
inbjudan om att få delta när socialsekreterare besökte skola och barnom-
sorg. Barnen känner trygghet i att deras föräldrar också är informerade 
och delaktiga, men barnen ska också i görligaste mån och med hänsyn till 
sitt intresse och förmåga erbjudas möjligheter att delta och blir involve-
rad, uttrycka åsikter och förslag utifrån sitt perspektiv både om hur ut-
redningsarbetet utvecklades och vad som framkommit i utredningen. Att 
skriva utredningar så att barn också kan förstå visade sig svårt. Socialsek-
reteraren fann det möjligt att informera och involvera barnen löpande 
om vad som hände och skulle hända i utredningsarbetet plus muntligen 
läsa upp och förklara innehållet i den avslutningsvis upprättade utred-
ningen. Genom att bjuda in barnen till delaktighet och dialog blev också 
socialsekreterarna mer involverade i barnen och barnens eget perspektiv 
och berättelser. I dialogiskt samspel är interaktionen ömsesidig – delta-
garna responderar på varandras svar och reaktioner. Socialsekreteraren 
kunde få del av och påverka vad som skapades inifrån systemet samtidigt 
som barnet fick nära kontakt med sin socialsekreterare och del i hur 
denne resonerade och varför. Socialsekreteraren ansvarar för myndig-
hetsutövningen och är därmed den person och befattningshavare barnet 
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har rätt till att ha kontakt med. Går inte att ersätta med någon annan. 
Socialsekreterarna kände sig i sin tur mer engagerade när de blev invol-
verade och inbjudna i barnets perspektiv och märkte hur viktiga de var 
för barnen. 
 
Den andra studien var en uppföljning av den första, ovanstående, i en av 
de deltagande kommunerna. Två team av socialsekreterare och ett team 
med familjehemssekreterare deltog. Varje team omfattade 4-6 deltagare 
och träffades för coachning inom studiens ram, vid vardera sju tillfällen 
om 2 timmar. Sammanlagt genomfördes således 21 träffar varvid 30 
barnärenden aktualiserades och följdes över tid. Frågeställningarna var: 
Hur lever idéerna med barnets socialsekreterare och barns delaktighet 
vidare, hur kan arbetssättet vidareutvecklas och förstärkas? Ambitionen 
att involvera barnen levde vidare. Flera exempel gavs på hur viktigt det 
är att hålla detta förhållnings- och arbetssätt levande som en ”röd tråd” 
från allra första början till avslutningen av en utredning.  Huruvida det 
kom att ske, visade sig variera. Dels påverkade omständigheterna, dels 
professionellas inställning till att involvera aktuellt barn. Kunnande och 
erfarenhet när det gällde att samtala och samverka med barn och unga, 
led vare sig dessa socialsekreterare eller familjehemssekreterare någon 
brist på. Ändå kom några av dem inte till skott med att inleda samarbete 
med barnen i alla fall inte förrän i slutet av utredningar och andra pro-
cesser. Organisatoriska hinder identifierades där tillgången till Barnahus, 
som ska förstärka skyddet för barn, visade sig kunna komplicera för 
socialsekreterarna att inledningsvis i utredningsarbetet bjuda in till ömse-
sidigt samarbete med barnen och deras familjer. I kontext av Barnahus är 
det inledningsvis polis och åklagare som har närmaste kontakt med bar-
net. Socialsekreterarna i studien behandlade uppgiften att övervara polis-
förhöret med barnet, sittandes i medhörningsrummet på Barnahuset, 
som en isolerad uppgift skild från de rutiner och metoder de annars hade 
i inledningen av utredningar. Socialsekreterarna var nu annars vana vid, 
och hade goda erfarenheter av, att tidigt introducera sig för barnet och 
att redan från början markera att här arbetar vi tillsammans, både med 
föräldrar och barn. Utredningsarbete såg som i sig en chans till att skapa 
skillnad och förändra till det bättre. I detta var det viktigt att få med sig 
föräldrarna och andra viktiga personer i barnets nätverk. Socialsekrete-
rarna var beroende av föräldrarnas deltagande och medgivande för att 
fullt ut kunna involvera barnen. I socialsekreterarnas berättelser talade de 
om exempel där de bjudit in till samarbete i utredningsarbetet genom att 
inledningsvis samla hela familjen och komma överens om vad som ska 
göras, vem som kan kontaktas och om, när och hur föräldrar respektive 
barn vill vara med. Socialsekreterarna träffade barnen såväl individuellt 
som tillsammans med föräldrarna och andra viktiga vuxna för barnet.  
Genom att t.ex. rita en nätverkskarta tillsammans med barnet kunde för 
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barnet signifikanta personer ringas in och berättelser om hur barnet upp-
levde samarbetet inom nätverket urskiljas och bli beaktat. Genom att 
både barn och vuxna var involverade i utredningsprocessen blev de del-
aktiga i vad som kom fram och deltog i att reflektera över tänkbara lös-
ningar och insatser. Dessa kunde prövas direkt under utredningstiden. 
Att barn och föräldrar inledde andra stöd- och behandlingskontakter 
under utredningstiden, gjorde inte att de utredande socialsekreterarna 
drog sig tillbaka och förlitade sig på dessa kollegors bedömningar och 
referenser. De utredande socialsekreterarna fortsatte vara barnets social-
sekreterare i direktkontakt med barnet och säkrade hur förändringsarbete 
förlöpte och att familjen fortsättningsvis samarbetade på ett sätt som 
skulle kunna trygga barnens framtida utveckling. Här kan sägas, att soci-
alsekreterarna såg till att snabbt investera i förändringar i familjesystemet 
och att omorientera barn, föräldrar och deras nätverk så att de i framti-
den skulle kunna uppmärksamma och lyssna på barnen på ett bättre sätt. 
Utredningen kom att bli en insats i sig. 
 
Tredje studien handlar om barn i Barnahus och de sociala utredningar som 
genomförs i kontext av barnhus. I detta kapitel fokuseras på socialsekre-
terarnas involvering av aktuella barn ur socialsekreterarnas perspektiv. 
Forskningsprojektet omfattar också barnens perspektiv. Sammanlagt åtta 
barn har blivit intervjuade av doktorand Maria Kläfverud och av detta 
kapitels författare. 56 socialsekreterare och deras närmaste chefer har 
deltagit i s.k. delta-reflekterande team och 33 av dessa har deltagit i indi-
viduella intervjuer. I delta-reflekterande team både berättar och reflekte-
rar deltagarna över vad som sägs och hörs i gruppens dialog (Olsson, 
2014a). Dessutom undersöks i studien samtliga sociala utredningstexter 
där Barnahuset varit inkopplat, som producerats i de aktuella fem kom-
munerna under två år.  
 
Socialsekreterarna har berättat om exempel som visar att när socialsekre-
terarna bjudit in, hämtat och varit med barnen på Barnahus har de haft 
goda förutsättningar för att samtala med barnen både under dagen för 
besöket på Barnahuset och därefter under utredningstiden. Nackdelar 
med att socialsekreterarna är involverad att hämta barn till förhör på 
Barnahuset kan uppstå när kallelsen och hämtningen av barnet sker utan 
föräldrarnas/vårdnadshavares vetskap och godkännande. Då har dom-
stol utsett en särskild företrädare i barnets vårdnadshavares ställe under 
den tid som behövs för att utröna om barnet behöver omedelbart skydd. 
Detta sker när vårdnadshavare, eller annan närstående person, är under 
misstanke för att utsätta barnet för våld eller sexuella övergrepp. Social-
tjänsten och socialsekreterarna riskerar då att få ta emot negativa reakt-
ioner på att ha varit involverade i att hämta barnet utan föräldrarnas 
vetskap och får sen svårt att bli inbjudna in i och få förtroende i barnets 
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familjesystem. Socialsekreterarna riskerar att bli betraktade i vårdnadsha-
varens perspektiv, som alltför knutna till det polisiära systemet. Vid det 
Barnahus där studien genomfördes, beslutades under tiden för studien, 
att socialsekreterarna skulle undvika att bli indragna i hämtningsproces-
serna. Studien visar att socialsekreterarna då främst kom att göra sina 
bedömningar om barnets situation genom medhörning vid polisförhöret 
dvs. genom att sitta i ett rum bredvid och följa polisförhöret genom vi-
deokontakt. Socialsekreterare som inte tidigare träffat barnet, uppger att 
det kan bli svårt att veta när det är lämpligt att tala med barnet med hän-
syn till de pågående kriminalrättsliga processerna, dvs. polis och åklaga-
res handläggning. Socialsekreterare blir också osäkra på vad som i stun-
den är bra för barnet. Fokus på barnhuset blir i praktiken på att genom-
föra polisförhöret och göra det på ett sådant sätt så att barnets utsagor 
kan användas i den rättsliga processen till barnets skydd. Detta har också 
kommit fram i tidigare forskning (Johansson, 2008a, 2008b).  Barnet 
riskerar i och med detta att återvända till sin förskola och skola, utan att 
barnet träffat någon socialsekreterare och därmed inte tillförsäkrats nå-
got fortsatt stöd i att bearbeta vad de varit med om, någon information 
om vad som händer efteråt inklusive hur föräldrarna reagerar på att bar-
net tagits till Barnahuset. Barnet lämnas att ensam hantera situationen 
och riskerar att ensam möta föräldrarnas reaktion på att barnet låtit sig 
förhöras på Barnahuset. Barn har rätt till att känna trygghet också efteråt 
och i vad som kommer hända fortsättningsvis. Detta är socialtjänstens 
ansvarsområde, vilket uppmärksammats under studien. Socialsekreterar-
na har hamnat i att de fastnat i/koncentrerat sig på att möta föräldrarnas 
reaktioner och att fokusera på att bedöma föräldrarnas kapacitet. Detta 
behöver kombineras med uppmärksamhet på barnets situation och upp-
levelse under och efter barnahusbesöket och förhöret. Detta ska inte 
hänga på, vilket det hitintills gjort, på enskilda socialsekreterares initiativ, 
utan vara inbyggt i rutinerna vid Barnahus. Direkt efter avslutat förhör 
kan ingå som rutin att barnets socialsekreterare också träffar barnet en-
skilt, eventuellt tillsammans med barnets företrädare när sådan finns 
med, för samtal om barnets mående och situation här och nu inklusive 
planering och behov av stöd omedelbart efteråt fram tills att vårdnads-
havare kan ta över eller annan insats sättas in.  
 
Polisförhöret har fokus på att undersöka de händelser som barnet miss-
tänks varit ut satt för: När? Var? Hur? Vem? Vad? Socialsekreteraren 
behöver också annan information av barnet men framför allt bjuda in 
barnet till fortsatt samarbete och trygga barnet om fortsättningen. Där-
vid bör den socialsekreterare som också fortsättningsvis kommer finnas 
för barnet, barnets egen socialsekreterare, närvara på Barnahuset, och 
ansvara för de inledande samtalen med barnet. Detta påpekande är för-
anlett av att i många kommuner har socialtjänsten organiserat sig i mot-
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tagningsgrupper vars socialsekreterare endast deltar under själva förhöret 
på Barnahuset. Där gör de en förhandsbedömning om utredning ska 
öppnas (genomföras) eller inte. Om så är fallet överlämnas ärendet för 
fortsatt handläggning till en kollega som blir utredande socialsekreterare. 
Både i de fall när utredning öppnas och när så inte sker, behöver närva-
rande socialsekreterare höra med barnet om hur barnet mår, förstår situ-
ationen och säkra så att barnet har det stöd barnet behöver också efteråt 
när barnet lämnat Barnahuset. I detta ingår att erbjuda barn och föräldrar 
stöd i att tillsammans samtala om vad som hänt och säkra att barnet 
känner sig tryggt fortsättningsvis. 
 
Utredande socialsekreterare har under de senaste åren kommit att arbeta 
under allt större tidspress. Oros-anmälningarna till socialtjänsten när det 
gäller barn har ökat kraftigt och arbetssituationen har blivit allt mer på-
frestande inklusive hög personalomsättning av socialsekreterare (Regnér 
& Grefve, 2015). BBIC har både inneburit struktur, rutiner och datastöd 
som underlättar och att kravet på dokumentation och systematik ökat. 
Socialsekreterarna talar om att ambitionen finns där för att vilja involvera 
barnen men att de tidsmässigt inte alltid hinner ha de samtal de skulle 
önska. Socialsekreterarna ser samtal med aktuellt barn som ett sätt att 
lära känna barnet, lyssna på barnet och höra barnets berättelse om sin 
situation, inventera viktiga personer i barnets liv och höra på hur barnet 
ser på sin tillvaro och framtid. Socialsekreterarna finner det dock inte 
alltid nödvändigt med eget samtal med barnet särskilt som det händer att 
andra socialarbetare eller andra professioner har kontakt med barnet i 
pågående eller insatser som sätts in under utredningstiden. Då prioriteras 
dessa kontakter för barnet eftersom socialsekreterarna uppfattar dem 
mer viktiga för barnet än enstaka egna kontakter. Socialsekreterarna för-
litar sig då på de andras bedömningar i yttrande och utlåtande om barnen 
och barnens samspel med föräldrar och andra i barnets nätverk.   
 
Erfarenheten av att besöka Barnahuset och vad som hänt därefter har 
inte bedömts angeläget av socialsekreterarna att fråga barnet om.  En-
staka socialsekreterare tar det dock som alldeles självklart att det är vik-
tigt att utforska barnets upplevelser och erfarenheter under dagen för 
Barnahus-besöket. De ser det som en viktig källa för att lära känna bar-
net och familjesystemets kapacitet och förmåga att hantera ovanliga och 
påfrestande situationer. I utredningstexterna omnämns att barnets för-
hörts på Barnahus men vanligtvis inget mer med några få undantag. Res-
ten av dokumentationen kan finnas anteckningar vid förhandsbedöm-
ningarna om utredning ska öppnas eller ej. Dessa behandlas inte som 
upprättad handling. Socialsekreterare redovisar osäkerhet i hur anteck-
ningar nedtecknade vid Barnahusbesöket ska hanteras. Anteckningarna 
är heller inget som barnet eller barnets företrädare verkar få rätt att få 
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tillgång till. I första skedet omfattas dessutom anteckningarna av förun-
dersökningssekretess. Detsamma gäller allt som socialsekreteraren hört 
under polisförhöret.  Sammantaget kan detta vara det som gör att 
Barnahusbesöket tenderar bli som en parentes i utredningsarbetet för 
socialsekreterarna. Kanske också för barnen.  
 
Att besöket på Barnahus blir som en parentes, är en av de hypoteser vi 
som forskare har reflekterat över för att söka förklaring i varför det i 
studien varit så svårt att rekrytera barn för intervju om deras erfarenheter 
av Barnahus. Detta trots att stora ansträngningar av forskarna. Inbjud-
ningsblad har utformats och spritts. Flera informationstillfällen har ge-
nomförts med socialsekreterare, chefer och samordnare vid Barnahuset. 
Samtliga har lovat och sagt sig göra vad de kan för att tillfråga barn och 
barns vårdnadshavare. Vid påminnelser och återkopplingar säger de pro-
fessionella att det varit svårt att finna lämplig tidpunkt för forskares in-
träde mitt i pågående utredning. Efteråt har det känts som att det skulle 
riskera påminna barnet om något som barnet i detta senare skede, kom-
mit igenom och troligen helst vill glömma. De föräldrar som tillfrågats 
har oftast varit tveksamma av samma skäl, enligt uppgiftslämnarna. Frå-
gan är också om de som haft de längre kontakterna med aktuella famil-
jerna, socialsekreterarna, själva haft möjlighet att ha så mycket kontakt 
med barnen med tanke på de argument som framförts, se ovan, om var-
för inte egna samtal med barn hållits eller hålls. Andra förslag vi forskare 
haft, om att följa med och observera barnen vi hämtning till Barnahuset 
liksom att ingående observera förloppet på Barnahuset, vilket godkänts 
av den Regional Etikprövningsnämnden (dnr 2011/756; dnr 2014/84), 
var inget som i praktiken kunde genomföras. Barnets särskilda företrä-
dare, åklagare och samordnare vid Barnahuset fann det olämpligt med 
tanke på de hänsyn som också forskningsresultat visar, att förberedelser 
och genomförande av förhör med barnet, sätts i främsta rum och domi-
nerar barnets besök på Barnahuset. Närvaron av forskare skulle störa 
processerna och arbetet utifrån kriminallagstiftningens logiker och per-
spektiv. De observationer som vi som forskare ändå gjorde på Barna-
huset skedde därför på liknande villkor som socialsekreterarnas; att göra 
sig så osynlig som möjligt och inte störa processerna.  Observationen av 
barnet skedde i medhörningsrummet och genom att lyssna genom en 
dörr på glänt när barnet anlände och befann sig i vänt- och lekrummet. 
De professionellas övriga aktiviteter före barnets ankomst och efter att 
barnet lämnat lokalen, skedde helt öppet inför forskarna. Medgivande till 
forskares närvaro gavs av barnets särskilda företrädare som också van-
ligtvis informerade barnet om forskarens närvaro medan barnet var på 
Barnahuset. 
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Diskussion 
Barn har egna strategier som behöver bli beaktade och tagna tillvara 
liksom barns unika position och perspektiv som barn. När det gäller 
frågor och ärenden som berör barn har vi i Sverige lagstiftning som för-
stärker barns rätt till att bli informerade, hörda och att deras synpunkter 
blir beaktade. Hänsyn till varje barns unika behov och rätt till skydd och 
omvårdnad liksom rätt till att få stöd och hjälp, handlar också om att 
stödja utvecklingen av barns förmåga att engagera sig, göra sina röster 
hörda, kunna formulera sig och ta ställning. Viktigt i varje demokrati att 
varje medborgare, unga som gamla, uppmuntras till deltagande och del-
aktighet. Också viktigt att underlätta utveckling av färdigheter i att debat-
tera, kommunicera, förhandla, prioritera och delta i beslutsfattande – 
färdigheter påverkande den egna självkänslan och eget självförtroende. 
När socialtjänsten närmar sig barn för att utforska ett barns behov och 
utvecklingsmöjligheter i relation till de resurser och den kapacitet som 
föräldrar och andra i barnets omgivning erbjuder och kan utveckla, är 
det såväl barnets perspektiv som de vuxnas som behöver lyssnas till och 
utforskas. De utredningar som görs när föräldrar ansöker om stöd eller 
det på annat sätt initierats att barn och barns familjer kan behöva stöd, 
kan ses som en utredning med insamling av data, analys och slutsatser 
om vad som behöver göras. Men det kan också ses som en process där 
socialsekreteraren involvera sig dvs. bjuder in till samarbete och låter sig 
bli inbjuden in i barnets perspektiv. Inifrån barnets system kan socialsek-
reteraren stödja såväl barnets som andra i barnets omgivnings agerande 
förstärkande och förbättrandet barnets egets nätverks kapacitet och för-
måga. Utredningen kan i sig bli en insats som gör skillnad som gör skill-
nad för barnets framtid. Länsstyrelsen i Skåne län och kommuner i 
Skåne uppmärksammade tidigt hur viktigt det är att se till att processen 
och tillvarata själva utredningsfasen som mobiliserande och förebyg-
gande – en intervention under pågående utredning under ledning av 
handläggande socialsekreterare (Olsson, 2005).  Socialsekreterarna sågs 
som huvudaktörer i att förstärka barns rätt till att bli involverade i sina 
egna utredningar och bli mer delaktiga i desamma bli informerad om – 
inte ”bara”, även om detta också är viktigt, att bli informerad om vad 
som redan bestämts av vuxna och delta i enstaka s.k. barnsamtal dvs. när 
socialsekreterare intervjuar aktuellt barn.  
 
Allt mer verkar behandlade insatser, som inte utredande socialsekreterare 
är utförare av, sättas in redan under utredningstiden.  Dessa betraktas, 
inklusive av utredande socialsekreterare, som de avgörande åtgärderna 
för att förbättra för barnet och dennes familj. I takt med att utrednings-
arbetet ses som ett arbetsmoment som kan isoleras, organiseras i sär-
skilda enheter av socialtjänstens organisation eller läggas ut på, i relation 
till den egna organisationen, fristående socialsekreterare, utvecklas ut-
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redningsarbetet i en diskurs av teknisk rationalitet till att producera be-
slutsunderlag, observerande och insamlande av data för självständiga 
bedömningar. Socialsekreterare hamnar därmed att positionera sig utan-
för barnets system, vare sig involverande barnet eller möjlig för barnet 
att bjuda in. Därmed går den intervention till förändring ur barnets eget 
perspektiv som utredningsfasen skulle kunna innebära, förlorad. Denna 
utveckling är kanske en delförklaring till den accentuerade flykten av 
socialsekreterare från utredningsuppgiften. Utredning efter förälders 
ansökan eller anmälan från en oroad och ansvarstagande person, skulle 
kunna vara det moment som gör skillnad som gör skillnad för barnets 
framtid. Det är ju här som avgörandet sker om insatser och stöd ska 
sättas in eller inte. Ett avgörande som både kan komma kosta i mänskligt 
lidande och svida i kommunens kassakista, men som också kan innebära 
att barnet och barnets familj får förstärkta möjligheter till ett bättre liv 
och det bästa för barnet.  
 
Genom åren har socialtjänsten rönt mycken kritik när det gäller brister i 
arbetet att förebygga, förhindra och åtgärda så att barn inte far illa. Inte 
minst på senare år när allt fler orosanmälningar gjorts till socialtjänsten, 
främst från skolan, har socialtjänstens utredningssystem satts på prov 
och socialsekreterares arbete kommit i fokus (brå, 2016; Regnér & 
Grefve, 2015; Swedish Institute, 2015). BBIC har visat sig både innebära 
förbättring av utredningsarbetet men också mer administrativa uppgifter 
och ökade förväntningar med ökande upplevelser av stress och tidsbrist 
(Svendsen, 2012). Nyligen publicerades delresultat av en undersökning 
där den nationella samordnaren för social barn- och ungdomsvården 
Cecilia Grevfe kommit fram till att socialsekreterare i snitt samtalar med 
barn 2 % av sin arbetstid motsvarande mindre än 10 minuter per dag 
(Grefve, 2016). Vad får de detta för konsekvenser för utredningarnas 
kvalitet, för barnen och deras familjer liksom för socialsekreterarnas 
tillfredsställelse med arbetet och vad de åstadkommer i sitt arbete? Här 
har redovisats några av de ingredienser som kan spela roll i samman-
hanget.  
 
Slutsatser  
Erfarenheterna från den första och andra studien som redovisas i detta 
kapitel, visar att när barn blir involverade och inbjudna av sin socialsek-
reterare blir också socialsekreterarna själva reflexivt mer involverade i sitt 
arbete. Utredande socialsekreterare känner sig mer engagerade och be-
hövda när utredningsarbetet inklusive utredningstexten i sig blir till för-
ändringsskapande aktioner motiverande och mobiliserande resurser och 
förändringar. 
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Socialsekreterare behöver respekteras i sin viktiga position i relation till 
barnet såväl samverkans-, resurs- som kompetensmässigt. Verksamheten 
på Barnahuset domineras av kriminallagstiftningens procedurer och de 
hänsyn som behöver tas för att framgångsrikt förhöra barnet.  Socialsek-
reterarna har svårigheter att orientera sig om hur och när det är lämpligt 
att närma sig barnet. Detta leder till att socialsekreterarna kan avstå från 
att samtala med barnet varpå barn riskerar lämna Barnahuset utan till-
räcklig information och stöd plus att socialsekreteraren inte utforskar 
barnets egen upplevelse och strategi i sammanhanget.  Inom Barnhus-
verksamhet föreslås att rutiner införs som säkrar att den socialsekreterare 
som fortsättningsvis ansvarar för den sociala utredningen om barnet och 
barnets familj, har ett eget enskilt samtal med barnet och direkt inleda 
samarbetet med barnet på Barnahuset.  
 
Barnet har rätt till sin socialsekreterare. Det är viktigt att socialsekrete-
raren uppfattar och inser sin egen betydelse som barnets socialsekrete-
rare och den som är ansvarig för myndighetsutövningen såväl i relation 
till barnet som barnets vårdnadshavare. Denna unika position kan inte 
lämnas över eller överföras till en ställföreträdare. 
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