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Samtalsverktyget  
”Det här vill jag berätta” 

”Det här vill jag berätta” är ett 
samtalsverktyg som socialsekreterare 
kan använda för att hjälpa utsatta 
barn att beskriva sina upplevelser 
av svåra situationer och hur de har 
påverkat deras liv. 

Verktyget kan hjälpa barn att uttrycka 
sin uppfattning om svårigheterna som 
de har gått igenom, eller möjligen 
utsätts för, utan närvaro av föräldrar 
eller syskon och i en miljö där barnet 
känner sig tryggt.



3 

Samtalsverktyget  
”Det här vill jag berätta” 

”Det här vill jag berätta” är ett 
samtalsverktyg som socialsekreterare 
kan använda för att hjälpa utsatta 
barn att beskriva sina upplevelser 
av svåra situationer och hur de har 
påverkat deras liv. 

Verktyget kan hjälpa barn att uttrycka 
sin uppfattning om svårigheterna som 
de har gått igenom, eller möjligen 
utsätts för, utan närvaro av föräldrar 
eller syskon och i en miljö där barnet 
känner sig tryggt.
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Varför behövs verktyget?

Samtalsverktyget har tagits fram av organisationen 
Cafcass i Storbritannien, som enligt lagen 
Children and Adoption Act (2006) är 
skyldiga att göra riskbedömningar. Verktyget 
utvecklades för att hjälpa barn att berätta 
om de risker och trygghetsproblem de 
upplever. Den här informationen kan redan 
ha förmedlats till andra personer inom 
socialförvaltningen eller inom polisen genom 
olika utredningar, och då kan verktyget 
användas för att följa upp redan uttalade risker 
och orosmoment. Det finns dock tillfällen, så 
som under pågående förhandsbedömning eller 
pågående polisutredning, då samtalsverktyget 
inte bör användas på grund av risken att 
föregripa eventuell bedömning av skyddsbehov 
eller eventuella polisåtgärder. 

Tidigare erfarenheter av fall där barn råkat 
mycket illa ut eller till och med avlidit gör 
att det inte går att underskatta vikten av att 
lyssna på och se barnet, och låta honom 
eller henne själv berätta om sina upplevelser. 
Det här samtalsverktyget ger barnet möjlig-
het att i en säker och trygg miljö prata om 
sina upplevelser av eventuella negativa eller 
skadliga händelser. 

I Storbritannien har flera inspektionsmyndigheter 
nyligen uppmärksammat att Cafcass behöver 
stärka och förbättra det generella arbetet med 
riskbedömningar. Det här samtalsverktyget är 
ett sätt att registrera vad barnet har sagt och 
informationen kan läggas fram direkt inför 
domstolen. Verktyget ska inte användas för 
att dokumentera din egen analys av barnets 
situation, utan endast för att låta barnet själv 
beskriva sin situation med egna ord.
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”Barnet är den viktigaste 
(och ibland den enda) källan 
till information om vad 
som hänt – framför allt 
vid sexuella övergrepp, 
men även vid andra former 
av fysiska eller psykiska 
övergrepp.”

Working Together to  
Safeguard Children (2006)

Varför behövs verktyget? 
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Stärka motståndskraften 

Forskarna Tony Newman och Sarah Blackburn 
har i sitt arbete anlagt ett brett synsätt på 
barns utvecklingsfaser (”transitions”) som 
beskrivs som ”alla situationer där barn tvingas 
hantera potentiellt svåra förändringsprocesser, 
till exempel övergången mellan olika 
utvecklingsstadier, skolbyte, att börja eller sluta 
på förskola eller annan typ av barnomsorg, sorg, 
förluster, otillräckligt föräldraskap eller inledning 
av vuxenlivet.” 

Newman och Blackburn (2002) 

Hur mycket barnet påverkas och vilka 
riskfaktorer som kan skada barnet varierar 
på individnivå. Mycket avgörs av barnets 
omgivningar och relationer och just det aktuella 
barnets egna känslor. Du bör noggrant fundera 
på de många olika sätt som ett barn kan utsättas 
för skador på, direkt eller indirekt, och hur 
barnets liv kan påverkas. 

Det kan hända att barnet själv menar att han 
eller hon inte har tagit skada alls. I sådana fall 
är det också viktigt att säkerställa att barnet 
inte döljer något känslomässigt trauma eller 
smärta inombords. Det är alltså avgörande att 
du inleder arbetet helt förutsättningslöst så att 
du får en så korrekt bild som möjligt, berättad 
utifrån barnets eget perspektiv. 

Återhämtning 
En del barn som har gått igenom svåra livshändelser 
får psykiatriska störningar, medan andra tar sig ur 
dem så gott som oskadda. Forskning har visat att 
endast omkring en tredjedel av barn som anses 
”utsatta” upplever negativa följder på lång sikt, 
medan upp till två tredjedelar verkar kunna leva 
vidare utan nämnvärda problem. 

Hos barn som utsätts för extremt svåra omstän-
digheter under lång tid är motståndskraften dock 
oftast låg. En del stressorer kan aktivera barnets 
motståndskraft, medan andra kan medföra kro-
niska svårigheter. Barn som utsätts för en strid 
ström av olika typer av svårigheter löper stor risk 
att drabbas av negativa följder. 
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”Motståndskraftiga barn är 
bättre rustade mot stress 
och svårigheter och klarar 
förändringar och osäkerhet 
bättre. De återhämtar sig 
också snabbare och har större 
chans att bli helt återställda 
efter traumatiska händelser 
eller episoder.” 

Newman och Blackburn (2002) 

Stärka motståndskraften 7 
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Följande 
faktorer 
kan stärka 

barnets mot-

ståndskraft:

Guide för samtalsverktyget ”Det här vill jag berätta” 

  Starkt socialt nätverk. 

   Närvaro av minst en ovillkorligt 
stödjande förälder eller 
ställföreträdande förälder. 

   Förmåga att bearbeta svårigheter så 
att såväl stärkande som skadliga effekter 
kan identifieras. 

   Förmåga eller möjlighet att ”göra skillnad” 
genom att hjälpa andra. 

   Exponering för utmaningar som 
ger möjligheter att utveckla såväl 
problemlösningsförmåga som 
känslomässiga coping-strategier.  

  Positiva upplevelser av skolan. 

   En känsla av kontroll och en tro på att det 
jag själv gör spelar roll. 

   Deltagande i olika fritidsaktiviteter som 
främjar självkänslan. 

Forskning har visat att medvetna strategier för att 
främja motståndskraften bör införlivas i arbete med 
barn och unga, eftersom det kan ha stor effekt på 
deras förmåga till återhämtning på lång sikt. 
Newman och Blackburns forskning (2002) visar att 
en nyckelfaktor för god återhämtning hos barn som 
har upplevt stora svårigheter är deras förmåga att 
identifiera de stärkande effekter som upplevelserna 
kan ha medfört, i stället för att endast fokusera på 
de negativa effekterna. Detta kan ge barnet en 
god grund och hjälpa honom eller henne att leva 
vidare med ett positivt synsätt efter en traumatisk 
upplevelse.
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Samtalsverk-

tyget kan 

vara ett 

stöd när du:

   vill hjälpa barnet att berätta om sin  
upplevelse när han eller hon är redo 
för det. 

   ska inhämta information i ett barnsamtal, 
vilket kan vara till nytta för barnet självt, 
för domstol, eller för framtida insatser 
genom att uppgifterna finns arkiverade. 

   vill hjälpa barnet att bli delaktig i 
beslutsunderlaget genom att prata om 
saker som påverkar honom eller henne. 

   vill se till att barnet förstår att det 
som han eller hon berättar om sina 
upplevelser har uppfattats korrekt. 

   vill få en bättre bild av hur händelsen 
eller händelserna har påverkat barnet, 
genom barnets egen berättelse. 

   vill få en överblick över barnets 
behov, önskemål och känslor ur 
ett barnperspektiv.  

   vill inhämta viktig information om 
barnet som kan ligga till grund för din 
analys och ditt förslag till domstolen 
om vad som bör beslutas. 

    vill se till att barnet får fullständiga 
möjligheter att: 
• få information 
• bli sedd och hörd 
• delta. 

    vill göra barnet delaktigt i det som 
händer honom eller henne och 
familjen, om han eller hon vill. 

Fördelar med samtalsverktyget 



  

  

  

Att förklara konfidentialitet 
   Samtalsverktyget är barnets dokument, men 
barnet bör få veta att den information han 
eller hon lämnar sammanfattas och kan 
delges både föräldrarna och domstolen. 

   Innan ni börjar arbeta med samtalsverktyget 
ska du därför förklara för barnet att du kan 
komma att föra vidare det som han eller 
hon berättar till domstolen, om det behövs 
för att skydda barnet. På framsidan av ”Det 
här vill jag berätta” står det några rader 
om detta så att du tidigt kan prata om det 
med barnet. 

   Om någon information behöver delges 
domstolen ska du alltid diskutera det med 
barnet först. Det är också viktigt att du 
förklarar för barnet att detta innebär att 
andra människor, till exempel föräldrarna, 
kommer att få veta vad han eller hon 
har sagt.
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Hur ska samtalsverktyget användas?

Innan du träffar barnet 
Innan du träffar barnet är det viktigt att du 
samlar in så mycket information som möjligt 
från andra om vad de har gjort i familjen 
för att undvika att ställa samma frågor 
och diskutera samma ämnen flera gånger 
med barnet. Det kan hända att du får 
information som behöver rapporteras till 
polis eller socialtjänst om möjliga brott eller 
skyddsbehov som tidigare inte varit kända.  
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För vilka barn bör samtalsverktyget användas?  
Använd ditt yrkesmässiga omdöme för att 
bedöma hur samtalsverktyget ska användas på 
bästa sätt. Det finns inte en enskild metod som 
passar för alla barn. En tidig analys av barnets 
utvecklingsnivå och förståelse kan hjälpa dig att 
bedöma om och hur verktyget bör användas.  

Praktiska tips för att använda samtalsverktyget  
Samtalsverktyget kan användas på många olika 
sätt och det kan delas upp i mindre delar 
som du kan arbeta med i en takt som passar 
barnet. Samtalsverktygets sidor har utformats 
för att användas i kronologisk ordning så att en 
bild av barnets värld kan byggas upp steg för 
steg, i stället för att omedelbart fokusera på 
känslomässigt upprörande eller svåra händelser 
i barnets liv.  

För barn som inte börjat tala än eller som 
slutat tala kan lek och olika konstnärliga 
uttrycksformer fungera bättre.  

För vissa barn kan dina observationer också 
vara en viktig del av vad barnet förmedlar. 
Vissa typer av icke-verbal kommunikation kan 
visa på olika aspekter som barnet vill uttrycka. 
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Det är inte meningen att barnet ska använda 
samtalsverktyget på egen hand. Du ska alltid föra 
anteckningar om allt arbete med samtalsverktyget 
och ange om verktyget har använts, och i så fall 
vilka delar av det. Det är bra om du noterar vilka 
frågor som du har ställt till barnet eftersom de 
kan efterfrågas vid vittnesutfrågning i domstolen.  

En del barn kanske inte vill skriva ned saker ur sitt 
liv själva utan vill i stället att du skriver ned det i 
barnets närvaro, med barnets egna ord. Detta är 
fortfarande en viktig process för barnet eftersom 
det som han eller hon berättar skrivs ned inför 
hans eller hennes ögon och sparas som ett bevis 
på ert samtal.  

Att prata om svåra saker 
Din uppgift som socialsekreterare är att hitta 
en balans mellan att hjälpa barnet att prata 
om effekterna av svåra livshändelser och att 
be dem återuppleva det som var svårt. När 
du förbereder ett samtal med barnet om våld 
i hemmet eller andra problem som hotar 
barnets trygghet bör du avsätta mycket tid och 
vara noga med att skapa rätt omständigheter 
för samtalet, så att miljön känns så trygg som 
möjligt för barnet.  

Guide för samtalsverktyget ”Det här vill jag berätta” 
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”Det är viktigt att redan 
de inledande samtalen 
med barnet förs på 
ett sätt som innebär 
så lite känslomässiga 
påfrestningar som möjligt 
och som ökar sannolikheten 
för att barnet vågar ge 
korrekt och fullständig 
information.” 
Working Together to 
Safeguard Children (2006)

Hur ska samtalsverktyget användas?  

Några råd   
   Håll i minnet att barnets uppfattning om 
skydd och trygghet kan skilja sig från en 
vuxens uppfattning. 

   Intervjua alltid barnet ensamt för att se till 
att han eller hon vågar dela med sig av sina 
känslor kring det som hänt. 

   Så snart barnet börjar känna sig tryggare 
kan du uppmuntra honom eller henne att 
berätta så detaljerat som möjligt, i stället 
för en ”tunnare” och mer styrd berättelse. 
(Kohli, 2006)  

   Om du använder direkta frågor ska de inte 
vara ledande och du ska inte upprepa dem 
för ofta under samtalet, eller pressa barnet 
på något annat sätt. Följ upp direkta frågor 
med öppna frågor som bjuder in barnet att 
fortsätta prata. (Jones, 2003) 

   Berätta för barnet om vilka andra former av 
professionellt stöd som han eller hon kan få. 



 

Hur ska de enskilda 
sidorna användas?
Samtalsverktygets sidor har 
utformats för att användas 
i kronologisk ordning, så 
att barnet steg för steg kan 
berätta allt öppnare om 
hur han eller hon påverkats 
av svåra upplevelser. Du 
bör dock använda ditt 
yrkesmässiga omdöme för 
att avgöra om varje enskild 
sida lämpar sig för just det 
barn du arbetar med och 
om det finns ytterligare 
verktyg som skulle kunna 
användas. 

Om mig 

Mitt/mina hem och 
de som bor där 

Människor som 
INTE bor med 

mig men som ändå 
är viktiga

Hjälp till min familj 
Finns det någon som hjälper dig eller din familj? Kanske 
någon som följer dig till skolan eller är med dig hemma? 

Ringa in det som stämmer för dig, eller skriv något eget här 
nedanför. 

Hur hjälper de här personerna till? 

Faster 

Vänner 

Finns det någon annan sorts hjälp som du skulle vilja ha? 

Mormor 

Morbror 
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Hur ska samtalsverktyget 
användas?

”Om mig” och ”Hjälp till min familj”  
De här sidorna är utformade för att 
hjälpa barnet att prata om de människor 
han eller hon bor med och relationerna 
till dem. De kan underlätta ett samtal 
om vilka människor barnet litar på och 
vänder sig till för att få hjälp och stöd. 
Det finns många olika boendesituationer 
som behöver beaktas här, till exempel 
omhändertagna barn som kan känna sig 
rotlösa.



Mitt liv 

Saker jag 
gillar med mitt liv 

just nu

Saker jag gillar 
med mig själv 

Saker jag är ledsen 
för i mitt liv just nu 

Saker som... 
Du kan skriva eller rita något 
under varje rubrik. 

gör mig glad 

gör mig ledsen 

gör mig orolig 

får mig att må bra 

gör mig arg 

får mig att må dåligt 

Mina starka sidor 

Vilka är dina starka sidor?

1 

2 

3 

Fundera också på vänner som har 
hjälpt dig, eller fritidsintressen 
och aktiviteter som du gillar. 

Hur har dina starka sidor 
hjälpt dig i ditt liv? 

Alla behöver lite magi i livet. 
Om du fick önska dig tre saker, 
vad skulle du önska dig?

Min resa 
Livet är som en resa. Vilka viktiga saker har hänt 
dig under din resa? 

Finns det något som har gjort 
dig rädd, orolig eller ledsen? 
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”Mitt liv” och ”Saker som...” Forskning visar 
att motståndskraftiga barn har lättare för att 
anpassa sig till förändringar och återhämta sig 
efter traumatiska händelser. De här sidorna är 
utformade för att stärka barnets motstånds-
kraft genom att hjälpa honom eller henne att 
reflektera över positiva saker i livet, samtidigt 
som de får tillfälle att prata om det som gör 
dem ledsna eller arga. 

”Mina starka sidor” och ”Min resa” De här 
sidorna är utformade för att stärka barnets 
motståndskraft genom att hjälpa honom eller 
henne att prata om de coping-strategier de har 
utvecklat för att hantera motgångar. Dessutom 
får barnet tillfälle att prata om viktiga livshändel-
ser och beskriva hur han eller hon har påverkats 
av dem.



Mina bekymmer 
Är du orolig för något som händer 
just nu eller något som ska hända 
i framtiden? 

Situationen hemma? 

Något annat? 

Var du bor? 

Kontakt med familj och 
vänner ... (vem då)? 

Finns det någon du kan prata med 
om  hur du känner dig? 

JA  NEJ 

Om JA, vem är det? 

Utanför hemmet, 
skolan eller området 
där du bor? 

Husdjur – vad kan hända med dem? 

Vad får dig 
att känna 
dig trygg? 

När känner 
du dig inte 

trygg? 

Att känna sig trygg Om min familj 

Vad händer när någon 
i familjen blir ledsen, 
orolig eller arg? 

Kan familjen reda ut det? 

JA  NEJ  Vet inte 

Om JA, hur går det till? 

Om NEJ: hur känns det för dig när familjen inte kan reda ut det? 

Blir du orolig för vad som ska hända? 

JA NEJ Ibland  Vet inte 

Oroar du dig för det här när du inte är hemma, till 
exempel när du är i skolan? 

JA NEJ Ibland  Vet inte 

Mina drömmar 
om framtiden 

Ibland kan det vara svårt att 
veta vad som ska hända i 
framtiden, men  här kan du 
fundera på vad du vill ska hända. 

vänner? 

skolan? 

familj? 
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”Mina bekymmer” och ”Att känna sig trygg” 
Använd de här sidorna för att hjälpa barnet 
att utforska olika faktorer i livet som påverkar 
hur han eller hon mår. De kan också användas 
för att utforska barnets uppfattning om skydd 
och trygghet och vilka faktorer som kan bidra 
till en trygghetskänsla. 

”Om min familj” och ”Mina drömmar om framtiden” 
Med hjälp av sidan ”Om min familj” kan du utreda 
hur barnets hemmiljö ser ut och hur den påverkar 
barnet. I samtalet om sidan kan du till exempel ställa 
följande frågor: Beter sig dina föräldrar/vårdgivare 
annorlunda när de är oroliga eller ledsna? När 
händer detta, i så fall? Hur känner du dig då? 

Sidan ”Mina drömmar om framtiden” ger barnet 
möjlighet att prata om framtiden och utreda om 
det finns något i livet som han eller hon skulle vilja 
förändra. 
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”Reda ut saker och ting” 
Den här sidan har utformats utifrån att du i 
förväg har förklarat domstolsprocessen så att 
barnet vet om vad domstolen kan göra. Barnet 
kan till exempel berätta för dig om det finns 
någon typ av hjälp som han eller hon vill att du 
ordnar, och du kan använda den här sidan för 
att utforska vilka andra typer av hjälp och stöd 
barnet kan behöva.   

”Min värld” och ”Orometern” 
Det här är mer fristående sidor som du kan 
använda kontinuerligt i arbetet med barnet. 
På sidan ”Min värld” kan barnet skriva ned 
eller rita allt som är viktigt för dem. Med 
”Orometern” kan barnet förklara visuellt 
hur han eller hon känner sig. Denna sida 
kan användas tillsammans med andra sidor, 
till exempel ”Mina bekymmer” eller ”Att 
känna sig trygg”.

DOMARE

Reda ut saker 
och ting 

Finns det något stort beslut 
som du vill att domstolen ska 
fatta åt dig? 

Vill du att socialsekreteraren hjälper dig att berätta för dina föräldrar om vad du vill? 

Vet dina föräldrar om vad som oroar dig? 

Finns det något annat som du 

vill berätta? 

Min värld 
Det här är din egen värld, där 
du kan rita eller skriva om dina 
känslor och  andra saker som är 
viktiga för dig. 

Orometer 
Använd den här orometern 
när du behöver förklara hur 
du känner dig Väldigt 

orolig 
och 
rädd

Mycket 
orolig

orolig

Ganska 
orolig 

Lite 
orolig
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