
 
 

 

Hur vill barn och ungdomar att det ska vara när de träffar sin 
socialsekreterare? 
 

Nu ska vi som arbetar som socialsekreterare försöka bli bättre på att jobba på ett sätt 

som barn och ungdomar tycker är bra. Därför kommer vi att fråga barn och 

ungdomar om hur de tycker att det är att träffa sin socialsekreterare. Vi kommer 

också att fråga hur de skulle vilja att det ska vara när barn och ungdomar träffar sin 

socialsekreterare. Därför undrar vi om du skulle vilja träffa en socialsekreterare som 

du inte träffat förut som intervjuar dig om vad du tycker. Det tar ungefär en 

halvtimme och den som intervjuar dig kommer att spela in intervjun för att det ska 

vara lättare att komma ihåg vad du berättar. Det är bara den personen som du träffar 

som kommer att lyssna på inspelningen.   

 

Det som är bra med att vara med i en intervju är att du får berätta vad du tycker är 

viktigt.  Då kan de som arbetar med barn och ungdomar bli bättre på att jobba på ett 

sätt som barn och ungdomar tycker är bra. Det kan också finnas mindre bra saker 

med att bli intervjuad. Du kan bli arg eller ledsen om du berättar om saker som är 

jobbiga. Ibland kan barn och ungdomar känna att de måste prata med vuxna fast de 

inte vill. Så är det inte med intervjuer. Det är frivilligt och det betyder att man får 

bestämma helt själv. Man kan också ändra sig och avbryta när man vill.  Det 

viktigaste är att du gör som du vill. Om du inte vill bli intervjuad ska du berätta det 

för oss. Om du i intervjun berättar att du har det svårt i ditt liv just nu till exempel 

om någon gör dig illa kommer den som intervjuar dig att berätta det för en 

socialsekreterare som kan hjälpa dig.   

 

Efter att vi har pratat med flera barn och ungdomar kommer vi att skriva om vad vi 

lärt oss. En del barn vill inte att andra ska veta vad de har berättat därför kommer vi 

att hitta på ett namn när vi skriver om dig. Efter att vi skrivit ner vad de barn och 

unga som vi träffat tycker kommer vi att ta bort inspelningarna av intervjuerna. När 

vi har lärt oss mer om vad barn och ungdomar tycker är viktigt kommer vi att ändra 

på vårt sätt att jobba så att det ska bli så bra som möjligt. 

 

Tack för att vi fick berätta om detta för dig! 


