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Abstract      

The purpose of the study is to study social workers' experiences of communicating with 

children within the frame of child protection work. This includes the key factors that social 

workers experience in professional communication with children, how the conversations are 

designed and implemented, as well as the obstacles and opportunities that may arise in 

communication with children. The study is based on a qualitative approach, as the purpose of 

the study is to investigate the social worker's own experience and experiences of 

communication with children ´s. The empirical material of the study has been acquired 

through six semi structured interviews with qualified social worker in a children and family. 

The result shows that there are key aspects that play an important role in professional 

communication with children, one aspect was the importance of the circumstances and the 

environment of the conversation. The study shows that the social secretary uses different 

methods and tools in the implementation of child talks. The result identifies obstacles and 

opportunities in communication with children, an obstacle raised by social workers was 

situations where the child did not want to participate and an opportunity is a good 

conversation environment. Furthermore, the results of the study are discussed based on 

previous research and theoretical reference framework, which largely confirms what the 

social worker emphasized for the outcome of the study. 

 

Author: Adessa Basmaci and Daniella Varli 

Title: Professional communication with children in vulnerable situations. A qualitative study 

on talking with children from the perspective of social workers. 

Number of words: 14 998 

Keywords: Social work, social workers, communication with children, social services, 

communication methodology, power. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Studiens syfte är att studera socialsekreterares upplevelser av barnsamtal inom ramen för 

arbetet inom den sociala barnavården. Med detta innefattas att undersöka vilka centrala 

faktorer som socialarbetaren upplever är gemensamma i professionella barnsamtal, hur 

samtalen utformas och genomförs samt vilka hinder och möjligheter som kan uppkomma. 

Studiens empiriska material har införskaffats genom sex semistrukturerade intervjuer med 

socialsekreterare. Studien grundar sig på en kvalitativ metod. Studiens teoretiska referensram 

baseras på Haldor Øvreeide (2010), Ann-Christin Cederborg (2000) samt Greta Marie Skau 

(2007) och kommer att användas för att analysera studiens empiri. Resultatet visar att det 

finns centrala faktorer som har en betydande roll i professionella barnsamtal, en faktor var 

samtalets omständigheter samt skapa en relation. Studiens resultat visar också på att 

socialsekreteraren använder olika metoder som exempelvis tejping och verktyg som bland 

annat dockor i genomförandet av barnsamtal. Resultatet identifierar hinder och möjligheter i 

samtal med barn, ett hinder som lyftes fram av socialsekreterarna var situationer där barnet 

inte ville delta. En möjlighet är att en bra samtalsmiljö ger mer utförlig information om 

barnets situation utifrån barnets perspektiv. Vidare diskuteras studiens resultat med 

utgångspunkt från tidigare forskning samt studiens teoretiska referensram, vilket bekräftar i 

stor utsträckning det som socialsekreterarna framhävde för studiens resultat.    

  

Författare: Adessa Basmaci och Daniella Varli 

Titel: Professionella samtal med barn i utsatta situationer. En kvalitativ studie om barnsamtal 

utifrån socialsekreterarens perspektiv.   

Antal ord: 14 998 

Nyckelord: Socialt arbete, socialarbetare, barnsamtal, socialsekreterare, socialtjänsten, 

samtalsmetoder, makt. 
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1.  Inledning  
År 1989 anslöt sig Sverige till FN:s konvention som handlar om barns rättigheter. Den kallas 

även för barnkonventionen och handlar främst om att alla barns rättigheter bör respekteras. 

Barnkonventionen består av bestämmelser där det framgår att barn är individer som har egna 

rättigheter, (Regeringskansliet 2006). Barnkonventionen består av 54 artiklar, varje artikel är 

betydelsefull och viktig då det fullgör en helhet. I Regeringskansliets skrift (2006) framgår 

det att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad enligt 

barnkonventionen. Den här studien innefattar hur det kan gå till när barn får uttrycka sin 

mening inom barnavården i undersökandet om barn far illa eller riskerar att fara illa utifrån 

socialsekreterarens perspektiv.  

 

Enligt Killén (1994) hamnar människor i samhället av olika anledningar i situationer som gör 

att de blir tvungna att göra orosanmälan om de misstänker eller vet att ett barn far illa. Barn 

kan utsättas för mobbning, trakasserier, misshandel eller våld i olika miljöer. För att kunna 

hjälpa eller skydda barnet krävs en utredning. Man behöver få information rörande det som 

hänt, vilket kan ske genom att den professionelle samtalar med det utsatta barnet.  

 

Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2004) är professionella barnsamtal kärnan i 

barnavårdsutredningar. Det finns även andra faktorer som är viktiga i en utredning, 

exempelvis samtal som görs med föräldrarna och andra människor runt barnet och dennes 

familj. Den information och kunskap som framkommer i dessa samtal bidrar till ett större 

sammanhang och det här i sin tur väger samman med andra delar av utredningen som sedan 

blir en helhet. Vidare framgår det i Socialstyrelsen (2004) att grunden för barnsamtal kan 

vara för att se till barnets bästa efter en besvärlig händelse men även som grund till en insats.  

 

En grundläggande princip i socialt arbete är att man ska vara där klienten är, detta är enligt 

Killén (1994) extra viktigt när det kommer till samtal med barn. Den professionella 

yrkesutövaren måste använda all kunskap som denne har i fråga om kommunikation och 

barnets omsorgssituation för att få bra förutsättningar i mötet med barnet. 
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1.2 Problemformulering 
Enligt Øvreeide (2010) är samtal och kommunikation en förutsättning för människan, vilket 

är något som alla individer är i behov av.  Øvreeide (2010) menar att i mötet mellan barnet 

och den vuxne kan det uppkomma svårigheter i samtalet för båda parterna. Under samtal 

mellan yrkesutövare och barn ökar svårigheterna när den professionelle har i syfte att söka 

efter information till utredningsarbetet. En av flera svårigheter som främst kan uppkomma för 

barnet är att formulera sig och förstå den vuxne. 

 

Enligt en rapport där IVO, Inspektionen för vård och omsorg, (2014) granskat 

barnavårdsutredningar under åren 2013 och 2014 visar inspektionen att det finns allvarliga 

brister i samhällets skyddsnät. Rapporten visar att det främst brister i nämndernas 

genomförande av anmälningar och utredningar i barnavårdsärenden. Dessa allvarliga brister 

bör nämnderna åtgärda för att tillförsäkra att de lagar och regler som finns följs, men även för 

att hitta hållbara och långsiktiga lösningar. En annan brist som IVO påpekar är att det i för 

liten utsträckning samtalas med barn och unga inom barnavårdsutredningar.  

 

Att det brister i samhällets skyddsnät för barnavårdsärenden är en allvarlig problematik enligt 

vår mening. Detta har väckt vårt intresse att studera ämnet barnsamtal ur socialsekreterares 

perspektiv eftersom att samtalen berör rättssäkerheten i barnavårdsutredningar, vilket även 

framgår i ovanstående stycke. Ovan framkommer det vidare att det i barnavårdsutredningar 

samtalas för lite med barn, detta kan skapa brister i det sociala arbetet.  

 

1.3 Relevans för socialt arbete 
Cecilia Grefve är en nationell samordnare för sociala barn- och ungdomsvården. År 2016 

besökte Grefve 52 kommuner i Sverige i syfte att undersöka socialsekreterarnas arbetstid. 

Regeringskansliet (2016) lyfter fram Grefves mätningsresultat som visar att av 

socialsekreterarnas arbetstid tilldelar enbart två procent åt möten med barn och unga. Grefve 

menar att barn- och ungdomsvården i Sverige har det yttersta ansvaret för barn som är i 

utsatta situationer.  
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Detta anser vi är ett allvarsamt samhällsproblem som påverkar barns delaktighet i utredningar 

som rör barns behov. Vi anser även att två procent inte är tillräckligt med tid för att lyfta fram 

barns röst och få fram barnperspektivet i utredningsarbetet. Vår studie har i ambition att 

förstå socialsekreterarens arbete i form av samtal med barn i utsatta situationer ur 

socialsekreterares perspektiv. Studien är relevant för det sociala arbetet då den behandlar en 

organisation vars syfte är att värna om kommunernas barn och ungdomar som är i utsatta 

situationer. Om den sociala barn- och ungdomsvården i den svenska modellen inte uppfyller 

sitt syfte riskerar barnperspektivet samt barnets delaktighet att påverkas negativt i form av att 

utsatta barn inte får den hjälp de är i behov av.  

 

Vi önskar att tillföra ökad kunskap kring professionella barnsamtal inom socialtjänsten. 

Studiens ökande kunskap kring samtal med barn i utsatta situationer kan förhoppningsvis 

hjälpa socialsekreteraren i sitt arbete i fråga om barnavårdsutredningar och barnsamtal. 

Studien kan bidra till att de medverkande i undersökningen reflekterar samt analyserar sitt 

arbetssätt efter att intervjuerna har genomförts. Med denna studie hoppas vi även kunna ge en 

större insikt i hur socialsekreterare i myndigheten arbetar med barn och unga.   

 

1.4 Syfte  
Syftet är att undersöka hur socialsekreterare inom en barn- och ungdomsenhet arbetar i 

professionella samtal med barn som är i utsatta situationer i åldern 0–12 år ur 

socialsekreterares perspektiv. Vi vill även undersöka vad socialsekreterare anser är 

gemensamt i samtalen, oavsett anledning till barnets utsatta situation.  

 

1.5 Frågeställningar  
Den här studien kommer att baseras på följande frågeställningar: 

- Hur genomför socialsekreterare samtal med barn, vilka metoder eller verktyg 

används?  

- Vilka är de centrala faktorerna som socialsekreteraren upplever som viktiga i alla 

professionella samtal med barn?   

- Vilka hinder och möjligheter upplever socialsekreteraren kan uppkomma i samtal med 

barn i utsatta miljöer? 
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1.6 Begreppsdefinitioner 
I det här avsnittet kommer olika definitioner av studiens centrala begrepp att redovisas, detta 

för att underlätta för läsaren. 

 
1.6.1 Barn i utsatta situationer 
Barn i utsatta situationer kan utsättas för sexuella övergrepp, fysisk samt psykisk misshandel 

av närstående. Barn till utvecklingsstörda eller psykiskt sjuka föräldrar, barn till kvinnor som 

blir misshandlade, barn till föräldrar som är missbrukare och flyktingbarn kan inkluderas i 

begreppet utsatta barn menar Hindberg (1999). Utsatta barn menar Cederborg (2000) är ett 

begrepp som innefattas av olika typer av övergrepp på barn. När vi skriver “utsatta barn” i 

denna studie kommer definitionen innefatta grupperna som nämnts ovan.  

 

1.6.2 Socialsekreterare/Socialarbetare 
Fridh och Norman (2008) förklarar att det ingår flera roller i titeln socialsekreterare. En 

socialsekreterarens yrkesroll kan vara tjänsteman och myndighetsperson. En yrkesverksam 

socialsekreterare möter i sitt arbete många olika människor som befinner sig i olika 

situationer och det här måste den professionelle kunna handskas med. Socialsekreterarens 

ansvar är att hjälpa klienten att uppnå den rådande normalitet som existerar i samhället och 

även att arbeta emot avvikande företeelser. En socialsekreterares praktiska uppgifter utformas 

beroende på vart denne arbetar. Sjöblom (2002) förklarar att utredning är centralt för 

socialsekreteraren i ett arbete med barn och ungdomar. När vi skriver “socialsekreterare” i 

denna studie kommer definitionen vara att socialsekreterarens uppgift är att kontakta barnet, 

utför de samtal med barn som krävs för att förstå barnets bästa och behov samt det skriftliga 

arbetet för utredningens utformning. Socialsekreteraren kommer även att benämnas som 

socialarbetare under studiens gång då en del litteratur utgår från begreppet socialarbetare, 

därmed omfattas bägge titlar av samma definition. 

 

1.6.3 Barn  
I Socialtjänstlagen 1 kap 2 § framgår det att alla individer under 18 år definieras som barn. 

Enligt Thunved (2012) har den här definitionen fastslagits i FN:s barnkonventionen vilket 

även gäller svensk lagstiftning. Cederborg (2000) delar in barn utifrån barnets ålder. 

Författaren förklarar att barn som är under sex år definieras som små barn och barn mellan 6–

12 år befinner sig i mellanåldern och förklaras som äldre barn. Den här studien kommer att 
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utgå från att “barn” är alla individer under 18 år. Vid tillfällen där begreppen små barn och 

äldre barn används utgås från Cederborgs (2000) definition som förklarats ovan. 

 

1.6.4 Barnsamtal 
Kinge (2008) menar att det finns flera typer av samtal. Människor samtalar på olika sätt med 

varandra beroende på vad för slags situation man befinner sig i och vad samtalets syfte är. I 

samtalen kan man undervisa, förklara, argumentera, förmana och tillrättavisa. Detta sker 

självklart och automatiskt i kommunikation med barn, menar författaren. Barnsamtal styrs 

främst av den vuxne som har i regel en förbestämd “samtalsguide”.  

 

Enligt Øvreeide (2010) är att samtala något mer än bara en metod. Øvreeide menar att det 

handlar en allmänvetenskaplig egenskap som alla oavsett ålder och förutsättningar har en 

förmåga och behov till. Professionella yrkespersoner som har samtal har en mer 

undersökande regel än en ömsesidig och stödjande roll. Det förekommer ofta att barnet 

isoleras med en yrkesperson för att man ska få veta barnets upplevelser och förståelse. Man 

ger barnet tillåtelse att få sin röst hörd. När vi skriver “barnsamtal” innefattas Kinge (2008) 

samt Øvreeide (2010) förklaringar. 

 

1.6.5 Barnavårdsutredningar och BBIC 
Fridh och Norman (2008) förklarar att begreppet utredning innebär att samla in fakta samt 

bearbeta den insamlade informationen för att ett rättssäkert beslut ska kunna fattas. 

Utredningsprocessen innefattar även samtal med barn samt andra aktuella parter för att samla 

in viktig information och fakta för bedömningen.   

 

Ett arbetssätt för socialsekreterare inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård kallas BBIC, 

Barns behov i centrum. BBIC är ett verksamhetssystem för socialtjänsten i Sverige när det 

handlar om handläggning, genomförande och uppföljning. Arbetssättet tillämpar 

socialtjänstens regelverk, då målet är att stärka barnets situation och ge barnet samma chanser 

i livet som alla andra barn och ungdomar i samhället har. I den här studien definieras 

barnavårdsutredningar från det att utredningen inleds samt de professionella samtalen som 

sker under utredningsprocessen tills dess att ett beslut fattas. 
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1.7 Disposition och arbetsfördelning  
Denna studie består av sju avsnitt varav första avsnittet omfattas av inledning, 

problemformulering, relevans för socialt arbete, syfte, frågeställningar, begreppsdefinition, 

disposition och arbetsfördelning. Det andra avsnittet redogörs en bakgrund kring studiens 

ämne. Det tredje avsnittet ger en redogörelse över internationell och nationell tidigare 

forskning. Avsnitt fyra innehåller en beskrivning av studiens teoretiska referensram. I det 

femte avsnittet presenteras studiens valda metod och tillvägagångssätt. Avsnitt sex består av 

studiens resultat och analys. I studiens sista avsnitt presenteras slutsats, diskussion samt 

förslag på vidare forskning. 

 

Arbetsfördelningen i uppsatsen var att Daniella hade ett övergripande ansvar över inledning 

samt tidigare forskning. Adessa hade ett övergripande ansvar över bakgrund och den 

teoretiska referensramen, dessa delar har sedan gemensamt sammanställts. Studiens 

resterande avsnitt har sammanställts tillsammans. Arbetet är ett gemensamt verk som båda 

har ansvar för. Vi har bearbetat, transkriberat insamlat material, korrekturläst och resonerat 

hela studien tillsammans. 

2. Bakgrund  
I det här avsnittet kommer bakgrund kring uppsatsens ämne att presenteras under följande 

rubriker; Olika former av utsatthet, Barns delaktighet, Barnperspektivet och utredningar. Vi 

har valt att redovisa olika former av utsatthet samt bakomliggande orsaker till att barn far illa. 

Därefter presenteras även hur stor delaktighet barn har i utredningar och sedan redovisas 

barnperspektivet i barnavårdsutredningar. På så sätt får läsaren en bredare förståelse kring 

viktiga faktorer som berör barn i utsatta situationer.  

 

2.1 Olika former av utsatthet 
Enligt Cederborg (2010) anses barnmisshandel vara när en vuxen individ utsätter ett barn för 

psykiskt eller fysiskt våld, kränkningar eller sexuella övergrepp. Sexuella övergrepp samt 

psykisk och fysisk misshandel innebär i alla fall kränkningar av barnet. Vidare menar 

Cederborg att i många fall utsätts barnet för olika former av misshandel samtidigt. Enligt 

Cederborg innebär fysisk barnmisshandel att en vuxen individ skadar ett barn fysiskt, smärta, 

sjukdom eller försätter barnet med maktlöshet. Till fysisk misshandel räknas bland annat att 

sparka, slå, knuffa, bränna och bita barnet. Psykisk misshandel innebär enligt Cederborg att 
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en vuxen individ förmedlar känslor hos barnet som värdelöshet, oönskad eller oälskad. Den 

här formen av misshandel kan ske genom isolering, avvisande, hån, utfrysning eller kritik. 

Vidare förklarar Cederborg (2010) att sexuella övergrepp är sexuella handlingar som tvingas 

på ett barn av en vuxen individ och innefattar psykisk och fysisk misshandel. Cederborg 

förklarar sexuella övergrepp som bland annat sexuella smekningar, verbala sexuella 

anspelningar, fullbordade samlag eller blottning inför barnet. 

 
2.2 Barns delaktighet 
Robert Hart (1992) lyfter fram olika kriterier kring barns delaktighet. Det första kriteriet är att 

barnet måste förstå syftet med samtalet. Det andra är att barnet måste ha kännedom om vem 

eller vilka som beslutat att de ska samtala samt varför de deltar. Det tredje kriteriet är att 

barnet känner sig betydelsefull och det fjärde kriteriet är att barnet frivilligt deltar i projektet.  

 

Enligt Hart (1992) är ett bra samarbete med ett barn när barnet får vara delaktig under hela 

processen. Hart menar att barn vanligtvis involveras när den vuxne redan bestämt designen 

och upplägget av samtalsprocessen, det här anser Hart är ett misstag då barnet inte får 

möjlighet att diskutera kring de beslut som har fattats och framtida beslut som kommer att 

tas. Vidare menar Hart att barnets valfrihet är en viktig del när det rör delaktighet.  I 

praktiken kan barns delaktighet se olika ut beroende på situation. Hart menar att barnets 

delaktighet ska ske på dennes villkor. Beroende på den vuxnes syn på vad barnet klarar av 

kan det påverka hur mycket utrymme barnet ges. Hart förklarar att den vuxne måste vara 

lyhörd för hur barnet vill ha det. Detta handlar även om barns rättighet att själv få bestämma 

om de vill delta i de samtal som den vuxne redan i förväg har bestämt. 

 

2.3 Barnperspektiv och utredningar 
Barnperspektivet ska baseras på huruvida barnets perspektiv uppmärksammas i situationer. 

Det innebär att barnperspektivet tolkas utifrån den vuxnes barnkompetens. Förutsättningen är 

att man respekterar och lyssnar på barnet som professionell yrkesutövare. Varje individ är 

unik med olika behov och uppfattningar (Rasmusson 2004). Då barnet själv inte kan få sin 

röst hörd bör det sociala arbetet alltid utgå från ett barnperspektiv. Sundell m.fl. (2017) menar 

att samhället har ett moraliskt ansvar att skydda, eftersom att barnet anses vara den svaga 

parten i samtal.  
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Sundell m.fl. (2017) förklarar att utredningsprocessen för barnavårdsutredningar startar när 

socialtjänsten får in en anmälan eller ansökan tills dess att ett beslut fastställs.  

Barnavårdsutredningar inleder när en familj eller ett barn aktualiseras genom en anmälan 

eller ansökan. Författarna förklarar att när en anmälan eller ansökan inkommer socialtjänsten 

ska socialsekreteraren utföra en förhandsbedömning. Socialsekreteraren ska i det här skedet 

bedöma om ärendet kommer att leda till en åtgärd.  

 

3. Tidigare forskning 
I det här avsnittet kommer aktuell forskning kring barnsamtal presenteras och redovisas. 

Forskningen som redogörs är både nationell och internationell. Vi har delat in informationen 

vi anser är relevant för den här studien i fyra olika rubriker. Dessa rubriker är: 

kommunikationsförmåga, barns förståelse och minnesförmåga, samtalsmetoder med barn och 

förhållanden kring samtal med barn. Den svenska forskningen berör barnperspektivet och hur 

samtal med barn bör genomföras för att få ett optimalt resultat. Den svenska forskningen 

visar att miljö och plats har en stor påverkan för barnsamtal. Den internationella forskningen 

baseras på studier som genomförts kring intervjutekniker, metoder, förutsättningar samt den 

vuxnes roll i barnsamtal. Vi anser att både internationell och nationell forskning är relevant 

för studien och bidrar till en bredare förståelse kring barnsamtal. Detta är relevant i relation 

till vår studie då forskningen tar upp genomförande av barnsamtal, metoder och tekniker samt 

möjligheter och hinder som kan uppstå i samtal med barn. I analys och diskussionsdelen 

kommer den tidigare forskningen som redovisas här nedan att användas.  

 

Tidigare forskning inom området samtal med barn valde vi att söka i Google Scholar och 

SöderScholar. Vi sökte information på engelska och svenska för att få ett brett underlag och 

använde oss av följande sökord; social worker, child, interview, child-interview, out of home 

care samt barnsamtal, barn och intervjuteknik, socialarbetare/socialsekreterare, 

barnavårdsutredningar.  
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3.1 Kommunikationsförmåga  
Anneli S. Larsson (2005) belyser i sin avhandling “Interviewing child witnesses” att 

professionella barnsamtal ofta sker på de vuxnas villkor. Barnen har i dessa fall ingen stor 

möjlighet att påverka samtalet med den professionella. Studien visar att barn i flera fall har 

viljan att leva upp till vuxnas förväntningar. Detta kan leda till att barnet svarar på frågor 

under samtalet utifrån vad barnet antar att den vuxne vill höra. Det är viktigt att den vuxne är 

medveten om detta för att undvika en sådan tendens. 

 

Vidare framgår det i Larssons (2005) studie att kommunikationen mellan en professionell och 

ett barn kan misslyckas om den professionelle missförstår det som barnet försöker förmedla. 

Larsson lyfter fram fler faktorer som kan bidra till att kommunikationen misslyckas, det kan 

exempelvis vara om den professionelle tar med för mycket information i samtalet eller ställer 

många frågor samtidigt och lämnar ett litet utrymme för barnet att svara. Larsson menar även 

att den professionelle bör använda ett språk som barnet förstår, det här förutsätter att den 

professionelle har kunskaper om språk och barnets språknivå. 

 

I en studie om socialarbetares kompetens att prata med barn av Lefevre, M., Tanner, K. & 

Luckock, B. (2008) framkommer det att barns språkförmåga lättast kan begripas genom att 

socialarbetaren tillämpar barnvänliga metoder som exempelvis aktivitet, spel, bildkonst och 

kreativitet. Studiens resultat visar att det är viktigt vid samtal med barn att barnen är 

delaktiga, att barnet förstår socialsekreterarens språk och även att barnets röst ska höras.  

 

Flera nationella och internationella studier som bland annat genomförts i Sverige, England, 

Finland och USA visar sammanfattningsvis att ung ålder är den vanligaste orsaken att barn 

inte deltar i sociala utredningar. Även barn som har kognitiva svårigheter eller 

aggressionsproblem riskerar att inte inkluderas i utredningar. Barn som är yngre än fem år 

informeras ibland om utredningsprocessen men vanligtvis ges information till barnet när ett 

beslut har tagits av den vuxne. Forskningen visar även att barn behöver bevisa sin kompetens 

för att få delta utredningen. Dessa studier är genomförda av Iversen, K., (2013), Biljeveld, 

G.G., Dedding, C.W.M., & Bunders- Aelen, J.F.G. (2015), Healy, K., and Darlington, Y. 

(2009), Sanders, R., & Mace, S. (2006) 
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3.2 Barnets förståelse- och minnesförmåga   
Julia Korkmans (2006) avhandling med titeln “How (not) to interview Children: interviews 

with young children in sexual abuse investigations in Finland” baseras på syftet att analysera 

hur intervjutekniker används. I Korkmans (2006) studie visade resultatet att yngre barn har 

svårare att minnas händelser och information som skett för flera år sedan. Vidare förklarar 

Korkman att yngre barn har lättare att minnas om socialsekreteraren hjälper barnet med 

ledtrådar. Ett sådant hjälpmedel kan även medföra risker på så sätt att samtalsledaren med 

ledtrådarna styr barnets tankar och minnen vilket kan påverka barnets uppfattning om en 

händelse. På grund av svårigheter för unga barn att skilja på verklighet och det som barnet 

lärt sig, är det viktigt att samtalsledaren inte påverkar eller leder samtalet alltför mycket, 

menar Korkman. 

 

I Riitta-Liisa Kortesluoma, Maija Hentinen och Merja Nikkonens studie Conducting a 

qualitative child interview: methodological considerations (2003) var syftet att redogöra för 

en del praktiska metodologiska lösningar som kan användas i samband med intervjuer med 

barn. I studien framgår vikten kring det utvecklingspsykologiska stadiet som barnet är i för 

att samtalsledaren ska anpassa språkbruket. Detta kan i sin tur bidra till att samtalsledaren och 

barnets språkbruk passar varandra. Enligt Kortesluoma m.fl. ska samtalsledaren inte samtala 

på en nivå under barnets språkkunskap, utan ska anpassas utifrån barnets individuella 

språkutveckling. Om det framgår att barnet har svårigheter att förstå abstrakta sammanhang 

är det bättre om den professionelle istället fokuserar på konkreta fakta och nutid. Vidare 

menar Kortesluoma m.fl. vikten att ha utvecklingspsykologiska stadierna som utgångspunkt 

men att det främsta fokuset ska vara barnets individuella utveckling.  

 

Larsson (2005) menar att när barn uppmanas att beskriva eller förklara en händelse 

omvandlar barnet sitt minne av händelsen till ord. Larsson anser att den professionella 

yrkesutövaren bör ha detta i åtanke när man i samtalet uppmanar barnet att förklara vad som 

hänt. Denna metod kan skapa svårigheter eftersom att barn är olika och inte har samma 

förmåga att uttrycka sig i tal. Man bör som professionell vara medveten och ha kunskap om 

detta och inte kräva att barnet ska kunna ge svar på allt. Att vara medveten om denna kunskap 

menar författaren förebygger brister i kommunikationen. Vidare förklarar Larsson att både 

vuxna och barn kan glömma vissa delar och minnas andra. Larsson förklarar att det nästan är 
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omöjligt att komma ihåg alla detaljer av en situation. Detta gör att den professionella inte kan 

kräva att barnet ska kunna svara på alla frågor under ett samtal. 

 

3.3 Samtalsmetoder med barn  
I Kool och Lawyers (2010) forskningsöversikt “Play therapy: Considerations and applications 

for the practitioner“ presenterar författarna lekterapi som en behandlingsform som används i 

samtal med barn. De menar att barnens språk och kommunikation kan öka genom lek. Lek är 

ett språk som barn förstår och kan själva använda sig av. Enligt Kool och Lawyer finns det 

evidens som stärker lekterapi som lämplig behandlingsmetod vid samtal med barn. Forskarna 

lyfter fram att det behövs mer forskning kring lekterapi men menar att samtalsledaren trots 

det kan använda metoden vid samtal med barn.  

 

Kortesluoma m.fl. (2003) menar att det är viktigt att samtalsledaren lär känna det barn som 

innefattas i en utredning. Forskarna menar att den professionella kan lära känna barnet genom 

att exempelvis leka och spendera tid tillsammans innan den professionelle går in på 

händelsen som berör barnets utsatta situation. På så sätt menar Kortesluoma m.fl. att barnet 

kan skapa ett förtroende för socialsekreteraren och det här kan resultera i att barnet upplever 

sig trygg med den professionelle och vågar tala öppet.   

I studien “Using Puppets with Children in Narrative Therapy to Externalize the Problem” 

(2009) som är skriven av Sue Butler, Jeffrey Guterman och James Rudes beskrivs hur 

användningen av dockor kan vara användbara i narrativ terapi. Forskarna förklarar att dockor 

särskilt används för att få ett effektivt samtal med barnet. Användandet av dockor kan 

objektifiera problem och det kan utforma avstånd mellan problemet och barnet. I en annan 

studie “The use of puppets in play therapy” som är genomförd av Richard Bromfield (1995) 

studerades lekterapi utifrån användandet av dockor. I studien visar forskaren att lekterapi 

används för att uppnå behandlingsmålet. Målet kan vara att exempelvis ändra på barnets 

beteende eller att minska ett symptom. Studiens resultat visar att dockor har många 

funktioner det kan vara ett medel att använda i kommunikationen mellan barnet och 

terapeuten samt att det kan förbättra troligheten i samtalet med hjälp av lekterapi. Den här 

studien menar att lekterapi används i terapeutiska samtal, men kan även vara överförbart i 

utredningssamtal med barn. Lekterapi kan därmed användas som en metod i samtal mellan en 

socialsekreterare och ett barn. 



12 
 

3.4 Omständigheter kring samtal med barn 
Enligt Kortesluoma m.fl. (2003) är omständigheterna runt intervjusituationen en avgörande 

faktor kring intervjuns resultat.  Enligt forskarna är det även viktigt att barnet informeras 

noga kring hur intervjun kommer att genomföras innan samtalen inleds. Den professionelles 

tidigare erfarenheter kring barn kan enligt Kortesluoma m.fl. påverka dennes interaktion med 

barnet och hur den professionelle utvecklar interaktionen. Forskarna menar att det är 

gynnande för samtalen om den professionelle kan upprätthålla interaktionen och på så sätt 

stärka samarbetet med barnet.  

 

Vidare menar Kortesluoma m.fl. (2003) att barn som vistas i främmande situationer och 

platser kan öka en känsla av att barnet upplever situationen som obekväm, vilket kan i sin tur 

leda till att barnet känner ett tvång att berätta och svara på samtalsledarens frågor. Författarna 

förklarar att när ett barn däremot upplever en trygghet i situationen och miljön som intervjun 

genomförs i kan det öka chansen att barnet vågar svara “jag vet inte” på frågor som barnet är 

osäker på. Detta kan även medföra att barnet försöker svara på frågor som denne inte är i 

stånd att svara på. Det kan exempelvis handla om att barnet inte är kapabel att besvara frågan 

eftersom det brister i barnets uttrycksförmåga eller att det saknas verklig och sann upplevelse.  

 Resultatet av att samtalet med barnet genomförs på en plats som upplevs vara trygg kan öka 

barnets vilja att svara konkret.  

 

Korkman (2006) belyser professionella samtal med barn och vikten av att socialsekreteraren 

gör sitt bästa att inhämta så mycket information som socialsekreteraren kan under samtalet 

med barnet. Vidare belyser Korkman att det är viktigt att barnet upplever samtalet som tryggt 

och bekvämt men även att barnet ges utrymme att själv få ställa frågor.  

 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis visar forskningen att samtal med barn utformas på olika sätt beroende på 

barnets kommunikationsförmåga, ålder och kompetens att delta i samtalet. Gemensamt 

belyser forskning att den professionelle styr och formar utredningsprocessen och samtalen 

med barnen. Forskningen visar även att omständigheterna runt barnet och samtalet kan vara 

en avgörande betydelse för att socialsekreteraren får så utförlig information som möjligt av 
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barnet. Det framkommer att en trygg miljö kan öka chansen för att barnet vågar prata fritt. 

Flera studier visar att det finns olika intervjutekniker som används vid barnsamtal för att få 

barnet att enklare kunna kommunicera och uttrycka sig. En svårighet som kan uppkomma 

enligt studierna är att samtal med barn kan misslyckas om den professionelle ställer för 

många frågor och ger barnet ett litet utrymme att tala fritt.  

 

Vi är medvetna om att studiens tidigare forskning har äldre publicerings år, men trots detta 

anser vi att den är relevant för vår studie då den främst handlar om professionella samtal med 

barn, barnets påverkan, barnvänliga metoder, barnets språkkunskap samt omständigheter 

kring barnsamtalet. Vidare ger forskningen en förståelse kring att barnsamtal sker på den 

vuxnes villkor samt även belyser svårigheter och hinder som kan påverka samtalet och 

därmed utredningen. Den här kunskapen anser vi är relevant i vår studie då den berör studiens 

frågeställningar.  

4. Teoretisk referensram  
I det här avsnittet kommer vi att redovisa studiens teoretiska referensram utifrån tre olika 

rubriker; Barnintervjuer, Utvecklingsstödjande dialogen samt Makt. Studiens teoretiska 

referensram kommer att utgå från Haldor Øvreeide (2010) som är specialist inomklinisk 

psykologi, Ann-Christin Cederborg (2000) som är forskare och professor i psykologi samt 

Greta Marie Skau (2007) som är sociolog. Den teoretiska referensramen kommer att vara till 

användning när studiens resultat kommer att analyseras. 

 

4.1 Barnintervjuver 
 4.1.1 Svårigheter kring barnsamtal 
Ann-Christin Cederborg lyfter fram i sin bok “Barnintervjuer – vägledning vid 

utredningsarbete” (2000) att barnperspektivet ska vara utgångspunkten i en utredning samt att 

barnet själv ger en beskrivning av situationen. Vidare menar Cederborg att det är viktigt att 

utredningen grundar sig på barnets egen vilja och därmed ska inte utredningen styras av vad 

den vuxne anser är det bästa för barnet. Det kan uppkomma flera faktorer som leder till att 

bedömningsunderlaget blir bristande på information och inte tillräckligt. En faktor är att 

samhället uppfattar barnets förmåga att tala och berätta kring sin egen situation som låg. 

Cederborg menar att den här faktorn kan leda till att socialsekreteraren undviker att samtala 
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med barn om den professionella känner att denne inte klarar av att handskas med 

informationen eller att samtalet med barnet kan skapa lojalitetskonflikter.  

 

Øvreeide (2010) menar att de barn som växer upp i utsatta miljöer i större utsträckning 

tenderar att ha en kommunikationsförmåga som är mindre utvecklad jämfört med de barn 

som växer upp med trygga förhållanden, trots att de är i samma ålder. Med detta menar 

Øvreeide att vid samtal med barn är det viktigt att samtalsledaren anpassar sitt språk efter 

barnets funktionsnivå och inte enbart till barnets ålder. 

 

Cederborg (2000) menar samtalsledaren bör vara medveten om barnets språkkunskaper samt 

anpassa sitt språk till barnets utveckling. Vidare förklarar Cederborg att när en socialarbetare 

samtalar med ett barn är det viktigt att denne inte använder ett alltför komplicerat språk, då 

det riskerar att öka felaktiga svar. Yngre barns språkkunskaper tenderar att vara mer 

begränsad och mindre beskrivande jämfört med vuxnas. Små barn anses inte kunna ge 

berikande berättelser till skillnad från äldre barn, då de saknar kunskap samt erfarenhet. 

Cederborg menar att samtalsledaren i stor utsträckning bör utforma sina frågor i relation till 

barnets kunskapsbas samt kapacitet att resonera. Samtalsledaren bör bedöma barnets 

språknivå samt anpassa samtalet och tekniker till barnets förutsättningar. 

 

4.1.2 Miljö och omständigheter 
Enligt Cederborg (2000) är den optimala miljön för genomförandet av ett barnsamtal ett 

avskilt rum som inte påverkas av stimuli utanför rummet. Cederborg anser att ett väntrum 

som är barnanpassat där barnet kan leka och känna sig trygg i innan samtalen inleds är att 

föredra. Cederborg lyfter även fram att det ska vara ett begränsat antal individer som närvarar 

under samtalet och samtalsrummet bör inte vara inrett på ett sätt som kan distrahera barnet.  

 

Øvreeide (2010) belyser vikten att barnets upplevelse kring den miljö som samtalet 

genomförs i. Det är viktigt för barnet att uppleva miljön och situationen som trygg men även 

att barnet ska uppleva platsen för samtalet som bekant. Samtal som genomförs i skolan eller i 

hemmet kan leda till att barnet tvingas stå till svar för känsliga frågor från kamrater eller 

bekanta och det här är en faktor som den professionelle måste ta hänsyn till.  
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4.2 Utvecklingsstödjande dialogen 
Haldor Øvreeide presenterer i sin bok “Samtal med barn” (2010) sju faktorer för hur den 

vuxnes beteende samt inställning vid samtal med barn. Øvreeide förklarar att det är en 

varierad och komplicerad process och det här är en förenkling av de drag som finns. De här 

sju huvudfaktorerna karaktäriserar vuxnas beteende i den utvecklingsstödjande dialogen. 

Faktorerna som kommer att redovisas kan användas som metod för professionella arbetare 

som samtalar med barn.  

 

Øvreeide (2010) benämner den första faktorn som Den vuxna söker information om var 

barnet har sin uppmärksamhet. Den här faktorn följer barnets uppmärksamhet, initiativ, 

fokus och barnets fysiska och psykologiska tillstånd. Det handlar om att den vuxne fokuserar 

under samtalets gång på barnets beteende, barnets kognition, psykologiska reaktioner och 

perceptioner. Denna metod används för att den vuxne ska få en förståelse för barnets behov i 

form av vägledning, stöd och information för att barnet ska vidareutvecklas.  

 

Den andra faktorn som Øvreeide (2010) tar upp är Den vuxne bekräftar barnets 

uppmärksamhetsfokus. I den här delen ger den vuxne signaler till barnet under samtalet för att 

bekräfta barnets uppmärksamhetsfokus är uppfattat. Bekräftelsen kan ske genom verbala och 

kroppsliga signaler. Genom att den vuxne visar intresse och följer barnet under samtalet 

resulterar det i att barnets koncentration stärks, vilket kan ge barnet en känsla att denne är 

betydelsefull och intressant för den vuxne. Den vuxnes bekräftelse kan även visa att dialogen 

är en hierarkiskt styrd och organiserad process.  

 

Den tredje faktorn som Øvreeide (2010) tar upp är Den vuxna inväntar barnets reaktion på 

sin handling. I den här delen belyser Øvreeide att barnet måste ges utrymme att själv ge sin 

reaktion på den vuxnes beteende. Øvreeide förklarar att vid en bra dialog ger den vuxne 

utrymme för barnets respons genom att använda ett inbjudande tonfall, genom kroppshållning 

samt inväntade och bemötande blick. Om barnet ges utrymme och tid att reagera tillbaka kan 

det leda till oväntade reaktioner från barnet eller direkta avbrott. Från barnets reaktion kan det 

uppkomma ny information som kan vara viktig för den vuxnes syfte med samtalet.   
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Den fjärde faktorn är Den vuxna benämner det som sker och ska ske, det som upplevs och det 

som ska kunna upplevas. Øvreeide (2010) menar att den vuxne ger exempel på egna 

erfarenheter och handlingar i nutid, dåtid och framtid vilket kan leda till att barnet känner 

igen sig i den vuxnes beskrivning av dennes egna handlingar och erfarenheter. Det här kan 

stödja barnets förmåga att beskriva sig själv i relation till den vuxnes berättelser, på så sätt 

skapar barnet och den vuxne en gemensam bild av situationen.  

 

Faktor fem som Øvreeide (2010) tar upp är Den vuxna ger uppskattande bekräftelse på 

önskvärt beteende hos barnet. När den vuxne talar om för barnet vilka handlingsval som 

finns i vissa situationer, tydliggör detta den vuxnes förväntningar på barnets handlingar. 

Genom att den vuxne följer barnets val och handlingar kan det förstärka de förväntningar den 

vuxna lägger på barnet. När barnet uppfyller det önskvärda beteendet, menar Øvreeide att den 

vuxne ger uppskattade bekräftelse, genom exempelvis nickning, för barnet.  

 

Faktor sex handlar om Den vuxna triangulerar barnet genom att presentera personer, objekt 

och fenomen för barnet. Øvreeide (2010) menar att den vuxne presenterar omgivningar för 

barnet som grundas på det gemensamma fokuset i samtalet. När man har det gemensamma 

som grund utvidgas ett fält med gemensamma intressen. Den vuxne informerar och leder 

barnet till nya förklaringar, beskrivningar och kopplingar om olika omgivningar och 

sammanhang. Det här kan man göra enligt Øvreeide genom att den vuxne presenterar 

personer som har koppling till situationen, med exempelvis namn på individerna. På så sätt 

kan man bevara barnets intresse och samtidigt som den vuxne får sina intressen uppfyllda 

under samtalets gång.  

 

Faktor sju benämner Øvreeide (2010) som Den vuxna tar ansvar för en anpassad ömsesidig 

markering av början och slut. Den vuxne strukturerar tydligt dialoger med barn och det här 

görs genom den vuxnes beteende i form av vägledning och koncentrations stöd, vilket 

markerar samtalets början och slut.  Den vuxne bör vara observant för barnets signaler som 

visar att de vill avsluta samtalet och bekräfta dessa signaler. Den vuxne bör tydligt visa det 
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egna avslutningsinitiativet.  Den vuxne är ansvarig för samtalsprocessen och är även ansvarig 

för att uppfylla dessa sju faktorer i den utvecklingsstödjande dialogen.  

 

4.3 Makt 
Greta Marie Skau (2007) lyfter fram i sin bok Mellan makt och hjälp att vid möten mellan 

yrkesutövare och klient existerar en maktskillnad. Skau förklarar att maktaspekten mellan 

parterna inte vid alla tillfällen är synlig i interaktionen mellan dessa två. Den ojämna 

maktfördelningen bygger främst på att det är socialsekreteraren som innehar kunskap kring 

riktlinjer och regler, medan klienten saknar denna kunskap. Vidare anser Skau att klienten 

inte är den som innehar den beslutande makten. Därmed är det viktigt att den professionelle 

socialsekreteraren har medvetenhet och kännedom om den ojämna maktfördelningen som 

råder i samtalet. Skau menar att det även är viktigt att möta klienten respektfullt. Vilket i den 

här studien innebär att socialsekreteraren möter barnet på ett respektfullt sätt.  

 

Vidare menar Skau (2007) att relationen mellan socialsekreteraren och barnet präglas av makt 

och maktlöshet. Barnet blir den som besitter maktlösheten medan socialsekreteraren besitter 

makten att påverka barnets situation. Enligt Poulsson (1989) kan vi förstå en kränkning eller 

utsatthet genom att förstå barnets upplevelse av situationen. Poulsson menar att en 

professionell samtalsledare kan även få små barn att dela med sig av sin utsatta situation om 

samtalsledaren skapar gynnsamma omständigheter där samtalet genomförs. Det som barnen 

förmedlar i samtalet med den professionelle kommer att få ett högt sanningsvärde. Poulsson 

menar att samtalsledaren ska bemöta barnet som en seriös samtalspartner, med en öppenhet 

samt respekt för att öka samtalets kvalitet.  

 

Skau (2007) uppmärksammar att den professionelle socialsekreterare besitter mer makt än 

klienten då denne har tillgång till myndighetsutövning. Skau lyfter även fram att den 

professionelle kan uppleva maktlöshet i relation till klient om denne inte vill samarbeta, men 

i sådana situationer kan den professionelle använda olika påtryckningsmedel för att öka 

samarbetet i samtalet. Skau lyfter fram att en socialsekreterare kan genom att ställa frågor till 

barnet som “Hur tänker du?” eller “Vad önskar du?” och kan därmed föra tillbaka barnet till 

samtalet. 
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Enligt Skau (2007) kan barn uttrycka sig på fler sätt än enbart verbalt. Barnet kan uttrycka 

makt i samtalet genom att inte prata eller delta genom att exempelvis lämna rummet eller 

fokusera på annat.  

 

Enligt Skau (2007) kan en socialsekreterare ibland hamna i svåra positioner där de måste 

hjälpa och samtidigt besitta makten. Skau menar att den professionelle ska representera 

myndigheter de arbetar i samtidigt förväntas denne hjälpa klienten. Skau menar att det är 

viktigt att socialsekreteraren finner en balans i dessa två roller. Avslutningsvis menar 

författaren att det även är viktigt att hålla sig kritisk i sin yrkesroll och samtidigt förstå sin 

position i arbetet som myndighetsutövare. Vilket i vår studie innebär att vara kritisk och 

förstå sin position gentemot barnen. 

 

4.4 Den teoretiska referensramens användning 
Vår teoretiska referensram utgår från tre olika teoretiska begrepp utifrån Cederborg (2000), 

Øvreeide (2010) samt Skau (2007) perspektiv. De begrepp som lyfts är barnsamtal, 

utvecklingsstödjande dialog och makt. Vi anser att de valda begreppen är lämpliga för 

studiens syfte och frågeställningar då studien avser att undersöka hur socialsekreterarna 

förhåller sig samt upplever samtal med barn. Cederborg (2000) belyser vilka hinder som kan 

uppkomma i barnsamtal och även att omständigheterna kring samtalet har en avgörande 

betydelse för samtalet. De här anser vi är relevant då en av studiens frågeställningar baseras 

på de svårigheter och möjligheter som kan uppkomma i samtal med barn. Øvreeides (2010) 

utvecklingsstödjande dialogen innehåller sju faktorer i barnsamtal vilket vi anser är 

betydelsefulla och viktiga att förstå för att kunna analysera barnsamtal utifrån 

socialsekreterarens perspektiv. Øvreeides syn på barnsamtal är relevant då studien även avser 

att undersöka hur socialsekreterare utformar och genomför barnsamtal. Skaus (2007) syn på 

makt mellan den professionelle och klienten lyfter fram vilken maktskillnad som råder i 

utredningsarbetet. Skaus syn på makt visar att socialsekreteraren besitter makten i barnsamtal 

och samtidigt kan barnet ha en viss påverkan. Detta anser vi är relevant för vår studie 

eftersom att vi utgår från socialsekreterarens perspektiv och vill förstå hur de upplever 

genomförandet av barnsamtal samt barnets påverkan. 
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5. Metod 
I det här avsnittet kommer vi redogöra för studiens upplägg, val av metod, tillvägagångssätt, 

urval och avgränsning, intervjuer och transkribering, analysmetod, trovärdighet, 

tillförlitlighet, generaliseringsanspråk, etiska överväganden och metoddiskussion. 

 

Den valda metoden i denna studie är kvalitativ forskningsintervju. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) framställer kvalitativ forskningsintervju kunskap i interaktion mellan 

intervjuaren och informanten.    

   

5.1 Metodval 
Enligt Widerberg (2002) används kvalitativa metoder när forskaren vill få en djupare 

förståelse kring ett fenomen. I den här studien har vi därmed använt en kvalitativ metod, då vi 

vill få en djupgående förståelse kring hur socialsekreterare upplever och genomför samtal 

med barn och vad de upplever är gemensamt i samtalen oavsett barnets situation. Studiens 

insamlade data baseras på de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna eftersom att studien 

utgår från socialsekreterarnas egna erfarenheter och upplevelser kring barnsamtal. Med en 

kvantitativ metodansats skulle man istället ha i syfte att undersöka mängd och omfattning av 

ett fenomen, enligt Bryman (2011). Detta anser vi inte är en lämplig metod för denna studie.  

 

Bryman (2011) menar att semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att forskaren utgår i 

förhand från valda teman vilket även ger informanten ett utrymme själv att besvara frågorna. 

Studiens intervjuguide (bilaga 1) delades in i tre teman; “Intervjutekniker och metoder”, 

“gemensamt i alla barnsamtal” samt “hinder och möjligheter”. Intervjuguidens frågor 

baserades på studiens syfte, frågeställningar och tidigare forskning detta i åtanke för att förstå 

socialsekreterarnas perspektiv och få fram vad de anser är betydelsefullt samt viktigt i 

barnsamtal.  

 

Enligt Bryman (2011) har forskaren möjlighet att ställa följdfrågor efter informantens egna 

berättelse samtidigt som intervjuaren kan återgå till intervjuguiden, detta för att tillförsäkra 
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att alla teman besvaras. Följdfrågor kan bidra till att intervjupersonen svarar mer utförligt på 

frågor kring ett tema. Vidare menar Widerberg (2002) att resultatet från intervjun inte går att 

på förhand förutspå dess innehåll som forskaren önskat. Det här hade vi i åtanke när vi 

genomförde våra intervjuer och valde att ställa öppna frågor samt följdfrågor för att få den 

information som vi önskar. Vid ett tillfälle ville vi få mer information om hur barnets ålder 

kan påverka utredningsunderlaget. När informanten svarade ”ja” ställde vi följdfrågan ”kan 

du förklara på vilket sätt det kan komma att påverka utredningen?”.  

 

Studien kommer att utgå från en deduktiv samt induktiv ansats vilket leder till att 

tillvägagångssättet abduktion tillämpas. Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) grundar den 

abduktiva ansatsen sig på empiriska fakta och teoretiska föreställningar. Analysen av 

intervjuerna med informanterna kan sammanföras med teoretisk referensram och tidigare 

studier. Detta kan användas som inspiration för att finna mönster som ökar förståelsen. Denna 

studie utgick från två teoretiska begrepp, barnintervjuer och utvecklingsstödjande dialogen. 

Under analysen uppmärksammades maktfrågor och därmed lades teorin om makt till. 

5.2 Tillvägagångssätt 
Nedan presenteras studiens tillvägagångssätt för urval och avgränsning, intervjuer och 

transkribering och analysmetod. 

 
5.2.1 Urval och avgränsning 
Enligt Bryman (2008) förklaras ett målstyrt urval på så sätt att de informanterna som 

forskaren valt ut är mest lämpade att kunna svara på studiens frågeställningar. Sådant urval 

handlar bland annat om att välja ut enheter, organisationer, individer och avdelningar. 

Eftersom att studiens frågeställningar grundar sig på socialsekreterarens perspektiv ansågs det 

mest relevant att inhämta material från denna yrkesgrupp. Vi bedömde att sex 

socialsekreterare är tillräckligt utifrån studiens tidsram, omfattning och datainsamlingsmetod 

för att uppnå teoretisk mättnad.  

 

Bryman (2011) förklarar att undersökningens urval ska vara representativ. Med representativt 

urval menar Bryman att man måste ta hänsyn till studiens budget och tidsram. Detta innebär 

att vi med hjälp av ett målstyrt urval kontaktade informanterna som vi ansåg var relevanta för 

denna studie om att delta. För att finna relevanta respondenter hade vi kriteriet att 
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socialsekreterarna ska vara yrkesverksamma inom sociala barnavårdsområdet samt ha en 

socionomutbildning eller likvärdig utbildning. Ett annat kriterium för studiens respondenter 

är att de arbetar i utredningsgruppen för åldrarna 0–12 år. Den här avgränsningen gjordes 

eftersom att studien avser att undersöka yngre barn, alltså inte ungdomar som är över 12 år, 

då vi vill få en ökad kunskap kring professionella samtal med små barn som är utsatta.   

 

Studiens informanter har arbetat på enheten från ett år till tre år. Informanterna har även 

relevant utbildning, varav fem erhåller socionomexamen och den sjätte har en likvärdig 

utbildning. Samtliga intervjupersoner arbetar i samma enhet och kommun, vilket innebär att 

de utgår från samma riktlinjer och lagar. Vi har medvetet valt att samtliga informanter ska 

arbeta i samma kommun för att syftet med denna studie inte är att jämföra olika kommuners 

arbete ned utsatta barn. 

 

För att komma i kontakt med informanterna kontaktade vi först enhetschefen för barn- och 

ungdomsenheten i den valda kommunen. Enhetschefen vidarebefordrade sedan E-

postmeddelandet till socialsekreterare som uppnår kriterierna. Det var sex socialsekreterare 

som bekräftade vår förfrågan och visade ett intresse att delta på en intervju. Dock vet vi inte 

hur många socialsekreterare det var som fick förfrågan att delta. När vi fick uppgifterna till 

socialsekreterarna som visade intresse skickade vi ut ett informationsbrev (bilaga 1) till varje 

socialsekreterare.  

 

5.2.2 Intervjuer och transkribering  
Trost (2010) förklarar att informanten själv kan få bestämma vart intervjun ska genomföras, 

men det är viktigt att forskaren inte överlåter hela ansvaret ligga på respondenten. Vidare 

förklarar Trost att platsen där intervjun utförs är viktig samt att det ska vara en ostörd miljö 

för att informanten kan känna sig trygg. Vi kom överens om platsen med informanterna och 

valde att utföra intervjuerna på socialsekreterarens socialkontor. Av praktiska skäl bestämdes 

det att intervjuerna skulle äga rum på deras kontor under arbetstid, då socialsekreterarna 

ansåg att det var svårt för dem att lämna enheten. Vi ansåg att platsen var lämplig då det var 

en ostörd miljö samt tryggt för informanten. Socialsekreterarna var medvetna om att deras 

kollegor skulle kunna störa eller knacka på dörren under samtalet, därför hängde de en lapp 
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på dörren med texten “stör ej”. Det här minimerade risken att bli avbrutna under intervjun. Vi 

skickade ut studiens intervjuguide till samtliga informanter innan intervjun ägde rum, detta 

för att de skulle ha möjlighet att förbereda sig i god tid. 

 

Båda uppsatspartnerna närvarade på alla intervjuer och valde att dela upp frågorna utifrån 

intervjuguidens teman. Det finns både positiva och negativa faktorer med att vara två 

intervjuare, menar Trost (2010). Det positiva är att man får en större förståelse av det 

insamlade materialet. En negativ faktor kan däremot vara att informanten hamnar i en 

situation där denne känner sig underlägsen och ensam. Det här försökte vi ha i åtanke och 

placerade oss inte mittemot informanten i samtalsrummet. Under intervjun fokuserade vi inte 

på att ta anteckningar, eftersom att vi valde att spela in samtalen med våra smartphones.  

 

Med en semistrukturerad intervjumetod ges möjligheten att kunna ändra inriktning samt 

fördjupa oss i den information som samlats in under undersökningen och detta skapar en 

flexibilitet samt öppenhet som eftersträvas i denna studie (Bryman 2011). Under våra 

intervjuer kunde frågorna besvaras i en annorlunda ordningsföljd vilket berodde på hur 

informanten valde att besvara frågorna. I gruppintervjuer kan en nackdel vara att informanten 

påverkas av andras svar, medan en fördel kan vara att tankar och inspiration sätts igång hos 

den enskilde individen när man är fler som intervjuas samtidigt. Intervjuerna vi genomförde 

varade i cirka 45–50 minuter och genomfördes enskilt med varje informant i separata rum. 

Detta för att få självständiga och opåverkade svar.  

 

Bryman (2011) förklarar att det finns fördelar med det här valet av metod, då studiens syfte är 

att få en djupgående inblick kring socialsekreterarnas upplevelser av barnsamtal. Enligt 

Repstad (2007) är en problematik som kan uppstå vid intervjuer att informanterna kanske inte 

var helt uppriktiga samt sanningsenlig kring all den information de förmedlade eller att vi 

som intervjuare tolkar informanternas utsaga felaktigt. För att minimera risken för 

missuppfattningar kring informationen som inkommit via intervjuerna spelades intervjuerna 

in samt transkriberades. Att spela in intervjuerna, med respondenternas samtycke, bidrog med 

att vi som intervjuare kunde koncentrera oss samt vara lyhörda under intervjun och lägga det 

centrala fokuset på respondenten. Detta bidrog även till en mer avslappnad intervju samt 
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möjlighet att ställa följdfrågor. En nackdel med att spela in samtalen kan vara att vissa 

människor kan känna sig obekväma mot att bli inspelade. Genom att betona i inledningen av 

samtalet att man använder smartphones som hjälpmedel på samma sätt som ett 

anteckningsblock kan vara bra för deltagarna i studien att veta. Det kan även vara bra att 

berätta att det inte är ett radioprogram som skall göras, så de gör inget om intervjupersonen 

säger fel, hostar eller är tyst ibland, enligt Repstad (2007).  

 

5.2.3 Analysmetod 
Till den här studien har en tematisk analysmetod använts utifrån Kvale och Brinkmanns 

(2014) metod. Det första vi gjorde var att bekanta oss med insamlade materialet för att få en 

helhetsbild samt förståelse över intervjumaterialet. Varje intervju transkriberades noggrant 

och lästes flera gånger om och om igen. Vi valde att transkribera allt som sagts av 

intervjupersonerna, även ord och uttryck som “eh” och “hmm”. Vi upplevde att sådana 

uttryck visade att intervjupersonerna tänkte till vid frågan som ställts. I transkriberingen 

markerade vi längre pauser med tre punkter samt korta pauser med ett kommatecken. Vi har 

valt att inte inkludera våra uttryck som bekräftade och lyssnade på det som informanterna 

sade, exempelvis “mm”, “jag förstår” eller “okej”. Det här gjorde vi för att det inte ansågs ha 

en betydande mening för denna studies resultat. Vi valde att använda citationstecken vid 

tillfällen där informanterna berättade med en annan ton eller miner om andra eller om sig 

själv i andra situationer.  

 

Andra steget i processen var att bearbeta djupgående det insamlade materialet för att finna 

nyckelord och teman som är relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar. Således 

valde vi bort det material som inte var relevant för studien, exempelvis vilka kurser 

informanterna blivit erbjudna på arbetsplatsen. Nästa steg var att dela in materialet i grupper 

efter studiens frågeställningar. Grupperna skilde sig i meningsenheter som därefter bröts ned 

till koder. De sammanställda koderna placerades i olika kategorier som därefter skapade tre 

olika teman: “metoder”, “förtroende” samt “svårigheter”. Här nedan presenteras exempel på 

utdrag från denna process;  
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             Koder                                         Kategori                                     Tema 
“Med yngre barn så är det 
pennor, kritor, måla på tavlan, 
papper, penna och så finns det 
speciella kort” 

Hjälpmedel i barnsamtal Metoder  

“Man får försöka skapa en 
relation till barnet och det kan 
ta 5 minuter för vissa barn och 
två samtal stunder för andra” 

Skapa relation Förtroende  

“Alla är ju inte så duktiga på 
att prata ... det finns vissa som 
är blyga eller som kanske inte 
vill” 

Hantera samtalet  Svårigheter 

Figur 1. I den här figuren framgår det vilka koder, kategorier samt teman som framställts för att 

studera studiens empiri. 

 

Med de ovanstående teman som grund analyserade vi likheter och olikheter som fanns i 

materialet. Det här gjorde vi med hjälp av en hermeneutisk metod, då vi ville få en förståelse 

och tolkning av intervjupersonernas upplevelse av barnsamtal. Danermark m.fl. (2003) 

förklarar att hermeneutisk forskningsmetod innebär att få en djupgående förståelse för 

människors upplevelser, emotioner och tankar kring olika sociala händelser. Vi 

sammankopplade även teori och tidigare forskning till det insamlade materialet för att få en 

ökad förståelse.    

 

5.3 Förförståelse, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  
Innan vi påbörjade denna studie diskuterade vi vilka erfarenheter vi hade kring barn- och 

ungdomsenheten samt professionella samtal med barn i utsatta situationer. Ingen av oss har 

tidigare arbetat eller varit i en barn- och ungdomsenhet. Enligt Lundman och Hällgren-

Graneheim (2012) innebär förförståelse att forskarens syn på det valda ämnet grundar sig på 

bland annat tidigare erfarenheter, förutfattade meningar och teoretisk kunskap. 

Det här området var vi inte bekanta med, däremot har vi arbetat tidigare som ekonomisk 

biståndshandläggare i socialtjänsten. Vi har erfarenheter kring myndighetsutövning, men 

gentemot vuxna klienter. Därmed saknar vi praktiskt erfarenhet av myndighetsutövning 

gentemot utsatta barn. Vi anser att det kan vara en fördel då studiens resultat inte påverkas av 
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våra egna erfarenheter av att samtala med barn, på så sätt att vi inte blandar ihop egna 

erfarenheter med det som sägs av informanterna. Däremot kan en nackdel vara att vi inte är 

bekanta med situationen och kan därmed missa viktig information i vårt tolkningsarbete. Vår 

erfarenhet av myndighetsutövning har ändå hjälpt oss i tolkningen av vårt empiriska material. 

Vi kan förstå sammanhanget för samtal när de förs inom ramen för myndighetsutövning. Till 

exempel att samtalet är omringat av lagstiftning, krav och att socialsekreteraren har i uppgift 

att få fram uppgifter som är relevanta för utredning och bedömning. Exempelvis kan 

socialsekreteraren uppleva tidsbrist när barnet inte vill delta i samtalet då det finns krav på att 

barns åsikter ska framgå i utredningen.  

 

Vi bekantade oss i studiens ämne genom att ta del av litteratur, tidigare forskning samt 

vetenskapliga artiklar. Vår förståelse för studiens ämne kom från det material och litteratur vi 

läst och inte från våra egna upplevelser och erfarenheter. Vår förståelse kring professionella 

barnsamtal har utvidgats under genomförandet av studien, främst efter de genomförda 

intervjuerna.  Under intervjuerna fick vi en inblick i socialsekreterarnas egna upplevelser av 

deras arbetsroll i relation till barnsamtal. Det här kommer att vidare diskuteras i avsnitt 5.6.  

 

Reliabilitet (tillförlitlighet) handlar enligt Bryman (2011) om huruvida en undersöknings 

resultat från en studie blir det samma om man genomför studien undersökningen på nytt. 

Resultatet kan visa skillnader och detta kan bero på att de kan påverkas av tillfälliga eller 

slumpmässiga betingelser. I undersökningar används begrepp i samband med 

forskningsfrågan, exempel på begrepp kan vara religion, fattigdom eller arbetsuppgifter.  

Reliabilitet blir aktuellt när man genomför en kvalitativ undersökning. Forskaren är 

intresserad av att finna ett svar på frågan om ett mått är stabilt eller inte. Enligt Patton (1990) 

stärks studiens reliabilitet genom att man i tillvägagångssättet eftersträvar efter en 

transparens. Reliabilitet handlar även om att vi utförligt redovisar vår egna förståelse samt 

relation till vårt valda ämne.   

 

Bryman (2011) menar att ett annat viktigt forskningskriterium är validitet. Validitet handlar 

om studien verkligen mäter det som undersökningen avser att mäta. Inom kvalitativ forskning 

ska det finnas en koppling mellan forskningsfrågan, tillvägagångssättet, resultatet och 
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validitet. Enligt Patton (1990) ska validitet främst bero på forskarens egna färdigheter och 

kunskaper. I denna studie har vi eftersträvat god validitet genom att redogöra utförligt för de 

metodologiska val vi har valt. För att få god validitet i denna studie har vi låtit läsaren få en 

full förståelse och insyn i forskningsprocessen. Tanken är att uppnå transparens i studien 

genom att ge läsaren full möjlighet att få en insyn i de forsknings resonemang vi har. Enligt 

Patton är det forskaren som inverkar på studiens förfarande. Därmed har vi föranlett en 

grundlig motivering i varje steg i forskningsprocessen genom att exempelvis förklara hur 

många intervjuer som utförts, vilka som medverkade och var intervjuerna ägde rum.  

  

Enligt Patton (1990) syftar kvalitativ forskning vanligtvis till att finna information som är 

detaljrik från individer i ett mindre antal. Syftet med kvalitativ forskning menar Patton är inte 

att generalisera. Vi bedömer att detta överensstämmer med vår studie då studiens urval 

innefattas av sex socialsekreterare, det är ett alldeles för litet antal till att generalisera.  För att 

kunna generalisera behöver man en större population menar Kvale & Brinkmann (2014). 

Däremot menar Sohlberg & Sohlberg (2013) att studiens resultat istället kan analyseras vid 

liknande situationer. Den här studien avser inte att generalisera, utan att kunna uttala sig om 

studiens ämne samt att göra en jämförelse mellan studiens resultat och tidigare forskning. 

Med studiens resultat vill vi kunna bidra med ny kunskap till forskningsfältet.  

 

5.4 Etiska överväganden 
I alla studier finns det etiska frågor som man behöver ta hänsyn till i forskning enligt 

Vetenskapsrådet (2017). Den här uppsatsen bedömer vi inte är etisk känslig eftersom att det 

är yrkesverksamma socialsekreterare som intervjuas. I den meningen att även om det finns en 

risk att intervjufrågorna kan väcka olika typer av känslor och reaktioner hos 

socialsekreteraren efter samtalet så kan socialsekreteraren vända sig till kollegor om 

funderingar och tankar uppstår.  I intervjuer med utsatta människor och barn blir det däremot 

mer känsligt etiskt då en sådan intervju skulle kunna berör jobbiga och personliga händelser 

hos intervjupersonen. Utförandet av studien präglas av Vetenskapsrådets (2011) 

överväganden för att skydda informanterna från att lida men. 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska forskaren informera informanterna om studiens ändamål, 

deltagandets villkor och att samtalet kan avbrytas på informantens begäran.  Vi informerade 
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informanterna innan intervjun om studiens syfte samt betydelsen av medverkandet i studien 

(se bilaga 2). De har även blivit informerade om att de kan välja att avsluta sin medverkan om 

de behagar.  

 

Vetenskapsrådet (2011) belyser att forskaren inte ska genomföra en studie utan 

informanternas samtycke. I informationsbrevet (se bilaga 2) framgår det vilka som kommer 

att ta del av uppsatsen samt förfrågan att spela in intervjun. Informanterna har givit muntligt 

samt skriftligt samtycke (se bilaga 3) att intervjun spelas in samt att de valt att medverka i 

studien.  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) är det viktigt att skydda informanternas integritet samt 

privatliv. Uppgifter från informanterna ska inte vara tillgänglig för obehöriga samt att 

uppgifterna ska skyddas. Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådet (2011) att informanterna 

hålls anonyma. Informanternas uppgifter har avrapporterats samt lagras med försiktighet för 

att utomstående inte ska ha möjlighet att identifiera informanterna. Vi har anonymiserat 

informanterna i form av fingerade namn, exempelvis “Lisa”, “Caroline” och så vidare för att 

utomstående inte ska ha möjlighet att koppla samman ett uttalande och viss informants 

identitet.  

 

Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram vikten av att informanternas uppgifter enbart kommer att 

användas i forskningsändamål. Uppgifterna ska enligt Vetenskapsrådet inte användas i andra 

vetenskapliga syften. Studiens insamlade material har enbart använts i denna studie och 

därefter raderas transkriberingarna samt de inspelade samtalen när uppsatsen blivit godkänd. 

Det här har informanterna informerats om vid början av intervjun samt i informationsbrevet 

(se bilaga 2).  

 

5.5 Metoddiskussion 
Den här studien är genomförd med en kvalitativ metod med genomförda semistrukturerade 

intervjuer. Anledningen till att vi inte valde en kvantitativ metod var för att vårt intresse inte 

var att mäta siffror, utan vi vill förstå hur socialsekreterare förklarar och tolkar sitt arbetssätt 

med barnsamtal. Den valda metoden har sina nackdelar vilket vi är medvetna om, det kan 
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vara faktorer runt om studien som kan påverka informanternas svar. Detta kan i sin tur 

komma att påverka studiens reliabilitet. Fördelen med en kvalitativ metod är att det ger 

forskaren en djup förståelse för det fenomen som undersökt. En nackdel med genomförandet 

av kvalitativa intervjuer är att de är tidskrävande att genomföra, transkribera och koda samt 

tematisera det omfattande insamlade materialet. Vi valde att genomföra sex intervjuer med 

yrkesverksamma socialsekreterare inom enheten barn och unga för att besvara studiens syfte 

och frågeställningar. Våra intervjuer anser vi ger en viss empirisk mättnad, eftersom att det 

finns överensstämmelse bland de medverkandes utsagor.  

 

Vi har valt att informanterna skulle arbeta i samma kommun på samma enhet, då studiens 

syfte inte är att jämföra arbetet mellan olika kommuner. Det här kan begränsa studiens 

resultat då undersökningen enbart baseras på sex socialsekreterare från en kommun. Däremot 

baseras den här studien även på tidigare forskning och studier som genomförts internationellt 

och nationellt kring studiens ämne. Med tanke på att vi enbart intervjuat socialsekreterare 

från en kommun får den här studien inte en inblick i hur socialsekreterare i andra kommuner 

arbetar och upplever barnsamtal. En nackdel kring det urval som den här studien har, var att 

vi hade en liten chans att bestämma informanterna individuellt på grund av att enhetschefen 

vidarebeordrade vår förfrågan. Enhetschefen kanske valde socialsekreterare som hen ansåg 

lämpliga för vår studie. Informanterna bestod av de socialsekreterare som blivit erbjudna att 

delta och velat delta.  

 

Vi valde att skicka ut vår intervjuguide till intervjupersonerna en vecka innan intervjuerna 

ägde rum. Detta gjorde vi för att ge intervjupersonerna utrymme och tid att läsa igenom samt 

förbereda sig inför den kommande intervjun. Anledningen var även att bidra till en mer 

avslappnad stämning under samtalet, då intervjupersonen har haft möjlighet att läsa igenom 

de frågor som kommer att ställas. Vi kunde tydligt se skillnad på de informanter som läst 

intervjuguiden innan samtalet, då de var mer förberedda och svarade utförligt och tydligt. De 

informanter som inte hade förberett sig innan samtalet tycktes ha svårare att svara på frågorna 

under samtalets gång. Det här uppfattade vi genom att de kunde be oss upprepa frågorna samt 

hade mindre konkreta svar kopplade till frågorna. En fördel var att vi fick mer utförliga svar. 

En nackdel var att vi eventuellt fick tillrättalagda svar, men det var inget vi uppmärksammade 

snarare märkte vi att vi fick utvecklade svar. 
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6. Resultat och analys  
I det här avsnittet kommer studiens resultat och analys att redovisas. Resultatet delas in i tre 

övergripande teman. Under varje tema kommer empirin att presenteras i form av kategorier 

där en redogörelse för studiens resultat med olika citat och förklarande text från intervjuerna. 

Studiens resultat kommer således att analyseras med stöd av studiens teoretiska tolkningsram. 

Vi kommer sedan att jämföra studiens resultat med den tidiga forskningen samt teoretiska 

referensram som redovisas i studien för att sedan sammanfatta tolkningen av resultatet. Under 

rubriken 6.2 kommer det att redovisas för olika metoder och verktyg som används i 

barnsamtal. I rubriken 6.3 kommer förtroende och relation mellan barn och socialsekreterare 

att redogöras. Under sista kategorin, 6.4, kommer svårigheter och möjligheter att beskrivas. 

      

  

6.1 Presentation av socialsekreterarna  
Vi valde att byta ut informanternas svar som kan riskera att avslöja deras identitet, genom att 

istället använda neutrala ord som inte röjer exempelvis platser eller namn. I studien redogörs 

resultatdelen med fingerade namn för informanterna, detta för att skapa en lättförståelig och 

få ett större flyt i resultatdelen. Informanternas fingerade namn är slumpmässigt valda och 

saknar koppling till deltagarna i studien, detta för att säkra anonymiteten i studien. Vi 

benämner de som deltagit i studien som intervjupersoner och socialsekreterare, dessa begrepp 

behandlar vi som synonymer.  

 

Socialsekreteraren Lisa: Två års erfarenhet samt socionomexamen. 

Socialsekreteraren Caroline: Ett och ett halvt års erfarenhet samt socionomexamen. 

Socialsekreteraren Alexandra: Två och ett halvt års erfarenhet samt examen i 

beteendevetenskap.  

Socialsekreteraren Mikael: Ett år erfarenhet samt socionomexamen.  

Socialsekreteraren Annika: Ett och ett halvt år samt socionomexamen.  

Socialsekreteraren Philip: Tre års erfarenhet samt socionomexamen.  
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6.2 Metoder och verktyg 
I det här temat kommer socialsekreterarnas tolkningar samt erfarenheter av arbetet redovisas. 

I kategorin 6.2.1 redogörs olika hjälpmedel som använd i barnsamtal. I kategorin 6.2.2 

presenteras hur socialsekreterarna utformar frågor under samtalet.  

 
6.2.1 Hjälpmedel i barnsamtal 
Kategorin hjälpmedel lyfter fram olika verktyg och metoder som en socialsekreterare kan 

använda för att underlätta samtalet med barnet och hålla barnets uppmärksamhetsfokus. 

Verktyg som används i barnsamtal är bland annat kort, dockor och kritor. Socialsekreterarnas 

användning av metoder som till exempel lek, nallekort och tejping ökar barns 

kommunikationsförmåga i samtalet och på så sätt öka tillförlitligheten i utredningen. Till 

exempel berättar Philip att han brukat använda sig av metoden tejping vid samtal som 

upplevs jobbiga för honom samt för barnet, det kan vara samtal som berör sexuella 

övergrepp. Philip förklarar att vid tejping använder han och barnen dockor som motsvarar 

personerna som finns i familjen och varit involverade i händelsen. Philip tar exempelvis upp 

att barnet kan ställa en elak häxa vid en viss figur, det kan exempelvis vara att barnet väljer 

att ställa häxan vid pappa-dockan. Det här förklarar Philip är ett sätt att få barnet att prata 

kring händelsen samtidigt som de leker. I citatet nedan förklarar Caroline samt Mikael olika 

centrala hjälpmedel i barnsamtal för att förstå barnets utsatta situation.  

 

“Vi använder oss av olika metoder, framförallt de 3 husen. Man kan göra de tre hus på olika sätt, 

ibland ritar barnet och ibland ritar jag. Det finns ett glad-hus där barnet får rita saker som gör barnet 

glad. Ledsna huset är ledsna saker och önskehuset är saker som barnet önskar. Man fokuserar på saker 

som barnet upplever bra och glädje eller fokusera på saker som barnet upplever jobbigt och ledsamt 

och detta ger barnet mer fokus i samtalet”. (Caroline) 

 

“Ja vi använder blandade metoder beroende på ålder och förmåga. Jag brukar använda nallekort för att 

dom enklare ska kunna uttrycka känslor. De kan välja ut några nallar när jag frågar exempelvis hur 

det känns att vara med mamma eller pappa, hur känns det att vara här, hur det känns när mamma slår, 

hur det känns när någon dricker hemma, så att dom ska kunna uttrycka sig bättre” (Mikael). 
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Man kan även se att socialsekreterarnas hjälpmedel i samtal kan liknas vid Øvreeides (2010) 

förklaring av triangulering. Øvreeide menar att den vuxne presenterar objekt, personer och 

fenomen som har koppling till barnets utsatta situation. Likt det här triangulerar Philip barnet 

genom att presentera personer i form av dockor. I Kool och Lawyers (2010) forskning 

framgår det, likt intervjupersonerna, att lekterapi kan vara gynnande i barnsamtal och öka 

barnens kommunikationsförmåga i samtalet. Även forskarna Butler, Guterman och Rudes 

(2009) lyfter fram dockterapi som en effektiv metod i samtal med barn. Användningen av 

dockor är ett sätt att objektifiera problemet och att skapa en distans mellan barnet och 

problemet. Lisa förklarar att i samtal med yngre barn är det vanligt att använda verktyg som 

kritor, pennor, tavlan och kort då dessa verktyg har många funktioner i ett samtal. 

Socialsekreterarna kan även använda det för tillförlitlighet som Bromfields (1995) forskning 

visar att användandet av dockor i samtal med barn kan öka troligheten i det barnet säger. I ett 

uttalande av Alexandra säger hon att av egen erfarenhet är användandet av bland annat 

dockor ett verktyg som underlättar för barnet att svara ärligt. 

 

Intervjupersonerna, teoretiska referensramen (Øvreeide 2010) och tidigare forskning (Kool 

och Lawyers 2010, Butler, Guterman och Rudes 2009 samt Bromfield 1995) är 

överensstämmande i att det finns olika hjälpmedel att använda sig av i barnsamtal. 

Gemensamt anser intervjupersonerna och tidigare forskning att dessa hjälpmedel underlättar 

förmågan att utrycka sina känslor, trovärdigheten samt berätta om en viss situation.  

 

6.2.2 Öppna frågor 
I kategorin Öppna frågor behandlas intervjupersonernas upplevelse av att formulera frågor i 

samtalet med barn, vilket även kan förstås vara en generell metod. Socialsekreterarna tycks 

ställa öppna frågor som ett sätt att fånga var barnet har sitt uppmärksamhetsfokus och bejaka 

barnets egna vilja i samtalet. Lisa berättar att alla barn är olika, hon menar att det finns barn 

med en viss diagnos, exempelvis autism, som gör att man behöver anpassa sina frågor i 

samtalet. Samtliga intervjupersoner berättar att de i alla samtal med barn försöker ställa 

öppna frågor, men att de ibland måste vara mer specifika och ställa en konkret fråga. 

Alexandra och Philip berättar om hur de förhåller sig till öppna frågor:  
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“Jag använder mig av öppna frågor. Jag försöker att inte ge formuleringar där svaren är ”ja” eller 

”nej”. För det är ju inte alltid som barnet kanske förstår. Men försöka förklara och även ibland så 

svarar barnet ”ja” eller ”nej” för att dom tycker att det är en ledande fråga. Då försöker man ställa en 

till fråga eller ibland får man försöka ge exempel utan att det ska vara rent konkret till situationen”. 

(Alexandra) 

 

“Jag använder öppna frågor och sen också låta barnet själv berätta. Min fråga får säkert ett svar i 

berättelsen så man behöver inte vara så konkret alla gånger heller. Ibland får man gå tillbaka om man 

inte fått det svar man vill ha. Jamen exempelvis ämnet våld, och de t.ex. börjar prata om skola låter 

man dom berätta och sen gå tillbaka till ämnet och ställa en följdfråga”. (Philip) 

 

Korkman (2006) förklarar i sin forskning att socialsekreteraren kan styra barnets tankar när 

man använder hjälpmedlet ledtrådar i samtal. Detta kan vara en förklaring till varför 

socialsekreterarna uttryckte att de i barnsamtal använder sig av öppna frågor. Samtliga 

intervjupersoner uttryckte även en medvetenhet om att det kan uppkomma svårigheter om 

man försöker påverka eller leda samtalet för mycket. Det här styrks även i Korkmans 

forskning, då hon menar att det här i sin tur kan få barnet att känna en svårighet att skilja på 

verklighet och det som barnet lärt sig. Øvreeide (2010) menar i sin utvecklingsstödjande 

dialog att om barn ges utrymme i ett samtal för att reagera på det den vuxne säger kan det 

leda till att samtalsledaren kan få ny information. Denna information kan vara till användning 

för utredningen och för samtalets syfte. Philip är medveten om att man måste ge barnet 

utrymme och tid för att få tillbaka ett svar från barnet.  Intervjupersonerna, tidigare forskning 

(Korkman 2006) och studiens teoretiska referensram (Øvreeide 2010) lyfter fram vikten av 

att barnsamtal ska bestå av öppna frågor där man ger barnet utrymme och tid. Korkmans 

forskning och intervjupersonerna är överensstämmande kring att samtalsledaren inte bör styra 

samtalet och barnet.  

 

6.3 Förtroende 
I temat Förtroende framkommer intervjupersonernas upplevelse av interaktionen till barnet 

som samtalet berör. I kategorin 6.3.1 lyfts de tankar och upplevelser socialsekreteraren har 

kring att skapa en relation till barnet. I kategorin 6.3.2 förklaras socialsekreterares 

upplevelser av barnets ålder och språkkunskaper samt dessa faktorers påverkan på 
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barnsamtalet. I kategorin 6.3.3 framkommer socialsekreterarens tankar kring barnets roll i 

barnsamtalet samt den information som socialsekreteraren anser är viktig att presentera för 

barnet.  

 

6.3.1 Skapa en relation 
Kategorin Skapa en relation sammanfattar intervjupersonernas tankar och upplevelser kring 

det enskilda samtalet med barnet samt bygga upp en relation till barnet. Det är av vikt att 

skapa en trygghet för barnet då det kan gynna barnets kommunikationsförmåga. Det här kan 

leda till att barnet vågar tala om den utsatta situationen. Caroline berättade att det ibland 

behövs flera barnsamtal för att skapa en relation till barnet och därmed förstå barnets utsatta 

situation. Samtliga intervjupersonerna framförde att vikten av ett bra barnsamtal är när man 

lär känna barnet i den utsträckningen att barnet känner sig bekväm och vågar dela med sig av 

situationen. En likhet med detta är Kortesluoma m.fl. (2003) som lyfter fram att det är viktigt 

att den som leder samtalet lär känna barnet innan man berör det centrala i samtalet. Mikael 

förklarar att ett bra barnsamtal är när han lyckats skapa en relation till barnet och Lisa berättar 

att det kan ta flera samtal för att skapa en trygghet hos barnet. 

 

“Ett bra samtal med ett barn är när barnet minns mig nästa gång vi träffas och inte är rädd. Om jag 

träffar barnet en gång till och det minns mig med en positiv upplevelse och tänker det var kul att prata 

med den här personen och jag fick berätta det jag ville berätta och jag fick hjälp”. (Mikael) 

 

“Oftast försöker vi ju ha samtal mer än 1 gång, för vi tänker ju att det är ju jättekonstigt för 

barn som inte känner oss som utomstående som bara kommer för att ställa frågor om deras 

mamma eller pappa eller hur de har det hemma”. (Lisa) 

 

Vidare menar Kortesluoma m.fl. (2003) att samtalsledaren kan använda sig av lekar och 

tillbringa tid med barnet för att på så sätt skapa ett förtroende hos barnet. Forskarna menar att 

det här kan leda till en trygghet hos barnet och att barnet därmed vågar prata öppet. Philip 

berättade att socialsekreterarens förhållningssätt, bemötande och att man är in lyssnande samt 

låter barnet berätta med egna ord har en viktig del i samtalet. Philip menar att man inte som 

samtalsledare ska lägga ordet i munnen på barnet samt att det får ta den takt det tar. Vidare 
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berättar Philip att det många gånger saknas ett förtroende hos barnet och det krävs att man 

behöver bygga på det för att kunna få till ett bra samtal och för att barnet ska kunna öppna 

sig. Philip menar att det inte är någon som kommer till socialtjänsten frivilligt och berättar 

kring det som hänt. Cederborg (2000) förklarar att man ska låta utredningen grunda sig på 

barnets vilja och om det här inte uppfylls kan det enligt Cederborg leda till att det brister i 

information i bedömningsunderlaget. Intervjupersonerna, tidigare forskning (Kortesluomaas 

m.fl. 2003) och studiens teoretiska referensram (Cederborg 2000) belyser att det är viktigt att 

skapa en trygg och bekväm relation i samtalet. Att skapa en relation till barnet kan ske på 

olika sätt. Philip förklarar att relationen byggs med tiden och att man inte ska stressa barnet. 

Cederborg (2000) anser att utredningen ska baseras på barnets egen vilja. Dessa olika 

förklaringar till hur en bra relation mellan barnet och socialsekreteraren kan leda till ett 

informationsrikt samtal, som ger socialsekreteraren den information som behövs i 

utredningen.  

 

6.3.2 Ålder och språk 
Kategorin Ålder och språk handlar om socialsekreterarens förhållningssätt gentemot barnets 

ålder och språkkunskaper. Vi har tidigare sett att socialsekreteraren använder metoder och 

verktyg för att skapa trygghet. Tidigare framgår det att socialsekreterarna beskriver hur de 

skapar trygghet genom att försöka få en relation till barnet genom att de träffar barnet flera 

gånger samt bejakar barnets vilja att uttrycka sig i sin takt. Samtliga intervjupersoner lyfter 

fram att barnets ålder är en viktig faktor i samtalet, och även att det påverkar 

socialsekreterarens förhållningssätt samt bedömningsunderlaget. Socialsekreterarna berättar 

att de exempelvis ibland förlitar sig på Barnavårdscentralens uppfattning av barnet (om 

barnet är så litet att de inte har kommunikationsförmåga) eller att de anpassar sitt språk efter 

barnets språkförmåga. Mikael menar däremot att åldern inte alltid är avgörande, då det finns 

barn med försenad talförmåga eller de barn som saknar språkförmåga. Annika och 

Alexandras förhållningssätt varierar också beroende på barnets förutsättningar, vilket innebär 

att de både kan tala med barnen eller inte samtala med barnen. 

“Under 3 år är det inte lönt att ha barnsamtal och då får man ta kontakt med förskola och BVC 

(Barnavårdscentralen) och få en annan bild av barnet därifrån”.  (Annika) 
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“Generellt så spelar barnets ålder och språkkunskaper en väldigt stor roll för hur samtalet går. 

Småbarn har svårare att uttrycka sig med ord och förstår inte allt vi säger eller frågar i samtalet”. 

(Alexandra) 

 

I Kortesluomas m.fl. (2003) forskning framgår det att den professionelle ska anpassa sitt 

språk utifrån barnets språkförmåga och därmed ska samtalsspråkets utgångspunkt vara 

barnets språkkunskap. I likhet med det här menar även Cederborg (2000) att 

socialsekreteraren anpassar sitt språk efter barnets ålder och språkförmåga är av vikt för 

samtalet. Intervjupersonerna, tidigare forskning (Kortesluomaas m.fl. 2003) och studiens 

teoretiska referensram (Cederborg 2000) visar alla vikten av att socialsekreteraren har 

kännedom om barnets ålder och språkkunskaper. Den här kännedomen är en central och 

viktig del för att få ett så trovärdigt samtal som möjligt. Philip uttryckte att man i alla samtal 

ska möta barnet utifrån person och inte bara ålder. Han menar att socialsekreteraren får vara 

på barnets nivå 

 

“För en femåring kanske är jätteduktig på att prata medan en annan femåring som har haft en tuff 

uppväxt kanske inte är lika duktig, man får vara på barnets nivå”. (Philip) 

 

Majoriteten av intervjupersonerna menade, på liknande sätt som Philip, att en grundläggande 

aspekt i barnsamtal är att vara anpassbar gentemot barnet. Liknande resonemang görs av 

Øvreeide (2010) då han menar att barn i utsatta situationer tenderar i större utsträckning att ha 

en lägre utvecklad kommunikationsförmåga, jämfört med andra barn som vuxit upp i goda 

och trygga levnadsförhållanden. Lisa uttryckte en liknande tankegång, hon menade att 

barnsamtal utgår från barnets personlighet, ålder och språkförmåga. Lisa menar även att äldre 

barn oftast kan ha en bättre förståelse kring Socialtjänsten och socialsekreterarens arbete.  

 

”Ja det är lättare att vara abstrakt till en äldre unge… Och även vara mer bestämd till någon som är 

äldre, att man kan vara mer rak med konsekvenser till en som är lite äldre jämfört med småbarn som 

inte riktigt förstår innebörden och då behöver man vara mer konkret”.  (Lisa) 
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Lisas resonemang kan liknas vid hur Kortesluoma m.fl. (2003) förklarar att barn som har 

svårt att förstå abstrakta sammanhang kan behöva att den professionelle ger konkreta 

förklaringar istället. Utifrån intervjupersonerna, tidigare forskning (Kortesluoma m.fl. 2003) 

och studiens teoretiska referensram (Cederborg 2000 och Øvreeide 2010) visar det att en 

grundläggande faktor att barnets språkutveckling kan påverkas av uppväxtförhållande. 

Socialsekreteraren behöver i samtal med barn förhålla sig till barnets kompetens att förstå 

frågor som ställs under samtalet, exempelvis genom tydliga och konkreta frågor. En 

konsekvens av att kommunikationen mellan socialsekreteraren och barnet misslyckas kan 

enligt Larsson (2005) vara att socialsekreteraren pressar barnet med många frågor. Det här 

har vi inte kunnat utläsa från socialsekreterarnas berättelse, däremot kanske de saknar 

medvetenhet om det. Det här är en problematik som barnen snarare skulle kunna i så fall 

berätta om. 

  

6.3.3 Barnets talan  
Kategorin Barnets talan berör socialsekreterarnas upplevelse av barnets roll samt röst i 

samtalen. Socialsekreterares förhållningssätt präglas av barnperspektivet där man ser barnet 

som rättighetsbärare och får utrymme att berätta. Det här kan på så sätt påverka 

socialsekreterarens bedömning och är en viktig faktor i bedömningsunderlaget.  

 

Samtliga intervjupersoner förklarar att det är barnet som är det centrala i utredningen och 

därmed är barnsamtalen av stor vikt för socialsekreterarens bedömning. Alexandra förklarar 

att det är barnet hon utreder och tar därför barnets beskrivningar av en situation på största 

allvar. Även Mikael var tydlig med att barnet berättelse är viktig för att förstå situationen 

samt bemöta barnets behov.  

 

“Vi jobbar ju för barnens skull och jag är barnutredare, så jag tar det som dom (barnen) säger på 

största allvar”. (Alexandra) 

 

“Jag tänker att vi är ju här för barnen...ehh… det är ju barnens berättelse som är vårt högsta prio”. 

(Lisa) 
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Enligt Cederborg (2000) är det viktigt att utredningen grundar sig på barnets egna vilja och 

inte den vuxnes åsikt om vad de anser är det bästa för barnet. I motsats till vad Cederborg 

menar att en faktor till att samtalet blir bristande på information kan vara att 

socialsekreteraren bedömer barnets kompetens att beskriva sin egna situation som låg. I det 

här fallet kan vi se att socialsekreterarna tar det som barnen säger på största allvar utifrån ett 

barnperspektiv. En likhet mellan Cederborg och Alexandra, Mikael samt Lisa är att barnets 

talan har en stor betydelse för utredningen. Ett annat exempel att visa barnen respekt i en 

inledning är att socialsekreteraren tydligt presentera sig, det här är ett sätt att visa att barnets 

röst är betydelsefull och tas på största allvar. I Øvreeides (2010) utvecklingsstödjande dialog 

lyfter han fram att barnet blir informerad innan samtalet inleds om vad samtalet kommer att 

beröra. Det här har samtliga intervjupersoner varit tydliga med, då exempelvis Annika 

uttryckte detta; 

 

“Jag presenterar mig alltid i första samtalet, berättar att jag jobbar i socialtjänsten, att jag jobbar med 

barn och vuxna för att se till att alla har det bra hemma... de är väl egentligen bara det som jag säger 

första gången. En 12 åring får ju veta mer om vad som faktiskt gäller än en 4 åring gör... “ 

 

Samtliga intervjupersoner uppgav att under samtalet använder en anpassad struktur av 

samtalets början för att få barnet att förstå samtalets syfte och visa på hur viktigt de anser att 

barnets röst är. Caroline menade att hon i början av samtalet förklarade vem hon är, vad hon 

arbetar med, varför de ska samtala samt informera barnet om att hon eller han inte behöver 

svara på allt. Øvreeides (2010) menar att den professionelle i samtalet har en skyldighet att 

vägleda och strukturera samtalets början och slut. Från ett barnperspektiv kan man tolka att 

socialsekreterarna vill poängtera att barnets röst är viktigt, det gör dom exempelvis genom att 

vara tydlig med varför de ska samtala med barnet samt att barnet har en betydande roll för 

samtalet.       

     

6.4 Svårigheter och möjligheter  
I temat Svårigheter och möjligheter framkommer socialsekreterares upplevelser av hinder och 

möjligheter kring ett professionellt samtal med ett barn i en utsatt situation samt 

maktfördelningen mellan barnet och socialsekreteraren. I kategorin 6.4.1 lyfts det fram hur 

socialsekreteraren upplever situationer när ett barn inte vill delta eller prata under samtalet. I 
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kategorin 6.4.2 belyses socialsekreterares upplevelser kring omständigheter och förhållanden 

runt omkring barnsamtalet samt miljön där samtalet äger rum. I kategorin 6.4.3 framkommer 

det hur socialsekreteraren ser till att bevara barnets intresse under samtalet samt hur 

socialsekreteraren gör för att återfå barnets koncentration vid situationer där barnets 

uppmärksamhetsfokus sviktar.  

 

6.4.1 Maktförhållandet i samtalet 
Kategorin Maktförhållandet i samtalet sammanfattar intervjupersonernas tankar om när 

barnet inte vill vara delaktig i samtal med den professionelle. Barnet kan visa sin makt genom 

att inte delta i samtalet, medan socialsekreteraren besitter makten och resurserna att påverka 

barnets situation. Annika och Alexandra berättade att det ibland förekommer situationer där 

barnet inte vill tala eller samarbeta. Socialsekreterarna framförde att det här kan skapa en 

svårighet och brist på information i samtalet. Alexandra upplever en svårighet när barnet inte 

vill prata med henne alls, vilket gör att samtalet inte uppfyller syftet.  

 

“Det som har varit svårt har varit när barnet inte alls vill prata, det spelar ingen roll vad du gör eller 

säger de vill inte prata med dig. De är helt tysta i det, de vill inte berätta, de vill inte träffa dig, de vill 

inte sitta med dig. Och även om du lyckas få till ett möte så säger de inget”. (Alexandra) 

 

“Barnet väljer ju vad de vill prata om och om barnet inte vill prata alls då går man bara vidare. Det är 

liksom ingen ide att tjata om någonting”. (Annika) 

 

Skau (2007) menar att barn kan visa på olika sätt att de inte vill delta, detta kan ske verbalt 

eller genom handlingar. Makt kan i samtal visas genom att barnet inte samarbetar, deltar eller 

pratar och kan även i en del fall lämna rummet, enligt Skau. En likhet med detta är att 

Alexandra och Annikas upplevelser om att barn inte vill tala kan leda till att samtalet avbryts, 

då man inte får ut någonting av samtalet. Detta menar Skau kan leda till en känsla av 

maktlöshet hos socialsekreteraren. Larsson (2005) konstaterar att man som professionell bör 

vara medveten om att alla barn är olika och inte har förmåga att besvara alla frågor som ställs 

under samtalet. Med denna kunskap menar Larsson att det kan förebygga brister i 

kommunikationen mellan barnet och socialsekreteraren. Lisa uttryckte att i situationer där 
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barnet inte vill tala eller besvara en fråga, får man släppa frågan och inte tvinga fram ett svar. 

Philip menar att i vissa situationer där barnet inte vill besvara en fråga eller prata kan det 

krävas flera samtal eller ställa frågan vid ett annat tillfälle. Utifrån intervjupersonerna, 

tidigare forskning (Larsson 2005) och studiens teoretiska referensram (Skau 2007) kan det 

uppstå en svårighet i samtalet som orsakas av att barnet inte vill samarbeta. Det här visar att 

barn fungera på olika sätt, då vissa barn behöver mer tid tillsammans med socialsekreteraren 

för att kunna öppna sig och tala. Medan andra barn inte har viljan att tala om den utsatta 

situationen med en utomstående, som Lisa uttryckte. Det här visar i sin tur maktskillnaden 

mellan socialsekreteraren och barnet, där socialsekreteraren besitter makten över 

bedömningen, resurserna samt att påverka barnet i den direkta situationen där barnet är 

maktlös. Maktlös i den meningen att socialsekreterarens misslyckande med att få barnets syn 

på sin situation kan bidra till att utredningen inte blir så tillförlitlig som den kunde ha blivit, 

vilket kan påverka kvalitén i insatserna. 

 

6.4.2 Omständigheter runt samtalet 
I kategorin Omständigheter runt samtalet framkommer det att miljön där samtalen äger rum 

kan ses som en möjlighet för att skapa bra barnsamtal. Socialsekreterarens val av miljö 

påverkar förmågan att skapa trygghet för barnet. Det kan i sin tur påverka barnets 

kommunikationsförmåga, vilket kan öka eller minska utredningens tillförlitlighet. Annika, 

Alexandra och Philip berättade att deras arbetsplats har flera anpassade rum för barnsamtal. 

Caroline och Lisa upplevde att de bästa samtalen de har haft är utanför socialtjänsten. Båda 

lyfter fram att barnets hem är en bättre miljö, då det får barnet att känna sig bekväm och 

trygg. Det förklarar Caroline kan bero på att barnets hem är en trygg plats. Samtliga menar att 

miljön är en viktig faktor för att skapa en trygghet hos barnet under samtalet.  

 

“Miljön är oftast avgörande. Vissa barn behöver ha ett sådant här rum (ett bord, stolar och en tavla), 

medan vissa barn behöver ha att det inte finns något annat stimuli. Sedan har vi barnrum, lekrum och 

det kan funka jättebra för vissa barn” (Caroline) 

 

“Ibland byter vi miljö vi går upp till lekrummet där uppe och leker eller testar att åka hem till dem och 

sitta på deras rum” (Philip) 

 



40 
 

Kortesluoma m.fl. (2003) menar att miljön och barnets omgivning är en viktig faktor för hur 

samtalet med barnet kommer att bli. Forskarna menar att miljön där samtalet genomförs är 

avgörande för barnets upplevelse av trygghet och därmed barnets samarbete. Cederborg 

(2010) lyfter fram att samtalet med barnet inte bör påverkas av stimuli utanför 

samtalsrummet. Øvreeide (2010) belyser att det kan underlätta för barnet om denne känner 

sig bekant i den miljö som samtalet genomförs i. Caroline och Lisa konstaterade att en bekant 

miljö kan vara i skolan, förskolan eller hemmet och detta kan bidra till ett bättre samtal. 

Øvreeide menar även att det är viktigt att socialsekreteraren har i åtanke att samtal som sker 

på barnets skola, förskola eller i hemmet kan leda till att barnet får känsliga frågor av 

omgivningen. Mikael konstaterade att vid samtal där barnet upplevde sig som obekväm eller 

ofokuserad måste man kunna skapa en trygg miljö. Mikael menade att syftet med 

samtalsämnet påverkar svårighetsgraden i barnsamtal och då är miljön viktig faktor för 

samtalets betydelse.  

 

“Sen behöver vi inte vara här, vi gå ut och sätta oss på en bänk här utanför eller tar en promenad, så vi 

är väldigt flexibla. För vissa barn kan det vara stigmatiserande att bara kliva in på ett socialkontor, 

liksom hur roligt är det att sitta här inne”. (Mikael) 

 

Kortesluoma m.fl. (2003) menar att en trygg miljö gör att barnet vågar svara på frågor mer 

öppet och ärligt. Barnen kan även känna att de inte behöver svara på frågor de inte är kapabla 

att svara på. Socialsekreterarens flexibilitet kring miljön kan bidra till ett bra och tryggt 

barnsamtal, för bägge parter. Miljön där samtalet med barnen genomförs har visat sig vara en 

avgörande faktor enligt intervjupersonerna, tidigare forskning (Kortesluoma m.fl. 2003) och 

studiens teoretiska referensram (Øvreeide 2010 och Cederborg 2000). 

 

6.4.3 Att bevara och återfå barnets intresse  
Kategorin Att bevara och återfå barnets intresse berör socialsekreterares upplevelse av att 

fånga barnets intresse samt återfå det när barnets fokus svalnar under samtalets gång. Att 

bevara och återfå barnets uppmärksamhetsfokus är både en svårighet och en möjlighet. En 

svårighet kan vara när barnet har svårt att koncentrera sig i samtalet, vilket kan leda till 

bristande underlag för utredningen. En möjlighet blir när socialsekreteraren lyckas återfå 

barnets uppmärksamhetsfokus genom att även uppfylla barnets intresse. Annika och Mikael 
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förklarar att barnets koncentration kan svikta under samtalets gång och därmed krävs det att 

socialsekreteraren lyckas få tillbaka barnets uppmärksamhetsfokus. Alexandra menar att det 

även är viktigt att låta barnet få leka lite själv eller försvinna i sina tankar, men att det sedan 

är viktigt att socialsekreteraren försöker återfå barnets intresse till samtalet.  

 

“Man kan ha barn som sitter och ritar för sig själv och då kan man ta fram något nytt och visa barnet 

för att få barnets uppmärksamhet och fokus”. (Annika) 

 

“Om barnet då vill göra annat hoppa runt eller så, så brukar jag göra en deal “okej, nu pratar vi i fem 

minuter sen kan vi spela det här spelet och sen så pratar vi lite till…”  så att de är med om vad som 

gäller.” (Mikael) 

 

I likhet med intervjupersonernas förhållningssätt till att återfå barnets intresse och 

uppmärksamhetsfokus menar även Øvreeide (2010) att socialsekreteraren bör följa barnets 

intresse och initiativ under samtalet, för att förstå barnets behov. Ett annat sätt för 

socialsekreteraren att stärka barnets fokus är enligt Øvreeide att visa intresse och bemöta 

barnet på ett professionellt sätt. Øvreeide menar att socialsekreteraren kan visa barnet att man 

både med verbala och kroppsliga signaler kan bekräfta barnets uppmärksamhetsfokus. Det 

här menar Øvreeide i sin tur kan leda till att barnets uppmärksamhet stärks. Enligt Skau 

(2010) kan den vuxne även använda sig av olika påtryckningsmedel för att få barnets 

uppmärksamhet och öka samarbetet i samtalet. Det kan vara svårt att skilja på när 

socialsekreteraren använder påtryckningsmedel eller när de använder ett bekräftande 

bemötande. Alexandra, Annika och Mikael använder olika metoder beroende på hur barnet 

beter sig i samtalet för att återfå barnets intresse. Alexandra bekräftar och ger utrymme till 

barnet som Øvreeide benämner om att få en förståelse för den hjälp som barnet kan vara i 

behov av. Mikael gör som Øvreeide tar upp i faktor fem som handlar om att 

socialsekreteraren ger uppskattande bekräftelse på barnets önskvärda beteende. Mikael ger 

barnet handlingsval som tydligt visar vilka förväntningar som finns på barnets handlingar. 

Øvreeide menar att den här metoden får barnet att uppfylla den vuxnes önskvärda beteende. 

Socialsekreteraren främjar barnets kommunikationsförmåga när barnet berättar om den 

utsatta situationen. Den informationen är det ultimata för att tillgodose barnets särskilda 

behov av stöd och hjälp.  
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Intervjupersonerna och studiens teoretiska referensram (Øvreeide 2010 och Skau 2010) visar 

att barnets koncentration kan sjunka under samtalets gång. Intervjupersonerna och Øvreeide 

förklarar att det finns olika metoder för att återfå barnets intresse i samtalet för att få en 

förståelse för vilket behov barnet har.   

7. Avslutande diskussion  
I det här avsnittet kommer studiens resultat och analys att diskuteras. Vi kommer att avsluta 

uppsatsen med förslag till framtida forskning. 

 

7.1 Diskussion och slutsatser  
Här nedan kommer en diskussion samt slutsatser av studiens empiriska material redovisas. Vi 

kommer även att redogöra för egna reflektioner, synpunkter och idéer för studiens resultat.  

 

Syftet med denna studie har varit att studera barnsamtal utifrån socialsekreterarnas 

perspektiv, de centrala faktorerna i samtal med barn, hinder och möjligheter samt vilka 

verktyg och metoder som socialsekreterare använder i barnsamtal. I resultatet framgår det i 

huvudsak att socialsekreterarna använder hjälpmedel i form av olika metoder som de tre 

husen, tejping, nallekort samt verktyg i form av kritor, pennor, kort och tavlor. Dessa 

hjälpmedel används i syfte att underlätta barnets förmåga att uttrycka sig samt att det kan öka 

trovärdigheten i det som barnet sagt.  

 

Vidare framkommer det att det centrala i barnsamtal är vikten av att skapa ett förtroende i 

samtalet mellan barnet och socialsekreteraren. Det här är viktigt för att barnet ska uppleva 

samtalet som tryggt och säkert vilket kan öka förståelsen för barnets utsatta situation. Att 

skapa en relation till barnet kan ta varierande tid, då barnets utsatta situation varierar 

samtidigt som barn fungerar på olika vis. 

 

En svårighet som framkommit är maktrelationen mellan barnet och socialsekreteraren. Denna 

svårighet blir tydlig när barnet väljer att inte delta eller samarbeta i samtalet. En möjlighet 

som lyftes fram var att se till omständigheterna runt samtalet med barnet, det kunde vara plats 
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där samtalet ägde rum. Vidare framgår en möjlighet kring socialsekreterares förmåga att se 

till barnets uppmärksamhetsfokus.  

 

Utifrån studiens resultat kan vi sammanfattningsvis konstatera att alla sex socialsekreterare 

upplever och genomför samtal med utsatta barn på liknande sätt. Vad gäller vilka metoder 

och verktyg som används i barnsamtal menar socialsekreterarna att de kan användas som 

hjälpmedel för att underlätta samtalet. Vi uppfattar att socialsekreteraren är i behov av att 

använda olika metoder och verktyg för att ge barnet ökad möjlighet att uttrycka sig verbalt 

och icke verbalt. Det här i sin tur ger socialsekreteraren en bredare förståelse kring barnets 

utsatta situation och kan därmed ge ett gynnande och informationsrikt samtal. Desto mer 

information som framkommer i samtalet desto större, möjlighet har socialsekreteraren att 

skydda barnet från den utsatta situationen. När barnet inte vill delta eller samarbeta i samtalet 

försvårar det arbetet för socialsekreteraren, då samtalet blir bristande på information. En 

konsekvens av det här kan vara att socialsekreteraren får ett litet underlag och därmed göra 

bedömningar som inte möter barnets egentliga behov. En möjlighet kan vara att 

socialsekreteraren skapar en trygg miljö för barnet, exempelvis vart samtalet äger rum. Det 

kan öka barnets vilja att delta i samtalet. När barnet upplever samtalet som tryggt kan även 

förtroendet för socialsekreteraren stärkas och underlätta utredningsprocessen. Vi tror även att 

socialsekreterares erfarenheter och kunskap har en stor betydelse för hur samtalet med barnet 

genomförs. Detta kan leda till att socialsekreteraren bedömer barnets behov på olika sätt 

beroende på hur mycket information man får från barnet. Om socialsekreteraren inte anpassar 

rätt metod eller hjälpmedel kan det resultera i att barnet inte kan uttrycka sina känslor vilket 

försvårar samtalet och barnets röst blir inte hörd på samma sätt.  

 

Socialsekreteraren bör anpassa varje samtal utifrån barnets individuella behov. Vi anser att 

det inte bara krävs tid, resurser och kunskap för att kunna genomföra gynnsamma samtal. Vi 

tror att socialsekreteraren först bör lära känna barnet för att få en förståelse kring barnets 

språkförmåga, personlighet och mognad för att därmed veta vilka hjälpmedel som passar det 

enskilda barnet mest. Utifrån studiens resultat kan vi förstå att det finns flera tillvägagångssätt 

att bemöta och genomföra barnsamtal.  Vi anser att de metoder, verktyg och möjligheter som 

framkommit av socialsekreterarna tyder på att de kan utföra gynnande och informationsrika 

barnsamtal. Däremot ställer vi oss kritiska kring den tid som det tar för att genomföra dessa 
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“optimala” barnsamtal. I liknelse till det här framgår det i Grefves studie att enbart två 

procent av socialsekreterarens tid ägnas åt barnsamtal. Vi funderar på om socialsekreterarna 

ges tillräckligt med tid i sitt arbete att anpassa samtalet efter barnets behov. 

 

Vi kan dra följande slutsatser utifrån denna studie: 

- Det kan förekomma olika svårigheter i professionella barnsamtal som med hjälp av 

metoder och verktyg kan underlättas. Svårigheter som har framkommit är när barn 

inte vill delta, samarbeta eller inte har förmåga att kommunicera.  

- Studien visar att det finns möjligheter i barnsamtal, såsom samtalets omständigheter 

och trygghet under samtalet. Används dessa kan barnet ges förutsättningar för att ge 

utförlig och tillförlitlig information. 

- Den centrala faktorn i barnsamtal är att skapa en relation till barnet samt stärka 

barnets trygghet. 

- Bra barnsamtal kan ge utredningen tillräckligt med underlag och kan det leda till att 

barnet får skydd och rätt hjälp.  

- Avslutningsvis har bland annat barnets ålder, språkkunskaper och mognad en 

avgörande roll för samtalet. Även socialsekreterarens kunskap och erfarenhet har en 

viktig roll i utförandet av barnsamtal. 

 

7.2 Förslag på framtida forskning 
Av den här studien har vi fått kunskap kring hur genomförandet av professionella barnsamtal 

kan genomföras, dels från tidigare forskning samt från yrkesverksamma socialsekreterare. 

För vidare forskning anser vi det intressant att undersöka hur barnen upplever samtal med den 

professionelle. Det här anser vi skulle skapa en förståelse för barnets syn samt upplevelser. 

Det skulle även vara intressant att se vilka likheter samt skillnader som finns i socialarbetaren 

arbetssätt mellan olika kommuner i Sverige. Det skulle även vara intressant att utföra en 

kvantitativ studie för att undersöka hur många barnsamtal som utförs i en 

barnavårdsutredning och därmed få en inblick i den utsträckning barnets talan lyfts fram.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

Allmän information 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat inom barn och ungdomsenheten? 
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Hur länge har du arbetat som myndighetsutövare? 

Blir ni erbjudna att gå på utbildningar? I så fall vilka och önskas du gå på fler? 

Är det någon utbildning utöver din examen som du gått på gällande barnsamtal? 

 

Barnsamtal  

Intervjutekniker och metoder 

Finns det en skillnad på förberedelser inför samtal med en vuxen eller ett barn? I så fall vilka 

skillnader är det? (T.ex. kroppsspråk, gester, språk) 

Används speciella metoder i barnsamtal? Om ja, vilka metoder använder du och hur 

struktureras samtalen? 

Hur värderar du barnets ord jämfört med den vuxne i situationer där de talar om samma 

händelse men med olika versioner?  

Har din arbetsplats riktlinjer att följa kring barnsamtal? I så fall vilka riktlinjer? Använder du 

andra verktyg i ditt arbete än de riktlinjer som arbetsplatsen har? 

Anser du att din utbildning givit dig tillräckligt med kunskap och verktyg till att ha 

professionella barnsamtal? Finns det något som borde utvecklas? Vad upplevde du var 

bra/dåligt? Förklara gärna.  

 

Gemensamt i alla barnsamtal  

Vad skulle du säga är det gemensamma som du använder i alla barnsamtal oavsett barnets 

situation? 

Vilken information uppger du i början av samtalen med barnet? 

Finns det något som avgör i vilken utsträckning barnets talan får i en utredning? (T.ex. 

funktionshinder, ålder, språkkunskaper) 

Vad upplever du är det svåraste samtalsämne med barn? Varför? 

Vi är medvetna om att det inte finns några enkla samtalsämnen med barn som blivit utsatta, 

men upplever du något ämne som du skulle kunna säga är lite lättare att prata? Förklara. 
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Hur formulerar du frågor för att dem inte ska bli ledande i samtal med barn?  

Kan ett yngre barnet svara mer på en fråga beroende på erfarenheter som barnet varit med om 

jämfört med ett äldre barn som saknar denna erfarenhet? 

Hur stor delaktighet har ett barn under samtalet? Exempelvis tidpunkt, längd, vem som får 

vara med under samtalet, val av ämne?  

Hur kan barnet kontakta dig/er om de vill lägga till något efter samtalet eller ändra något som 

de sagt? 

 

Hinder och möjligheter  

Vad har du upplevt för svårigheter i professionella barnsamtal? På vilket sätt hanteras 

svårigheten?  

Vad upplever du är underlättande i barnsamtal? Utöver metoder finns det andra faktorer som 

kan vara underlättande? (T.ex. för/eftermiddag eller miljö) 

Upplever du att det är skillnader på samtal med barn beroende på barnets ålder? I så fall vilka 

skillnader är det? 

Har du eller upplever du stress vid samtal med barn? Upplever du en del situationer som mer 

stressframkallande än andra? I så fall vilka? 

Händer det att barn inte vill prata under samtalet? Om ja, hur hanteras en sådan situation? 

Vad gör ni om ett barn inte vill delta i samtal? 

Vad skulle du säga är ett bra barnsamtal och vilken betydelse får det för utredningen? 

Hur bevarar du barnets intresse under samtalet? Och hur får du dina intressen uppfyllda under 

samtalets gång? 

 

Avslut  

Finns det något du anser är viktigt som du vill tillägga utöver intervjufrågorna?  

Finns det något som du sagt under intervjun som du inte vill att vi ska ta med i studien? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev  

Hej!  

Vi är två socionomstudenter som heter Daniella och Adessa. Vi går just nu vår femte termin 

på Södertörns högskola och ska skriva vårt examensarbete under hösten. Vår uppsats kommer 

att handla om socialsekreterares upplevelser och utformning av samtal med barn i utsatta 

situationer. Vi vill även ta reda på vilka metoder och hjälpmedel som används vid 

professionella samtal med barn i utsatta situationer. Studien avser även att undersöka vilka 

hinder och svårigheter socialsekreteraren upplever i samtal med barn. Enligt socialstyrelsen 

kan barnsamtal som sker av socialtjänsten kan grunda sig på oro för barns utveckling och 

situation. Vi anser att det är viktigt att reda på hur professionella socialsekreterare förhåller 

sig i samtal med barn i utsatta situationer.  

 

För att få var på studiens syfte och frågeställningar behöver vi intervjua ett antal 

socialsekreterare som är yrkesverksamma inom enheten barn och ungdom. Intervjuerna 

kommer att pågå i cirka 45 minuter och alla respondenter som deltar kommer att vara helt 

anonyma. Vi kommer inte att nämna i uppsatsen vilken kommun ni arbetar i. Du som deltar i 

studien kan avbryta intervjun eller hoppa över frågor som du inte vill svara på. Uppsatsen 

kommer att läsas av examinerande lärare, handledare samt studenter som ska opponera 

uppsatsen. Efter att uppsatsen examineras kommer den att publiceras i DIVA (Digitalt 

Vetenskapligt Arkiv). För att underlätta transkriberingen av intervjun önskar vi att spela in 

samtalet med ljudupptagning. Det inspelade materialet kommer endast vi författare ha 

tillgång till och när transkriberingen är färdigskriven kommer inspelningen att raderas.  

 

Hör gärna av dig om vilken dag och tid som passar dig om du vill delta i vår studie, vi är 

väldigt tacksamma om du har vilja och tid att delta i vår studie. Tack på förhand! 

 

Allra helst under vecka 48. men självklart om det inte är möjligt vecka 49. Vi kommer även 

följa upp med ett annat mejl eller ringa.  
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Med vänlig hälsning, 

Daniella Varli, varli_daniella@hotmail.com  

Adessa Basmaci, adessa_basmaci@hotmail.com 

Handledare: 

Anette Bolin 
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Bilaga 3  

Samtyckesformulär 

  

Jag samtycker till intervju och att intervjumaterial analyseras i denna uppsats. Jag som 

deltagare har fått information om studiens syfte, mitt deltagande, anonymitet samt möjlighet 

att ställa frågor. Jag som deltagare samtycker även att intervjun spelas in. 

 

Jag samtycker och vill delta   __ 

             

Jag samtycker inte och vill inte delta   __ 

 

Signatur: 

Namnförtydligande: 

Datum: 

  

Kontaktuppgifter till författarna: 

Adessa Basmaci, 073-9680*** 

adessa_basmaci@hotmail.com 

  

Daniella Varli, 076-5649*** 

varli_daniella@hotmail.com 
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