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Sammanfattning 
 

Studiens syfte är att undersöka socialsekreterares upplevelser av professionella barnsamtal. 

Detta innefattar vad socialsekreterare upplever vara centralt i barnsamtal, vilka metoder och 

verktyg som kan tillämpas, hur barnsamtal påverkar yrkesrollen och vilka svårigheter samt 

möjligheter som barnsamtal medför. Metodvalet i studien är en kvalitativ ansats eftersom att 

studiens syfte är att få en djupare förståelse av socialsekreterarnas upplevelser. För att kunna 

uppnå syftet har fem semistrukturerade intervjuer använts för att införskaffa den empiriska 

delen av studien. Resultatet påvisar att det finns genomgående centrala aspekter i barnsamtal 

på den arbetsplats intervjuerna utfördes. Dessa aspekter var något de intervjuade 

socialsekreterarna tog hänsyn till i samband med ett barnsamtal. En av dessa aspekter var de 

uttalade metoder som tillämpades på arbetsplatsen och även de verktyg och tekniker som 

socialsekreterarna hade utvecklat via kunskap och erfarenhet. Resultatet identifierar 

svårigheter i barnsamtal, såsom att barnet inte vill prata med socialsekreteraren och barns 

magiska tänkande. De möjligheter som resultatet visar finns i barnsamtal är bland annat en 

god samtalsmiljö och kollegialt stöd. Studien för vidare en diskussion kring resultatet utifrån 

den tidigare forskning, som till stor del bekräftar det respondenterna har gett uttryck för i 

resultatet. 
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                                                      Abstract 

 
The study aims to investigate the social worker's experiences of professional conversations 

with children. This includes what social workers perceive to be central to the conversations 

with children, the methods and tools that can be applied, how a conversation with children 

affects the professional role and the difficulties and opportunities that a dialog with children 

entails. 

The choice of method in the study is a qualitative approach because the purpose of the study 

is to gain a deeper understanding of the social worker experiences. In order to answer the 

purpose, five semi-structured interviews were used to obtain the empirical part of the study. 

The result demonstrates that there is consistently key aspects of children's conversations at the 

workplace were the interviews were conducted. These aspects were something the 

interviewed social workers took into account in connection with a conversation with children. 

One of these aspects was the stated methods applied in the workplace and also the tools and 

techniques that social workers had developed through knowledge and experience. The result 

identifies difficulties in conversation with children, which can be that the child won´t talk 

with the social worker and children’s magical thinking. The opportunities that could be found 

in the result were good environment and support from colleges. The study discusses the 

results in relation to the previous research, which mostly confirms what the respondents have 

expressed in the results. 
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1. Inledning 

Socialstyrelsen (2004) menar att socialsekreterare har en utsatt situation då socialtjänsten ofta 

kritiseras för att de underlåter att ingripa eller gör alltför drastiska ingripanden. Detta kan 

medföra att socialsekreterare känner en stark press inför att fatta svåra beslut och 

bedömningar.  

     Enligt 5 kap 1§ Socialtjänstlagen (2001:453) ska socialnämnden verka för att barn och 

ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden, samt att uppmärksamma och följa 

utvecklingen hos barn och ungdomar som har visat tecken på ogynnsam utveckling. Sverige 

anslöt sig även år 1989 till Förenta Nationernas, FN:s, barnkonvention som syftar till att barns 

rättigheter ska respekteras runt om i världen (Regeringskansliet, 2006). I FN:s barnkonvention 

fastställs att barns bästa alltid ska komma i första hand vid alla beslut som rör barn 

(Regeringskansliet, 2006).  

     Killén (1994) menar att den grundläggande principen i socialt arbete är att befinna sig där 

klienten är. Detta är extra viktigt när det gäller kontaktskapande med barn. Den professionelle 

måste utnyttja all den kunskap denne har gällande barnets omsorgssituation, generell kunskap 

kring barn och kommunikation för att få de bästa förutsättningarna i möte med barnet. 

Øvreeide (2010) förklarar att barn som är i kontakt med socialtjänsten ofta utsätts för splittrad 

information och kan hamna i lojalitetskonflikter. Det är därför viktigt att den professionelle i 

samtal bekräftar barnets situation och hjälper det att hantera lojalitetskonflikter genom ett 

respektfullt förhållningssätt till samtliga inblandade.  

     Enligt Killén (1994) är det centralt att det finns ett förtroende mellan den professionelle 

och barnet. Utvecklas inte ett förtroende kan konsekvensen bli att barnet inte delger sina 

upplevelser, vilket hindrar utredningsarbetet och den professionelles förståelse av barnets 

situation. Iwarsson (2007) förklarar att det är grundläggande för barns utveckling och 

psykiska hälsa att få berätta om sin situation. Det är avsaknaden av möjligheten att berätta om 

sina upplevelser som ger långvariga emotionella men och inte själva händelsen. Författaren 

belyser således vikten av professionella samtal med barn och dess betydelse för barnets 

utveckling samt välmående. 

    Av Socialstyrelsens (2004) rapport framgår att socialtjänsten alltid ska klarlägga hur barn 

uppfattar sin situation i samtal. I ett professionellt samtal ska barn alltid kunna uttrycka sin 

mening. Utredaren inom socialtjänsten ska sedan väga samman olika aspekter gällande 

barnets utsatta situation som framkommit under samtal för att få en helhetsbild. 

Socialstyrelsen hävdar vidare att samtalet med barn är en viktig grund i utredningsprocessen 

kring barnets situation och bör även utgöra en stor del av bedömningsunderlaget.  

     Øvreeide (2010) menar emellertid att professionella ofta känner en osäkerhet inför hur 

tillförlitlig informationen från barn är och att de därför ofta undviker att använda barn som 

informationskälla, trots att barnet självt är den främsta informationskällan till sin egen 

situation. Även små barn har förmåga att förklara sina erfarenheter i samtal och svårigheterna 

finns oftast hos de vuxna som känner osäkerhet inför hur samtal bör föras med barn. Det är 

således enligt Øvreeide av stor vikt att professionella som arbetar med barn kan känna en 

trygghet i att samtala med barn för att barnen ska få göra sina röster hörda. Cederborg (2000) 

förklarar att det visserligen finns forskning kring vad som är verksamt i samtal med barn i 

barnavårdsutredningar men att det ändå finns hinder för professionella att kunna omsätta 

denna av forskningen mer problematiserande inställning till en konkret praktik. Cederborg 

(2005) menar vidare att socialtjänsten fått kritik för bristande kunskaper i barnsamtal och att 

samtal med barn inte genomförs i tillräckligt stor utsträckning, vilket visar att det inom 

socialtjänsten finns ett behov av att utveckla metoder och kunskaper i hur barnsamtal bör gå 

till. 

     Vi anser således att det är av vikt att undersöka socialsekreterares upplevelser av 

barnsamtal då dessa samtal påverkar rättsäkerheten i en barnavårdsutredning, vilket 
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ovanstående resonemang understryker. Det framkommer vidare ovan att professionella 

upplever osäkerhet inför barnsamtal och därför undviker att använda barns information i 

utredningar på grund av tvivel på tillförlitligheten, vilket kan skapa brister inom socialt arbete 

med barn.  

      

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka professionella samtal med barn utifrån ett 

socialsekreterarperspektiv. Studien avser att undersöka hur socialsekreterare upplever att ha 

professionella samtal med barn i utsatta situationer. För att uppnå syftet utgår vi ifrån följande 

frågeställningar: 

 Vad upplever socialsekreterare vara centralt i samtal med barn som befinner sig i 

utsatta situationer? 

 Vilka metoder och verktyg anser socialsekreterare sig använda i samtal med barn? 

 Vilka svårigheter och möjligheter kan barnsamtal innebära för socialsekreterares 

yrkesroll?  

 

1.2 Studiens centrala begrepp 

I detta avsnitt kommer definitionen av studiens centrala begrepp 

socialsekreterare/socialarbetare, barn, barnavårdsutredningar, barn i utsatta situationer, 

barns utvecklingsstadier, barns bästa och samtal med barn att presenteras.  

 

Socialsekreterare/socialarbetare  
Enligt Fridh och Norman (2008) ingår det många roller i yrkestiteln socialsekreterare. En av 

rollerna är att vara myndighetsperson och tjänsteman, samtidigt som socialsekreteraren också 

är en del av en arbetsgrupp. I arbetet möter socialsekreteraren olika människor som befinner 

sig i unika situationer, vilket den professionelle måste kunna hantera. Socialsekreteraren 

ansvarar för att få de personer denne möter att uppnå den normalitet som råder i samhället och 

motverka avvikande företeelser. De praktiska uppgifterna beror på var socialsekreteraren 

arbetar. Enligt Sjöblom (2002) är utredningen kärnan i arbetet med barn och ungdomar för en 

socialsekreterare. Under utredningsprocessen är det socialsekreteraren som tar kontakt med 

barnet, dennes familj och andra personer som bedöms vara aktuella att prata med. Syftet med 

utredningen är för socialsekreteraren att sammanställa all viktig information som inkommit 

under samtalen för att sedan kunna fatta ett tillfredställande beslut. 

     Studien avser att använda definitionen av socialsekreterare med innebörden att 

socialsekreteraren är den som kontaktar barnet och den som utför den skriftliga delen av 

utredningen och de barnsamtal som krävs för att sammanställa barnets behov. Begreppet 

socialarbetare kommer även att användas då viss litteratur utgår från socialarbetare i en 

bredare betydelse än yrkestiteln socialsekreterare, dock kommer studien att utgå ifrån samma 

definition av de båda begreppen. 

Barn 
Enligt 1 kap 2 § Socialtjänstlagen är ett barn alla människor under 18 år. Thunved (2012) 

förklarar att denna definition kommer från FN:s barnkonvention som är gällande för svensk 

lagstiftning. Cederborg (2000) gör även en indelning av barn utefter ålder och menar att små 

barn är under sex år, barn i mellanåldern är mellan 6-12 år och äldre barn är mellan 13-18 år.  

    Studien kommer således att utgå ifrån att alla människor under 18 år är barn. Uttrycken små 

barn och äldre barn kommer att användas stundtals, vilket då utgår från Cederborgs (2000) 

ovanstående definition. 
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Barnavårdsutredningar 

Sundell, Egelund, Löfholm och Kaunitz (2007) menar att barnavårdsutredningar åsyftar 

utredningsprocesser som sker utifrån att åtgärder kan bli aktuella för barn utifrån 

Socialtjänstlagen. Barnavårdsutredningar innefattar hela processen från att barnet aktualiseras 

på socialtjänsten tills att bedömning gällande insats görs. Enligt Fridh och Norman (2008) 

innebär begreppet utredning att samla in och bearbeta fakta som krävs för att ett rättsäkert 

beslut ska fattas. Under utredningen används samtal med barn och andra berörda parter som 

ett sätt att samla in fakta för bedömning.  

    Studien kommer att definiera barnavårdsutredningar som processen efter att en utredning 

har inletts och de samtal som kommer att äga rum fram tills att ett förslag till beslut gällande 

insats formuleras.  

Barn i utsatta situationer 
Sundell m.fl. (2007) menar att utsatta barn är ett begrepp som används i Sverige avseende 

socialtjänstens målgrupp i barnavårdsutredningar. Andra uttryck som används för barn i 

utsatta situationer är barn som far illa, barn i fara, barn i riskzon, barn med psykosocial 

problematik, barn till omsorgssviktande föräldrar eller riskföräldrar och barn med behov av 

särskilt stöd. Författarna hänvisar till Socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser 

om vård av unga, LVU (1990:52), och menar att det där inte finns något samlingsbegrepp för 

barn som far illa men att dessa barn delas in i två grupper. Den första gruppen berör barn som 

riskerar att fara illa eller far illa på grund av föräldrarnas bristande förmåga. Detta kan 

exempelvis innebära vanvård, misshandel och sexuella övergrepp. Den andra gruppen berör 

barn som utsätts för fara av sitt eget agerande vilket exempelvis kan innebära droger, 

kriminalitet och prostitution. 

     Hindberg (1999) uppger att barn i utsatta situationer kan utgöras av barn som blir utsatta 

av fysisk och psykisk misshandel samt sexuella övergrepp av sina föräldrar eller närstående. 

Flyktingbarn, barn till missbrukare, barn till misshandlade kvinnor, barn till psykiskt sjuka 

eller utvecklingsstörda föräldrar kan också innefattas i begreppet utsatta barn.  

     Cederborg (2000) förklarar att begreppet utsatta barn innebär alla typer av övergrepp på 

barn där förövaren riskerar att enligt svensk lagstiftningen bli dömd för brott eller då 

omhändertagande av barnet enligt LVU är aktuellt.  

    Studiens definition av utsatta barn kommer att innefatta båda de ovannämnda grupperna 

och anta en mer allmän definition av de barn som är aktuella i barnavårdsutredningar på 

socialtjänsten.  

Barns utvecklingsstadier 
Øvreeide (2010) menar att barn befinner sig i olika utvecklingsstadier under sin uppväxt, 

vilket kan innebära stora skillnader i tankeförmåga och beteende. Barnets 

uppfattningsförmåga och språkförmåga styrs av vilket utvecklingsstadie barnet befinner sig i. 

Enligt Fridh och Norman (2008) kan utvecklingsstadierna vara väldigt breda, vilket innebär 

att barn som är i samma stadie kan ha utvecklat olika färdigheter. Cederborg (2005) förklarar 

att utvecklingsstadier kan vara ett sätt att förstå barns utsatthet. Utvecklingen i stadiet lägger 

grunden för hur barn hanterar och förstår sin omgivning och situation. 

     I studien kommer barns utvecklingsstadier att definieras som att barn utvecklas i olika 

faser, vilka utgår ifrån barnets ålder.   

Barnets bästa 

Enligt Regeringskansliet (2006) fastslår barnkonventionen att barnets bästa och intressen 

alltid ska vara i fokus då barnet har kontakt med någon myndighet.  

Sjöblom (1999) menar att begreppet barns bästa är ett flertydigt begrepp som inte går att 
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definiera med en innebörd. Vad som är barns bästa kan vara olika för alla. Barns bästa ska 

dock alltid beaktas och utredas inom socialtjänsten. Socialstyrelsen (2004) belyser att 

begreppet barns bästa är varierande beroende på hur individer ser barn och deras behov. 

Betydelsen av barns bästa förändras även när ny kunskap blir aktuell och samhällets 

värderingar utvecklas. Enligt Fridh och Norman (2008) ska begreppet förena beståndsdelarna 

barnets åsikt, vilja och vad som gynnar barnet vilket kan vara komplicerat eftersom de kan 

vara motstridiga. 

     Cederborg (2005) förklarar att i svenskt lagstiftningsarbete har det diskuterats huruvida 

barns bästa kan delas in i ett objektivt och ett subjektivt perspektiv. Det objektiva perspektivet 

utgår ifrån den kunskap som finns om barn utifrån forskning och erfarenhet. Det subjektiva 

perspektivet utgår istället ifrån barnets egen vilja och uppfattning.  

     Denna studie kommer inte ha en entydig definition av begreppet barns bästa utan det 

kommer att innefatta de beståndsdelar som nämns ovan, eftersom begreppet är flertydigt och 

svårdefinierat.  

Samtal med barn  
Øvreeide (2010) utgår från att samtal med barn innebär att professionella samtalar med barn 

som befinner sig i utsatta situationer. Enligt Øvreeide är professionella samtal med barn 

vanligtvis av undersökande karaktär och inte främst till för att erbjuda barnet stöd. 

Undersökande samtal utgår huvudsakligen utifrån vad barnet förstår och har upplevt.  

     I studien kommer Øvreeides (2010) definition av begreppet samtal med barn att användas.  

 

2. Tidigare forskning 

I avsnittet tidigare forskning presenteras den aktuella forskningen kring barnsamtal. Forskning 

presenteras i teman vilka anses relevanta för studiens syfte. Dessa är barns röst och 

tolkningen av den, barns förmåga att minnas och förstå, omständigheter kring samtalet och 

förhållningssätt i samtal med barn. Tidigare forskning kommer att användas i analyserandet 

och diskussionen av denna studie. 

 

2.1 Barns röst och tolkningen av den 

Enligt Socialstyrelsen (2004) har barn inte någon skyldighet att ställa upp på samtal med 

socialsekreterare. De har emellertid en begränsad möjlighet att säga ifrån och det mest 

lättillgängliga sättet att välja att inte medverka är att vara tyst under samtalen. I likhet med 

detta menar Larsson (2005) att ett professionellt samtal med barn sker på den vuxnes villkor 

och att barnet har en liten möjlighet att påverka samtalets gång, vilket är viktigt att ha i åtanke 

som professionell. Larsson förklarar vidare att barn i många fall vill leva upp till de vuxnas 

förväntningar, vilket kan innebära att barnet besvarar frågor utifrån vad denne tror att den 

vuxne vill höra. För att undvika detta är det viktigt som professionell att vara medveten om 

denna tendens. 

     Cederborg (2000) hänvisar till en rapport av Socialstyrelsen som påvisar att barn som blir 

omhändertagna med grund i lag om vård av unga, LVU inte får det största utrymmet i 

bedömningsunderlaget, då detta istället ges till andra professionella. Författaren menar även 

att dessa barn som blivit omhändertagna inte upplevt sig vara delaktiga i sin egen 

utredningsprocess.  

    Cederborg (2000) anser att barnperspektivet bör tolkas som att det är barnets beskrivning 

av sin situation som ska vara utgångspunkten för utredningen. Cederborg menar vidare att 

utredningsarbetet inte ska grunda sig i vad vuxna tror är bäst för barnet, utan ska utgöras av 

barnets egen vilja. Det finns olika faktorer som kan bidra till att bedömningsunderlaget inte 

blir tillräckligt. Några av dessa faktorer är att barn har låg status i samhället gällande deras 

förmåga att berätta och att socialarbetare kringgår samtal med barn som kan leda till 
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lojalitetskonflikter eller information som socialarbetaren inte upplever sig kunna hantera.     

    Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) förklarar att den professionelle alltid gör en 

tolkning utefter vad barnet berättar under samtalet. Som professionell är det därmed av vikt att 

konstant vara medveten om att tolkningen görs för att förhindra att barnets berättelse får en 

annan betydelse efter den professionelles tolkning. Cederborg (2000) uttrycker även detta då 

hon menar att socialarbetare alltid tolkar barnets berättelse och det är denna tolkning som 

ligger till grund för bedömningen av vad som är bäst för barnet. 

     Iwarsson (2007) menar att det är vuxna som tolkar barnets vilja och barnets bästa vilket 

innebär att den vuxnes erfarenheter och samhällsnormer inverkar på definitionen av barnets 

bästa. Cederborg (2000) belyser kritik mot socialsekreterarnas tolkningar då tyngdpunkten har 

legat på den bristande föräldrarollen istället för barnets bästa. 

     Socialstyrelsen (2004) påpekar att barnens rätt att komma till tals är begränsad eftersom 

socialtjänsten har ett tolkningsföreträde av deras berättelser, vilket medför att socialarbetare 

har ett stort ansvar att tillgodose barnets rättigheter och deras intressen. Cederborg (2000) 

menar att socialarbetarens tolkningsutrymme kan minskas genom att få barnet att berätta så 

utförligt och fritt som möjligt. 

2.2 Barns förmåga att minnas och förstå 

Enligt Larsson (2005) är det centralt att den professionelle har i åtanke att när barnet 

uppmanas att berätta om en händelse måste barnet omvandla minnet av händelsen till ord. 

Detta kan innebära svårigheter beroende på hur väl barnet har utvecklat sin förmåga att 

uttrycka sig. Den professionelle bör ha kunskap om detta för att inte begära att barnet ska 

besvara en fråga det inte har förmåga att svara på. Denna kunskap förhindrar brister i 

kommunikationen.     

     Korkman (2006) förklarar att yngre barn har svårt att komma ihåg händelser och 

information som ägt rum för en längre tid sedan, de lyckas bättre då de får hjälp i form av 

ledtrådar. Skulle personen som samtalar med barnet ge denne ledtrådar eller liknande kan det 

vara riskabelt eftersom det kan innebära att samtalsledaren styr barnets minne vilket kan leda 

till att händelser som inte ägt rum blir barnets sanning. Detta beror på att unga barn har svårt 

att skilja på vad de har lärt sig och vad de egentligen praktiskt har utfört. Cederborg (2000) 

menar att som socialarbetare kan man aldrig vara säker på hur detaljerat ett barn minns sina 

erfarenheter. Framförallt små barn är känsliga och mottagliga av yttre påverkan, såsom 

ledande frågor. För att minimera risken att barnet svarar felaktigt på frågor på grund av 

glömska, rekommenderar författaren att samtalet sker så snart som möjligt efter det inträffade. 

     Friedman (Korkman, 2008) uppger att barn i fyra års ålder kan uppfatta att de upplevt två 

olika händelser under de sju senaste veckorna samt att de kan delge vilken tid på dagen det 

inträffade. Då barnen är sex år kan de uppge vilken veckodag, månad samt vilken årstid 

händelsen inträffade. Korkman förklarar vidare att barn under sju år använder sig av olika 

strategier för att förklara tidsaspekten av en händelse och att det inte är förrän runt tio års 

ålder som barn börjar använda sig av samma uttryck som vuxna.   

     Cederborg (2000) uppger att det kan vara svårt att veta hur utvecklad barns förmåga är att 

skilja på sanning och lögn eller verklighet och fantasi. Minnesforskning har visat att förmågan 

att kunna skilja på sanning och lögn är beroende av hur frågan formuleras och vilket ämne 

som diskuteras. Barns förmåga att skilja på verklighet och fantasi är emellertid väl utvecklad 

redan hos barn över sex år som vid den åldern tycks ha samma förmåga som vuxna att veta 

vad som är verklighet och vad som är fantasier.         

     Enligt Kortesluorna, Hentinen och Nikkonen (2003) är det viktigt att ta hänsyn till vilket 

utvecklingspsykologiskt stadie barnet befinner sig i för att kunna anpassa språkbruket och 

därmed säkerställa att språket är på en nivå som barnet förstår. Författarna påpekar emellertid 

att språket inte ska vara för lätt utan anpassas till barnets egen språkutveckling. Om barnets 
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förmåga att förstå abstrakta sammanhang är begränsad bör den professionelle fokusera på 

nutid och konkreta fakta. Kortesluorna m.fl. (2003) menar att det är viktigt att utgå från de 

utvecklingspsykologiska stadierna men fokus bör emellertid främst ligga på barns individuella 

utveckling. Detta uttrycker även Cederborg (2000) och menar vidare att om socialarbetaren 

använder ett för komplicerat språk ökar risken att få felaktiga svar.  

     Øvreeide (2010) uppger att barn som växt upp i utsatta miljöer ofta har en mindre 

utvecklad kommunikationsförmåga i jämförelse med barn i samma ålder som växt upp under 

trygga förhållanden. Detta innebär att den professionelle måste anpassa sig till barnets 

funktionsnivå och inte bara anpassa samtalet efter barnets ålder.  

     Larsson (2005) förklarar att minnet inte är statiskt och att barn såsom vuxna kan minnas 

visa delar av en händelse men glömma andra. Det är av vikt som professionell att inte förkasta 

ett samtal då barnet inte kan besvara alla frågor, utan se till de frågor barnet faktiskt kan 

besvara. Författaren skriver vidare att minnet är selektivt och att det är nästintill omöjligt att 

minnas varje detalj av en händelse, den professionella kan därför inte förvänta sig att barnet 

kan besvara varje fråga under samtalet. 

2.3 Omständigheter kring samtalet 

 Kortesluorna m.fl. (2003) menar att omständigheterna kring intervjusituationen är avgörande 

för hur intervjun utfaller och understryker vikten av att informera barnet om situationen innan 

samtalet. Den tidigare erfarenheten av barn påverkar enligt Kortesluorna m.fl. även hur den 

professionelle utvecklar interaktionen med barnet. Samtalet gynnas också av att den 

professionelle kan upprätthålla interaktionen och skapa ett samarbete med barnet.  

     Kortesluorna m.fl. (2003) förklarar att när barn befinner sig på främmande platser där 

barnet inte känner sig bekvämt, ökar risken att barnet känner sig tvungen att besvara frågor. 

Känner sig barnet däremot säkert i miljön ökar chansen att barnet svarar ”jag vet inte” på 

frågor. En konsekvens av att samtalet hålls på en för barnet okänd miljö är att barnets vilja att 

ge ett konkret svar ökar, vilket kan leda till att barnet försöker besvara frågor som det inte är 

kapabelt att svara på, exempelvis på grund av bristande uttrycksförmåga eller faktisk 

upplevelse av det frågan berör. Øvreeide (2010) understryker att det är viktigt att barnet 

känner sig trygg i den miljö som samtalet hålls i och att platsen bör vara bekant för barnet. 

Om samtal hålls i hemmet eller i skolan bör emellertid den professionelle beakta att detta kan 

leda till olustiga frågor från vänner och bekanta som kan vilja veta vad samtalet handlar om. 

Det kan således i vissa fall vara fördelaktigt att hålla samtalet i en för barnet neutral miljö. 

     Cederborg (2000) anser att en optimal miljö för ett barnsamtal ska vara i ett avskilt rum 

utan stimuli utanför och det ska även finnas ett barnanpassat väntrum där barnet kan känna sig 

tryggt innan samtalet. Under samtalet ska ett begränsat antal personer vara närvarande och 

samtalsrummet ska inte vara för inrett för att undvika att barnet blir distraherat. Enligt Wilson 

och Powell (2001) är det av stor vikt hur samtalsrummet som barnsamtalet ska ske i ser ut. 

Önskvärt är att rummet är varmt och att det finns några tavlor eller liknade som barnet kan 

relatera till. Detta medför att barnet känner sig tryggt. En annan viktig faktor som Wilson och 

Powell och Cederborg (2000) lyfter fram är att rummet inte ska innehålla för mycket 

inredning som kan distrahera barnet under samtalet.  

    Aldridge och Wood (1998) förklarar att en faktor för att öka barnets förmåga att relatera 

och minnas är att händelsen hände inom kort tid samt att personer eller objekt som samtalet 

berör finns närvarande under samtalet. Personer som berörs i samtalet behöver inte fysiskt 

närvara i rummet utan kan representeras av dockor. Enligt Kortesluorna m.fl. (2003) är en 

övergripande faktor för en lyckad intervju att den professionelle anpassar sig efter den 

aktuella kontexten och att även barnet får utrymme att anpassa sig till sammanhanget. 
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2.4 Förhållningssätt i samtal med barn 

I det professionella samtalet med barn menar Korkman (2006) att det är av vikt att den 

professionelle försöker få fram så mycket information under samtalet som möjligt, till skillnad 

mot förälder-barn samtal som kan sträcka sig i längre och fler perioder. För att barn ska känna 

sig bekväma att berätta skriver Korkman att den professionelle måste tänka på att det finns 

utrymme för barnet att ställa egna frågor och att de inledande frågorna är enkla. Detta är även 

ett tillfälle för den professionelle att bedöma barnets språkanvändning. 

     Wilson och Powell (2001) förklarar att som professionell är det av vikt att förbereda sig 

inför samtal med ett barn. Viktiga punkter att tänka på är syftet med själva samtalet, barnets 

bakgrund samt unika detaljer kring barnet. Dessa faktorer hjälper den professionelle att ställa 

rätt frågor till barnet för att få ett sådant givande samtal som möjligt. 

     Kortesluorna m.fl. (2003) menar att den professionelles samtalsteknik avgör hur väl barnet 

kommer att besvara de frågor som ställs. Goda förberedelser är därmed avgörande för hur 

samtalet kommer att gestaltas och vilken information som kan utvinnas. Författarna menar 

vidare att det är viktigt att ha i åtanke att barn lätt blir påverkade av den professionelles 

styrning av samtalet, vilket kan göra att barn endast svarar på det som uttryckligen efterfrågas 

istället för att diskutera kring ett ämne. En fördel för den professionelle är emellertid att 

intervjun då blir sammanhängande. 

     Enligt Kortesluorna m.fl. (2003) är det av vikt att den professionelle lär känna barnet innan 

själva kärnan i samtalet berörs. Detta skulle exempelvis kunna göras genom att den 

professionelle leker med barnet innan samtalet börjar. En sådan situation skulle kunna 

uppbygga ett förtroende till den professionelle, vilket gör att barnet känner sig tryggare i 

situationen och kan prata mer fritt. Larsson (2005) understryker att det inte är främjande för 

samtalet att den professionelle använder ord som kan uppmana barnet att fantisera, då detta 

kan medföra att barnet kan tro att det är en lek och därmed inte ge sanningsenliga svar. 

     Kortesluorna m.fl. (2003) menar att den vuxna i samtal med barn måste finna sitt eget inre 

barn för att fullt ut kunna förstå barnets tankar och känslor. Detta då vuxnas egna upplevelser 

av att vara barn kan påverka hur de tolkar barnet i samtalet. Korkman (2006) uppger att små 

barn ibland kan ha ett språk som är svårt för vuxna att förstå. Besvarar barnet en fråga med 

något den professionelle inte förstår bör denne absolut inte försöka gissa eller fråga om ordet 

den professionelle uppfattade stämmer. Den professionelle bör istället ställa följdfrågor kring 

ämnet tills det framkommer vad barnet sade. Författaren förklarar vidare att den 

professionelle måste ta hänsyn till barnets ålder vid användningen av ord och 

meningsbyggnader som barnet kanske inte har lärt sig betydelsen av ännu. 

     Enligt Korkman (2006) kan den professionelle använda sig av information barnet tidigare 

under samtalet har berättat och återkoppla till det, författaren exemplifierar ”tidigare berättade 

du att”. Detta kan ses som en inbjudan till konversation för barnet vilket kan innebära att 

samtalet blir mer sammanhängande. Denna typ av metod används mycket på yngre barn då 

dessa frågor är lättillgängliga för barnet. Korkman menar att konsekvensen kan bli att den 

professionelle styr barnets svar i en viss riktning. Författaren förklarar vidare att om den 

professionelle har en auktoritär framtoning gentemot barnet kan detta motverka en bra 

samtalsrelation med barnet. Upprepandefrågor kan medföra att barnet känner sig pressat 

vilket kan resultera att barnet svarar felaktigt bara för att svara. 

     Kortesluorna m.fl. (2003) uppger att om barn inte svarar på en fråga bör den professionelle 

återkomma till denna fråga senare, istället för att pressa barnet till att svara. Det 

rekommenderas vidare att samtal med barn ska hållas korta eftersom att barn inte kan 

koncentrera sig under lika lång tid som vuxna. Det är därmed fördelaktigt att ha flera korta 

samtal med barn än att ha ett långt samtal.   

     Cederborg (2000) förklarar att den professionelle kan öka barns möjligheter att få uttrycka 

sin åsikt i sitt ärende. Ett sätt att göra detta är att ställa öppna frågor och undvika att påverka 
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barnet genom fokuserade och ledande frågor. Larsson (2005) uppger att fokuserade frågor 

kring bakomliggande orsaker kan medföra att barnet känner sig anklagat vilket kan skapa 

skuldkänslor hos barnet.  

     Enligt Cederborg (2000) bör socialarbetaren lyssna förutsättningslöst på vad barnet 

berättar. Antalet samtal som behövs för att kunna göra en bedömning varierar stort beroende 

på barnets unika behov och förutsättningar.  

3. Tolkningsram 
I tolkningsramen presenteras Socialtjänstlagen och de teoretiska begreppen barnperspektiv 

samt samtal. Tolkningsramen kommer att användas då studiens resultat ska analyseras. 

 

3.1 Socialtjänstlagen 

Utredningsarbetet kring barn och familj regleras främst av Socialtjänstlagen som enligt 1 kap 

1 § Socialtjänstlagen syftar till att socialtjänsten ska underlätta människors ekonomiska och 

sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet på ett sätt 

som stärker demokratin och solidariteten. Socialtjänsten ska även främja människors 

självbestämmande och deras integritet.  

     Barnavårdsutredningar regleras främst i 5 kap 1 § Socialtjänstlagen som berör särskilda 

bestämmelser för barn och unga.  

Socialnämnden ska 

- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden,  

- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam 

fysisk och social utveckling hos barn och ungdom,  

- bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn 

och ungdom far illa,  

- aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av 

alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt 

dopningsmedel,  

- tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, uppmärksamma och 

verka för att barn och ungdom inte vistas i miljöer som är skadliga för dem,  

- med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat tecken 

till en ogynnsam utveckling,  

- i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas 

ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om den unges bästa motiverar det, 

vård och fostran utanför det egna hemmet,  

- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan 

finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts,  

- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan 

finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört. Lag (2012:776). 

Enligt 11 kap. 1§ Socialtjänstlagen ska socialnämnden inleda utredning om det via anmälan, 

ansökan eller på annat sätt kommer till nämndens kännedom att en åtgärd av nämnden kan 

vara aktuell. I 11 kap. 2 § Socialtjänstlagen regleras vidare i särskilda bestämmelser om 

barnavårdsutredningar, vilket bland annat innefattar att utredningen ska göras skyndsamt och 

inom fyra månader. I särskilda fall kan socialnämnden förlänga utredningstiden (Thunved, 

2012). 

      Enligt Socialstyrelsen (2009) har barnets rättigheter förstärkts i Socialtjänstlagen. Det som 

har förstärkts är barnets rätt att komma till tals i sin egen utredning och att barnet ska kunna 

påverka sin sak. Även information om vad som kommer att hända och hjälp med att förstå 

utredningsprocessen är av vikt. Detta kan utläsas i 1 kap. 2 § Socialtjänstlagen där barnets 

bästa regleras gällande åtgärder kring barnet. 3 kap. 5 § Socialtjänstlagen berör att 



13 

 

socialnämndens insatser ska utvecklas med den berörda och att när en åtgärd rör ett barn är 

det viktigt att barnet får all information och att dess inställning utreds i möjligaste mån. 

Socialnämnden ska även ta hänsyn till barnets vilja utifrån dess ålder och mognad.  

    Sundell m.fl. (2007) förklarar att lagen begränsar socialarbetaren i dennes arbete. Det finns 

emellertid inga bestämmelser kring hur en utredningsprocess ska fortgå vilket ger 

socialarbetaren frihet att genom erfarenheter och kunskap kunna utforma ett eget arbetsätt.   

3.2 Barnperspektivet 

Socialstyrelsen (2004) menar att det finns flera olika definitioner av barnperspektivet, det kan 

handla om barns röst, barns vilja, barns rättigheter eller barns väl, vilket inte alltid behöver 

innebära samma sak. Sjöblom (2002) understryker även vikten av att barn ses som experter på 

sitt eget liv och sin situation.  

     Enligt Hindberg (1999) är barnets fulla människovärde och integritet utgångspunkten i 

barnperspektivet. Vuxna och barn har lika värde och det är centralt att se barndomen som en 

del av livet med ett eget värde i sig och inte bara en förberedelse inför vuxenlivet. 

Barnperspektivet har vuxit fram som en reaktion på att socialt arbete har varit influerat av 

vuxenperspektivet. I barnavårdsutredningar var det ofta mamman som kom till tals och 

socialarbetare har då inte skapat en egen bild av barnet utan har grundat sin bedömning utifrån 

andras uppfattningar av barnet. Även insatserna har varit riktade mot föräldrarna istället för 

barnet. Författaren förklarar vidare att för att uppfylla barnperspektivet bör socialarbetaren 

skapa en egen uppfattning av barnet och lyssna på barnets berättelse. Det är även av vikt att 

göra en bedömning kring vad som är bäst för barnet i ett helhetsperspektiv.  

     Socialstyrelsen (2004) förklarar att det finns tre olika former av barnperspektiv, det vuxna 

barnperspektivet, samhällets barnperspektiv och barnets eget perspektiv. Det vuxna 

barnperspektivet utgår från vad vuxna uppfattar vara barnets bästa grundat i egna 

barndomserfarenheter, kunskaper och kulturell kontext. Samhällets barnperspektiv utgår från 

varje samhälles kollektiva barnperspektiv som grundas på den kultur och de kunskaper och 

värderingar som avgör hur samhället ser på barns rättigheter och behov. Barnets eget 

perspektiv utgår ifrån barnets eget syn på sin situation och sig själv. 

     Socialstyrelsen (2004) menar att samtal med barn är en bidragande faktor till att förstärka 

och upprätthålla barnperspektivet. Barnperspektivet ska även verka genomgående i 

socialtjänstens arbete med barn och vara ledande i bemötande av barn. Att arbeta med barn 

kräver en medvetenhet om de egna synsätten och perspektiven, då förmågan att kunna 

identifiera sig med barn till stor del utgår från det egna förhållandet till barndomen. Det är 

emellertid en risk att influeras i för hög grad av de egna upplevelserna eller att idyllisera den 

egna barndomen då detta kan göra att sociala och kulturella kontexter bortses ifrån och de 

egna känslorna tillskrivs barnet. Fridh och Norman (2008) förklarar att i utredningsarbetet 

kring barn i utsatta situationer hamnar socialarbetaren ofta i etiska dilemman. För att 

motverka detta är det viktigt att vara öppen för människors känslor, tankar och behov. Denna 

egenskap är en förutsättning för att göra en god utredning, men kan dock medföra svårigheter 

då prioriteringar och val kring utredningen är nödvändiga. 

     Enligt Socialstyrelsen (2004) är det viktigt att socialsekreteraren tydligt skiljer på 

barnperspektivet och barnets eget perspektiv i skrivandet av utredningen. Barnperspektivet 

utgörs av det socialsekreteraren har tolkat och anser vara det centrala i barnets situation 

medan barnets perspektiv innebär vad barnet har uppgett utan influenser av 

socialsekreteraren. En svårighet i detta sammanhang kan vara då socialsekreteraren har ett 

mer långsiktigt synsätt än vad barnet är kapabelt att ha på grund av sin ålder och utveckling. I 

detta fall kan det som anses vara bäst för barnet vara olika beroende på vilket synsätt som 

innehas. I utredningen blir det då av vikt för socialsekreteraren att klargöra skillnaden mellan 

barnperspektivet och barnets eget perspektiv samt att motivera varför bedömningen får det 
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utfall den får. I likhet med detta menar Øvreeide (2010) att det finns två olika tolkningar av 

barnperspektivet, där det ena är mer generellt och det andra har ett större fokus på det 

individuella barnet. Den första tolkningen av barnperspektivet utgår från barnets bästa utifrån 

den generella synen på vad som är barns behov, medan den andra tolkningen ser till individen 

och utgår från vad just det här barnets har för upplevelser och känslor. Författaren menar att 

båda dessa tolkningar måste samverka när barnperspektivet ska tillgodoses, men understryker 

vidare att det främst är den andra tolkningen som är relevant för samtal med barn då denna 

försöker se situationen utifrån barnets perspektiv.  

 

3.3 Samtal 
Regeringskansliet (2006) förklarar att barnkonventionen konstaterar att barn har rätt att göra 

sin röst hörd och att ha möjlighet att påverka sin egen situation.  

     Detta gör att samtal med barn är en central del i barnavårdsutredningar för att barns 

rättigheter ska kunna tillgodoses, då samtal ger barnet möjlighet att ge uttryck åt sina 

upplevelser och sin vilja, vilket gör att barnet kan påverka sin situation.  

     Øvreeide (2010) menar att ett bra samtal är en ständigt utvecklande process som alla 

människor är i behov av och har förmåga till. Samtal är därmed mer än bara en metod och i 

samtalet bör beaktas att alla parter har olika förväntningar på samtalet, vilket ständigt skapar 

nya samspelssituationer. Grundläggande för ett bra samtal med barn i utsatta situationer är att 

den vuxne har god kunskap om vad detta kan innebära samt en insikt i barnets egna 

erfarenheter och perspektiv. Cederborg (2000) förklarar att genom att lyssna på barn och låta 

dem göra sina röster hörda, ges de ett större deltagande i sina egna utredningar, vilket kan 

förändra deras möjligheter till en förändrad livssituation avsevärt. Cederborg (2005) menar 

vidare att barn i utsatta situationer tidigt i utredningen ska få möjlighet att berätta om sin 

situation. Fridh och Norman (2008) understryker även att det är nödvändigt att samtala med 

barn för att få inblick i barnets syn på sig själv och sin situation.  

     Øvreeide (2010) förklarar att det är den professionelles ansvar att föra samtalet framåt. Det 

är viktigt att den professionelle aktivt strukturerar samtalet eftersom att alla barn inte har 

utvecklat en förståelse för samtalsmodeller och inte heller har förmåga att aktivt söka 

information på egen hand. Øvreeide förklarar vidare att ett framgångsrikt barnsamtal bör ha 

en balans mellan fokus på specifika teman som samtalet bör beröra och fokus på att skapa en 

relation till barnet. Om relationen till barnet tar för stor plats i samtalet kan detta leda till att 

barnet har svårt att koncentrera sig på ämnet för samtalet. Den professionelle bör därför 

ständigt beakta hur stor del av samtalet som upptas av relationen, för att inte barnets situation 

och anledningen till samtalet ska hamna i skymundan.  

     Øvreeide (2010) förklarar att det finns olika syften med samtal, vilka främst kan delas in i 

informationsgivande eller bearbetande samtal och utredande samtal. Informationsgivande och 

bearbetande samtal syftar till att hjälpa barnet att förstå och hantera sin situation. Utredande 

samtal syftar istället främst till att samla in information om barnets situation för att kunna göra 

bedömningar och fatta beslut. Øvreeide menar att professionellas samtal med barn ofta har en 

utredande karaktär. Øvreeide förklarar vidare att utredande samtal kan centreras kring 

exempelvis barnets vilja eller något som barnet har upplevt. Utredande samtal avser således 

att få en ökad kunskap om barnets uppfattning, utvecklingsnivå, beteende, funktionsområden 

eller erfarenheter.  

     Enligt Socialstyrelsen (2004) finns en åsikt bland socialsekreterare att barnsamtal är en 

svår arbetsuppgift eftersom de är osäkra på hur de ska tolka barnets berättelse eller om de kan 

orsaka barnet skada under samtalet. Det finns också en oro att samtalet med barnet ska infria 

förväntningar hos barnet som inte socialsekreteraren kan tillgodose. I likhet med detta 

resonemang menar Fridh och Norman (2008) att socialsekreterare drar sig för samtal med 

barn på grund av att de saknar utbilning kring det eller att de inte riktigt vet vad de får eller 
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vågar säga till barnet. Detta kan vara en orsak till att många barnavårdsutredningar utgörs av 

förälderns berättelse och upplevelse av barnet och inte barnets eget perspektiv. Enligt 

Socialstyrelsen (2004) kräver barnsamtal mer erfarenhet och kompetens eftersom att det är 

många fler faktorer att ta hänsyn till än i samtal med vuxna, som exempelvis hur väl barnet 

har utvecklat sin språkförmåga. Handledning är därmed ett stort stöd för socialsekreterare som 

har samtal med barn.  

     Socialstyrelsen (2004) uppger att barnsamtal är fördelaktiga för socialsekreterare då de får 

nya insikter om barnets situation vilket är värdefullt i en utredning. Fridh och Norman (2008) 

menar att samtalet är det primära sättet att samla in information kring barnet och dennes 

situation. Det som framkommer under samtalet kommer att utgöra det underlag i utredningen 

som ligger till grund för den bedömning som socialsekreteraren måste göra. Fridh och 

Norman förklarar vidare att inledningsvis i barnavårdsutredningar är föräldrar generellt sett 

sammarbetsvilliga och ställer upp på samtal och låter socialsekreteraren samtala med barnet. 

Det är dock viktigt att tänka på att föräldrarnas föräldraförmåga ifrågasätts då socialtjänsten 

har för avsikt att utreda barnets situation, vilket kan bidra till att föräldrarna kan känna sig 

kränkta. Det är då av vikt att ha tålamod som socialarbetare och arbeta aktivt för att skapa en 

bra allians till föräldern. Barnsamtal kan enligt Socialstyrelsen (2004) dock framkalla etiska 

dilemman för socialsekreteraren. Även om samtalet ses som en form av hjälp för barnet kan 

emellertid barnet självt se det som en bestraffning. Det är även socialsekreterarens skyldighet 

att göra barnets röst hörd och lyssna på denna. I situationer då barnet inte vill eller vågar 

berätta uppstår dock en problematik för socialsekreteraren. I sådana fall är det svårt att som 

socialsekreterare veta om barnet ska pressas eller inte. Uteblir barnets berättelse kan värdefull 

information som kanske hade lett till en omedelbar insats eller liknande inte framkomma. 

Fridh och Norman (2008) menar i likhet med Socialstyrelsen att socialsekreterare många 

gånger känner på sig att barn befinner sig i en utsatt situation i hemmet, men då barnet vägrar 

prata eller inte uppger något som kan styrka denna känsla, kan ingen insats ges. 

Socialstyrelsen (2004) förklarar att de ovannämnda situationerna förstärker 

socialsekreterarnas redan utsatta arbetssituation.  

     Fridh och Norman (2008) menar att misslyckade möten mellan socialarbetare och klienter 

kan påverka klienten på ett negativt sätt, vilket innebär att socialsekreteraren har ett stort 

ansvar i det professionella mötet. Författarna förklarar vidare att socialsekreterare med fördel 

kan diskutera ärenden under handledning eller med andra som är delaktiga i ärendet. Det är 

dock viktigt att diskutera kring ärendet på ett respektfullt sätt eftersom arbetsgruppens 

människosyn kan påverkas negativt om diskussionerna kring ärendet sker på ett ironiskt eller 

nonchalant sätt. 

    Enligt Fridh och Norman (2008) skiljer sig kvalitén på olika socialsekreterares utredningar 

beroende på deras kompetens och den arbetsbelastning som råder, vilket innebär att utredning 

blir mer gedigen då socialsekreteren har mer tid på sig att utföra fler barnsamtal än om den 

professionelle ständigt är utsatt för stress och överbelastning.   
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4. Metod 
I detta avsnitt redogör vi för studiens tillvägagångssätt utifrån strukturen val av metod, 

litteraturanskaffning, urval, datainsamlingstekniker, databearbetning, validitet, reabilitet och 

generaliserbarhet, etiska övervägande och metoddiskussion. 

4.1 Val av metod 

En kvalitativ intervju användes som metod för att kunna svara på studiens syfte och 

frågeställningar som utgick från att undersöka upplevelser och inte att mäta data. Studien är 

kvalitativ eftersom den syftar till att undersöka upplevelser och inte statistiska data vilket 

kvantitav forskning till största del bearbetar. Widerberg (2002) menar att kvalitet innebär att 

forskaren undersöker egenskaper hos någonting, kontra kvantitet som handlar om mängd. 

Kvalitativ forskning syftar följaktligen till att få en fördjupad kunskap i ämnet som undersöks, 

medan kvantitativ forskning ser frekvensen som det primära.  

     En induktiv ansats valdes även eftersom studien inte har en utformad hypotes och 

intervjufrågorna inte syftar till att bekräfta en föreställning av vad svaren kommer att vara. 

Bryman (2008) förklarar att i en induktiv ansats utformas studiens tes efter att resultatet har 

insamlats, vilket ofta kopplas ihop med kvalitativ forskning. En induktiv ansats används när 

forskaren inte har en klar föreställning om vad det insamlade materialet kommer att visa, till 

skillnad från deduktiv ansats som utgår ifrån en teori och dess begrepp då forskaren gör sin 

datainsamling.  

     En induktiv ansats valdes således eftersom vi inte hade någon föreställning kring vilka 

teoretiska begrepp studien skulle komma att beröra. Detta är något som därför har utformats 

efter att data har insamlats. För insamlandet av data användes kvalitativa intervjuer. 

     Widerberg (2002) menar att det grundläggande i kvalitativa intervjuer är det direkta mötet 

mellan forskare och intervjuperson samt det speciella samtal som uppstår i detta möte. 

Forskaren har den avgörande rollen när det gäller att få fram och följa upp det 

intervjupersonen berättar. Inom kvalitativa intervjuer kan forskaren förbereda sig med 

intervjufrågor eller ha ett mer fritt upplägg utifrån specifika teman. Det som kvalitativa 

intervjuer visar är den specifika intervjupersonens unika förståelse och tolkning av ett visst 

fenomen. Widerberg (2002) menar vidare att forskaren inte på förhand kan veta om 

intervjuresultatet kommer att bli så kvalitativt som önskat, eftersom att det finns många 

faktorer omkring intervjupersonen som kan påverka resultatet utan forskarens vetskap.  

     Kvalitativa intervjuer valdes för denna studie eftersom att vi ville undersöka hur 

socialsekreterare upplever samtal med barn, vilket gör kvalitativa intervjuer passande då de 

utforskar respondenters förståelse och tolkning av specifika fenomen. En nackdel för vår 

valda metod kan emellertid vara att faktorer omkring studiens respondenter kan ha påverkat 

deras svar vid intervjuerna, vilket kan hota studiens reliabilitet.  

4.2 Litteraturanskaffning 

För att finna relevant tidigare forskning inom området samtal med barn användes databaserna 

Google scholar och Libris. De engelska sökord som användes till denna studie var social 

worker, interview, interviewing, children och child. De svenska sökorden som användes var 

barn, barnsamtal, intervju, barnintervju, socialtjänsten, socialsekreterare, kvalitativ 

forskning, kvalitativ intervju och intervjuteknik. Orden har använts var för sig och i olika 

konstellationer för att finna relevant forskning. 

     Litteratur som har införskaffats via ovanstående databaser har även utgjort grund till vidare 

sökning genom referensförteckningar. Utöver detta har även tidigare kurslitteratur från 

socionomutbildningen använts.  

     Under litteraturanskaffningen fann vi mycket olika forskningar och övrig litteratur, en stor 

del var emellertid fokuserad på förhörstekniker i juridiska sammanhang och konkreta 
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problematiker. Litteraturanskaffningen var dock inte problematisk när det gällde ämne utan 

det var främst litteraturens publikationsår som utgjorde en svårighet, då majoriteten av den 

litteratur vi hittade var äldre än tio år.  

     För att sortera den litteratur vi fann har vi lagt fokus på litteratur kring barnsamtal och 

undvikit litteratur som i allt för hög grad fokuserar på specifika problem, såsom våld inom 

familjen och sexuellt utnyttjande. Vi har även valt litteratur som fokuserat på socialarbetarens 

arbetsperspektiv och sorterat bort litteratur som utgått från andra yrkesgrupper, såsom poliser 

och lärare. Publikationsår var även en viktig faktor för att vi skulle kunna studera så aktuella 

fakta som möjligt.  

4.3 Urval 
Studien grundades i ett målinriktat urval som bestod av socialsekreterare som arbetar med 

myndighetsutövning gällande utredning avseende barn och familj. Socialsekreterarna i studien 

arbetar på socialtjänsten i en liten kommun i mellersta Sverige. Bryman (2008) menar att ett 

målinriktat urval innebär att forskaren väljer sitt urval utefter vilka som bäst anses kunna 

besvara frågeställningarna.  

     De kriterier som sattes upp för urvalet var att respondenterna skulle vara yrkesverksamma 

socialsekreterare som utreder barn och familj samt att de skulle ha en socionomutbildning 

eller annan likvärdig utbilning.   

    Efter att vi hade valt ut vårt urval kontaktades verksamhetsledare för den utvalda gruppen. 

Informationsbrev (se bilaga 2) skickades till verksamhetsledare som sedan vidarebefordrade 

detta till samtliga socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar.  Av de tio 

socialsekreterare som arbetar med barn och familj deltog fem personer i studien.  

4.4 Datainsamlingstekniker 

För att besvara studiens frågeställningar användes individuella semistrukturerade intervjuer. 

Bryman (2008) menar att semistrukturerade intervjuer utgår från formulerade frågor som ofta 

efterföljs av uppföljningsfrågor. Kvale och Brinkman (2009) förklarar att forskaren själv 

avgör i vilken mån följdfrågor används under intervjun. Följdfrågor används emellertid med 

fördel då intervjun därmed kan ta nya oväntade vändningar, vilket kan ge forskaren nya 

insikter.  

     Utifrån detta ansåg vi denna teknik vara relevant för studien då syftet var att undersöka 

socialsekreterares upplevelser av samtal med barn. Strukturerade intervjuer ger inte samma 

möjligheter för respondenterna att fritt resonera kring ämnet då denna teknik innebär att 

intervjun består av avgränsade frågor som ger lite utrymme till egna tankegångar. 

Semistrukturerade intervjuer ger även större möjlighet till att ställa följdfrågor, vilket gynnar 

studiens induktiva ansats. Semistrukturerad intervjuteknik valdes även framför ostrukturerad 

då vi ansåg att semistrukturerade intervjuer ökade våra chanser att besvara studiens 

frågeställningar. Detta eftersom vi i och med detta fick möjlighet att utforma flera konkreta 

intervjufrågor i jämförelse med teman som används i ostrukturerade intervjuer. 

     En intervjuguide (se bilaga 1) utformades inför intervjuerna med frågor av 

semistrukturerad karaktär, vilket innebär att de följdfrågor som ställdes under de fem olika 

intervjuerna kunde variera.  

4.5 Databearbetning  
För att kunna uppnå studiens syfte har intervjuer med fem socialsekreterare på en socialtjänst 

i en liten kommun i Sverige genomförts. Socialsekreterarna arbetar med 

barnavårdsutredningar och fyra av dem har socionomexamen, den femte är beteendevetare 

med en inriktning mot barn och ungdom. Två av respondenterna har mer än tio års erfarenhet 

och de andra tre har mindre än tre års erfarenhet. 

     Intervjuerna spelades in med medgivande från respondenterna och transkriberades sedan. 
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Bryman (2008) förklarar att transkribering innebär att intervjuer spelas in på band och att 

innehållet sedan skrivs ner. Vid transkribering bör talspråk ändras till skriftspråk och 

paralingvistiska uttryck som skratt och leende ska inte finnas med i transkriberingen.  

     När studiens material transkriberades bearbetades innehållet utefter dessa riktlinjer. Enligt 

Bryman (2008) är hänsynstagande vid transkribering aktuellt för att minska att respondenten 

låter enfaldig.   

    Transkriberingen tematiserades vilket innebär att centrala teman plockades ur 

transkriberingen. Bryman (2008) menar att material oftast kodas i teman för att underlätta 

urskiljning av de ämnen som varit mest frekventa under intervjuerna.  

    Kategoriseringarna utformades genom att vi var för sig läste det transkriberade materialet 

och valde relevanta kategorier som belyste det centrala i intervjuerna. Sedan sammanställde vi 

kategorierna och skapade tre övergripande teman som överensstämmer med studiens 

frågeställningar. Under respektive kategori redovisades ämnet utifrån ett antal citat och en 

sammanställning av respondenternas svar. Resultatet analyserades sedan med hjälp av 

studiens tolkningsram.  

     Under avsnittet resultat och analys presenteras således citat från intervjuerna och 

respondenterna har då getts fiktiva namn och kallas Anna, Beatrice, Cecilia, Daniella och 

Emma, för att ge ett större flyt i resultatredovisningen. Namnen har valts slumpmässigt för att 

undvika identifiering och har ingen koppling till respondenterna.  

     Centrala aspekter, metoder och socialsekreterarnas yrkesroll har valts som teman eftersom 

frågeställningarna berör dessa områden. Nedan visas dessa teman och deras kategorier. 

Centrala aspekter i barnsamtal 

- Barns utveckling 

- Barnperspektivet 

- Föräldra-barnrelationen 

- Omständigheter kring samtalet 

- Alliansen mellan socialsekreterare och barn 

Metoder i barnsamtal 

- Metoder 

- Verktyg och tekniker 

Socialsekreterarens yrkesroll 

- Tidsbrist 

- Svårigheter 

- Kollegialt stöd 

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) innebär validitet att studiens 

resultat uppnår det syfte och de frågeställningar som studien utgår ifrån. För att uppnå en hög 

validitet valdes respondenterna utifrån studiens syfte. Då studien avsåg att undersöka 

socialsekreterares upplevelser av barnsamtal valdes således en grupp socialsekreterare som 

arbetar med barnavårdsutredningar som lämpliga respondenter. Studiens datainsamlingsteknik 

var semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att en intervjuguide (se bilaga 1) utformades 

innan intervjuerna. Detta kan innebära att den insamlade datan kan ha präglats av de 

förförståelser vi har haft då intervjuguiden har skrivits. Respondenterna har därmed berättat 

sina upplevelser av barnsamtal utifrån vad intervjuguiden har efterfrågat, vilket kan ha 

genererat andra svar än vad respondenterna gett om de hade fått berätta fritt om sina 

upplevelser av barnsamtal. Vi har dock valt att presentera studiens resultat med 

frågeställningarna i åtanke, för att stärka validiteten. 
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     Patel och Davidsson (2011) menar att reliabilitet innebär att studien sker på ett tillförlitligt 

sätt och anger hur väl metodvalet står emot slumpmässiga inslag. För att uppnå hög reliabilitet 

i studien fanns tillfälle för respondenterna att fråga om de inte förstod intervjufrågorna och 

intervjuledaren frågade vid ett flertal tillfällen om respondenterna förstod frågan. Intervjuerna 

hölls vidare av samma intervjuledare vilket kan stärka reliabiliteten då frågorna och 

bemötandet kan antas ha mindre variationer än om intervjuledaren skulle ha bytts ut efter 

varje intervju. Tillförlitligheten kan dock ha minskat då respondenter kan ha blivit påverkade 

av ett antal faktorer innan eller under intervjutillfället som vi inte är medvetna om, vilket kan 

ha inverkat på respondenternas svar. Detta påverkar även studiens replikerbarhet då den unika 

situationen inte kan upprepas. 

      Bryman (2008) förklarar att generaliserbarhet är ett mått på hur väl ett 

undersökningsresultat kan överföras till en större kontext. Enligt Bryman är kvalitativa 

forskningsresultat vanligtvis svåra att generalisera till andra kontexter, om intervjuer endast 

skett med få respondenter. Om urvalet av respondenter inte varit slumpmässigt är det även 

tvivelaktigt om urvalet kan ses som representativt för den övriga populationen. Vår studie 

bygger på intervjuer med fem respondenter vilket är ett begränsat urval som inte valts ut 

slumpmässigt och resultatet kan därmed inte överföras på en större population. Resultatet av 

studien överensstämmer dock till stor del med den använda tidigare forskningen, vilket 

innebär att resultatet bekräftas av tidigare forskning. Studien eftersträvar inte en 

generaliserbarhet utan en djupare förståelse av respondenternas upplevelser. Bryman (2008) 

menar att vid kvalitativa studier strävar forskaren efter att studien ska vara teoretiskt 

generaliserbar, vilket innebär att resultatet ska kunna jämföras med den tolkningsram som 

tillämpas. Resultatet i denna studie har jämförts med den tolkningsram som studien använt, 

vilket innebär att studien är teoretiskt generaliserbar.  

4.7 Etiska övervägande  
Enligt Bryman (2008, s. 131) och Vetenskapsrådet (2002) föreligger det fyra grundläggande 

etiska principer inom forskning. Principerna berör information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande. Den första principen är informationskravet som innebär att respondenterna ska få 

information om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt. Bryman (2008) förklarar vidare 

att samtyckeskravet innefattar att respondenterna själva har bestämmanderätt gällande 

huruvida de vill medverka i studien eller ej. 

    För att tillförsäkra informationskravet fick respondenterna ett informationsbrev (se bilaga 

2) en tid innan intervjuerna ägde rum som gav information om studiens syfte och vilka teman 

som skulle beröras under intervjun. För att tillförsäkra samtyckeskravet innehöll brevet även 

information gällande frivillighet att delta och att respondenterna har rätt att avbryta sin 

medverkan i studien närsomhelst. Då respondenterna valt att medverka i studien ses detta som 

ett samtycke men ett muntligt samtycke inhämtades även i samband med intervjuerna. 

     Bryman (2008) förklarar vidare att konfidentialitetskravet innebär att uppgifter ska 

hanteras med största aktsamhet och förvaras på ett sådant sätt att personuppgifterna skyddas 

från insyn. Författaren förklarar vidare att nyttjandekravet innefattar att uppgifter som 

insamlas till forskning endast får användas i den aktuella studien om inget annat avtalas med 

respondenterna.  

    För att uppfylla konfidentialitetskravet och nyttjandekravet avidentifierades respondenterna 

både i studien och i det transkriberade materialet. Respondenterna blev även informerade om 

att materialet endast kommer att användas i forskningssyfte.  

     Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar även att respondenter bör få möjlighet att läsa 

igenom materialet innan det publiceras. För att tillgodose detta har respondenterna fått 

möjlighet att granska de uttalanden som studien berört i resultatdelen och godkänt att dessa 

används i studien.   
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4.8 Metoddiskussion 

I studien har tre forskningar använts varav två inte är genomförda i Sverige, dock är de 

genomförda i nordiska länder. Detta innebär att vår studie inte utförts i samma kontext som de 

två nordiska forskningarna, vilket kan innebära skillnader gällande lagar, förordningar och 

värderingar. Vi anser dock att eftersom dessa forskningar är utförda i norden finns en relativt 

stor likhet med Sverige gällande ovanstående faktorer.  

     En annan faktor som kan påverka resultatet är att en av författarna till denna studie 

genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning på den arbetsplats där intervjuerna utfördes. 

Detta kan ha haft inverkan på respondenternas svar eftersom författaren hade en relation till 

varje respondent. Denna inverkan försökte förmildras genom att denna författare inte var 

intervjuledare vid någon av intervjuerna. 

 

5. Resultat och analys 
Under rubriken Resultat och analys presenteras respondenternas svar med analyser utifrån 

tolkningsramen. Olika teman har valts ut för skapa en överblick av resultatet av intervjuerna.  
 

5.1 Centrala aspekter i barnsamtal 
Barns utveckling 

Kategorin Barns utveckling syftar till de hänsynstaganden som socialsekreterarna upplever att 

de gör till barns ålder, utveckling och personlighet i samtal. Respondenterna menade att det 

finns en stor skillnad i bemötandet av små barn i jämförelse med ungdomar. Samtliga 

respondenter uttryckte att ålder var en faktor som påverkade samtalet och hur de som 

professionella fick förhålla sig till barnet. Beatrice förklarade att i samtal med små barn krävs 

en tydlighet som inte behövs i samtal med vuxna, vilket kan förklaras med att små barn inte 

har en tillräckligt utvecklad språkförmåga. 

Det är ju klart att man inte kan prata med en 4 åring som man kan prata med en vuxen. För 

de har inte samma språk, men det är ingenting som jag tänker speciellt mycket på. (Beatrice)  

Små barn förstår inte riktigt på samma sätt, sådär måste man liksom ha ett annat 

tillvägagångssätt. (Anna) 

Kortesluorna m.fl. (2003) menar i sin forskning att som professionell krävs kunskap kring 

barns utvecklingspsykologiska stadier för att veta vilken språknivå som passar barnets 

förmåga att förstå. I likhet med detta resonemang förklarar Socialstyrelsen (2004) att 

barnsamtal kräver ytterligare kunskap än vad samtal med vuxna gör, beroende på barns 

förmåga och utveckling. 

     Respondenterna och tidigare forskning (Kortesluorna m.fl., 2003; Socialstyrelsen, 2004) 

visar båda vikten av att se till barns utvecklingsnivå samt förmåga att förstå språket, vilket 

således utgör en central del av att säkerställa att informationen som framkommer i samtal med 

barn blir så trovärdig som möjligt. 

     Anna menade att språkförmågan kan medföra att barn inte förstår innehållet i samtalet på 

samma sätt som vuxna, vilket innebär att som professionell krävs ett annat tillvägagångssätt i 

samtal med barn. Hon menade vidare att språksvårigheter kan orsaka att små barn inte får lika 

stor plats i sin utredning som en ungdom får, eftersom de inte har samma förmåga att uttrycka 

sig. Daniella uttryckte detta som ett dilemma i barnsamtal i relation till utveckling.   

I jämförelse med en femåring så kanske man inte får lika mycket av barnets egen berättelse 

som om man pratar med en sjuttonåring. Så i de utredningarna kanske en sjuttonåring har 

mer att tillföra i ord, än om man pratar med en femåring. (Daniella) 
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Jag träffade en tioåring för någon vecka sedan som var väldigt svår att prata med, samtidigt 

har jag träffat femåringar som det har gått betydligt lättare att prata med. Så det är hur de är 

som personer, men givetvis är det skillnad på ålder men det är mycket personlig utveckling 

också. (Cecilia) 

Cecilia uttryckte att ålder är centralt men att också faktorer som barnets egen utveckling och 

inlärning påverkar samtalet. Majoriteten av respondenterna menade att det är grundläggande 

att som professionell kunna anpassa sin kommunikationsnivå till barnets utvecklingsnivå. 

Cecilia uppgav vidare att barnets personlighet även är en avgörande faktor för samtalet. Alla 

metoder fungerar inte på alla barn och därför måste samtalet också präglas av hänsynstagande 

till personlighet, utöver ålder och utveckling. Daniella uttryckte en liknande tankegång och 

menade att metoder som används i barnsamtal anpassas både till ålder och till personlighet. 

Liknande resonemang förs av Kortesluorna m.fl. (2003) som förklarar att barns individuella 

utveckling är det som fokus bör ligga på, även om utvecklingspsykologiska stadier är en 

grund att utgå från. Øvreeide (2010) menar att som professionell krävs en anpassning till 

barnets individuella funktionsnivå, framför allt med barn i utsatta situationer då de barnen har 

en ökad risk att utveckla en mindre utvecklad kommunikationsförmåga i jämförelse med barn 

i samma utvecklingsstadie som växt upp under trygga förhållanden.  

     Utifrån detta kan ses att respondenternas upplevelser av vilka delar som är centrala inom 

barnsamtal överensstämmer med vad forskningen (Kortesluorna m.fl., 2003; Øvreeide, 2010) 

visar. Resonemangen som respondenterna förde och det resultat forskning (Kortesluorna 

m.fl., 2003; Øvreeide, 2010) visar gällande vikten av att ta hänsyn till ålder och 

utvecklingsstadier men samtidigt se till barnets personlighet och individuella utveckling, har 

liknande utgångspunkt i vad som är grundläggande i samtal och bemötande av barn. 

Konsekvenser av att inte ta hänsyn till detta beskriver respondenterna vara att barnet kan 

missförstå innehållet i samtalet, vilket kan leda till att socialsekreteraren fattar beslut utifrån 

felaktiga uppgifter eftersom barnet inte förstått frågorna. En förståelse av barns förmåga att 

uttrycka sig är därmed grundläggande för att barnet ska kunna få det utrymme i utredningen 

som barn enligt 1 kap 2 § Socialtjänstlagen är berättigade till.  

 

Barnperspektivet 

Kategorin Barnperspektivet sammanfattar barns rättigheter, barns röst och barns bästa, vilket 

uppkom under samtliga intervjuer. Samtliga respondenter menade att det är grundläggande att 

ha barnperspektivet i fokus.  

Har man inte ett barnperspektiv, är man kanske inte så bra på det här jobbet. (Cecilia) 

Beatrice menade att inledningsvis i ett samtal med barn ska information ges till barnet 

gällande deras rätt att ställa frågor om de inte förstår. Beatrice underströk även att barn har 

rätt att säga nej till samtal om de inte vill medverka.  

De måste ju ha möjlighet att säga nej precis som vuxna har. (Beatrice) 

Socialstyrelsen (2004) understryker att barn inte har lika stor möjlighet att säga nej till samtal 

som vuxna, men att de inte har någon skyldighet att samtala med socialsekreterare och har rätt 

att neka till samtal. I likhet med detta påpekar Larsson (2005) att det som professionell är 

viktigt att tänka på att barnsamtal sker på den vuxnes villkor och att barnets möjligheter att 

påverka samtalet är begränsade.  

     Det framkommer av respondenternas svar och den tidigare forskningen (Socialstyrelsen, 

2004; Larsson, 2005) att socialsekreteraren befinner sig i en maktposition gentemot barnet, 

vilket gör att det är nödvändigt att barn informeras om sina rättigheter i samtalet. Denna 
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information kan leda till att barnet stärks i sina rättigheter och därmed får mer makt över sin 

medverkan i samtalet. Informationen bör ges eftersom att barnet vanligtvis inte är medvetet 

om sina rättigheter, som att neka till samtalet eller enskilda frågor.   

     Emma förklarade att i början av ett samtal är det även viktigt att fråga barnet om det vet 

varför det är här, sedan berättar den professionella i enkla ord varför barnet är på 

socialtjänsten. Emma berättade vidare att många barn inte förstår varför de ska svara på frågor 

av en helt okänd människa. Samtliga respondenter underströk vikten av den inledande 

informationen i samtalet. Enligt 3 kap 5§ Socialtjänstlagen har barn rätt att få all relevant 

information kring sitt ärende och sina rättigheter, då barnet är aktuellt för eventuella insatser 

från socialnämnden. 

     Respondenterna diskuterade även kring barnets röst i utredningen. Enligt Beatrice bör 

barnets röst alltid vara med i utredningen. Det finns tillfällen då uppgifter inhämtade från 

barnet väljs bort då informationen bedömts vara skadlig för barnet eftersom föräldrarna ska ta 

del av utredningen. Beatrice menade vidare att barnets berättelse är barnets sanning och att 

föräldrarna med hjälp av den professionelle bör få förståelse för barnets upplevelser. Anna 

uttryckte att det är barnets upplevelse som ska styra utredningen och att det inte går att bortse 

ifrån barnets berättelse, även om vuxna runt omkring uppger något annat. I likhet med detta 

menar Cederborg (2000) att barnets berättelse bör vara det som utredningen utgår ifrån och att 

det är barnets egen vilja som ska styra utredningsarbetet och inte vad de vuxna omkring 

barnet anser vara bäst för barnet. Sjöblom (2002) understryker att barn ska ses som experter 

på sitt eget liv, vilket innebär att arbete med barn ska utgå från barnets berättelse. Cederborg 

(2000) förklarar att när barns röst framkommer i utredningen ges barnet en möjlighet att själv 

förändra sin livssituation. 3 kap 5 § Socialtjänstlagen fastställer även att barns inställning till 

utredningen och sin situation ska klargöras i möjligaste mån. 

     Respondenterna uttryckte att det är barnets upplevelser som ska vara i fokus för 

utredningen, även om det finns motsägande utsagor av vuxna. Resonemangen kring barns 

berättelser kan förstås utifrån tidigare forskning (Cederborg, 2000; Sjöblom, 2002) som 

förklarar att barn är de som bäst vet hur deras liv ser ut och att de därmed bör vara den 

främsta informationskällan till utredningens beslutsunderlag. Det framkommer även att 

respondenterna ibland ställs inför etiska dilemman då de måste välja att prioritera mellan 

barns röst och barns bästa, vilket kan leda till att känslig information som kan skada barnet 

inte tas med i utredningen.   

     Daniella menade att det är viktigt att säkerställa att barnets röst framkommer i utredningen 

och inte den professionelles tolkning av barnets röst. För att undvika tolkning menade 

Daniella att till exempel ord med förstärkning såsom ”jätte” eller ”väldigt” ska undvikas. 

     Emma uppgav att det även är viktigt att följa upp hur barnet mår efter ett samtal, eftersom 

samtal kan sätta igång processer som kan skada barnet och förvärra deras utsatta situation. 

Hindberg (1999) för ett likande resonemang och menar att den professionelle ska lyssna på 

barnets berättelser och se till barnets bästa utifrån ett helhetsperspektiv.  

     Daniella uttryckte att barnet alltid ska vara i fokus och att mötet ska försöka göras så tryggt 

som möjligt för barnet. Enligt Socialstyrelsen (2004) ska barnperspektivet alltid vara 

genomgående i arbete med barn, vilket innebär att barnet alltid ska få den största delen i sin 

egen utredning, således är barnsamtal en viktig faktor för att tillgodose barnperspektivet. 

     För att säkerställa barns rättigheter ska enligt Socialstyrelsen (2004) barnperspektivet alltid 

vara i fokus i arbetet med barn. Utifrån respondenternas svar framkommer att de tar hänsyn 

till barnperspektivet genom att ge barnet all relevant information kring situationen och barnets 

rättigheter på ett sätt som barnet kan förstå, att ge barnet utrymme i utredningen och att 

säkerställa att barns röst inte förvrids vid tolkning, samt att se till barnets bästa i ett 

helhetsperspektiv. Detta förhållningssätt kan stärka barns maktposition i samtal med 

socialsekreterare. 
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Föräldra-barnrelationen 

Kategorin Föräldra-barnrelationen utgår från respondenternas reflektioner kring hur barns 

lojalitet till sina föräldrar kan ha inverkan i barnsamtal och hur föräldrars närvaro påverkar 

samtalet.  

     Cecilia förklarade att barn ofta är lojala mot sina föräldrar även om föräldrarna är orsaken 

till att barnet är aktuellt på socialtjänsten, eftersom det fortfarande är barnets mamma och 

pappa. Emma upplevde att en sådan situation kan skapa stress, eftersom det är den 

professionelles ansvar att inte ställa frågor som gör att barnet känner skuld gentemot sina 

föräldrar. Larsson (2005) förklarar att det finns risk för att barnet känner skuld vid frågor 

kring känsliga ämnen. Cederborg (2000) redogör för att undersökningar visar att 

socialarbetare undviker att samtala om händelser som kan leda till lojalitetskonflikter mellan 

barnet och föräldrarna vilket kan leda till att bedömningsunderlaget inte blir tillfredställande.  

     Respondenterna beskrev att lojalitetskonflikter är en svårighet i samtal med barn och att 

det är viktigt att ha i åtanke att barn kan försättas i svåra situationer vid frågor om deras 

föräldrar. Trots denna svårighet menar Cederborg (2000) att vid undvikandet av samtal som 

kan skapa lojalitetskonflikter kan en konsekvens bli att barnets röst inte framkommer i lika 

stor utsträckning. Socialsekreterare sätts därmed i ett etiskt dilemma då de måste prioritera 

mellan barnets röst i utredningen och huruvida barnet ska besvara känsliga frågor eller inte. 

     Samtliga respondenter uttryckte att det är främjande för samtalet att föräldrarna inte 

närvarar under samtalet. Daniella menade att barnet ofta är allierat med sina föräldrar, vilket 

motverkar att de kan prata öppet inför den professionelle om föräldrarna närvarar. Anna 

berättade om en teknik som kan användas om barnet vill att föräldrarna ska vara med under 

samtalet.  

Om föräldrarna är med i rummet så får de sitta med ryggen mot barnet för att som förälder 

skickar man signaler till barnet omedvetet och man kan titta på ett speciellt sätt eller med 

kroppen uttrycka något. Barnet läser av föräldern väldigt väl och då kan de styra mycket. 

(Anna) 

Ibland kan jag tänka att det kan vara bra att prata med barnet enskilt, att inte föräldrarna är 

med. Det kan vara känsligt och barn är oftast allierade med sina föräldrar och de kanske inte 

vågar säga precis vad de tänker när föräldrarna är med. (Daniella) 

Cederborg (2000) förklarar att för att barnsamtal ska bli så gynnande som möjligt bör ett fåtal 

människor befinna sig i rummet under samtalets gång, för att motverka att barnet ska bli 

påverkat av yttre faktorer. Aldridge och Wood (1998) menar emellertid att personer eller 

objekt som kan representera personen som varit närvarande vid händelsen som samtalet berör 

kan öka barns minnesförmåga.  

    Cederborg (2000) menar således att föräldrars närvaro kan hindra barnets 

koncentrationsförmåga under samtal med socialsekreterare. Det finns dock även forskning 

(Aldridge & Wood, 1998) som belyser att det kan vara positivt att föräldern eller något som 

representerar denne, närvarar under samtalet på något sätt. Samtliga respondenter uttryckte att 

föräldrar inte bör närvara under samtalet eftersom det inte gynnar samtalet, då barnet kan bli 

påverkat av deras närvaro. Detta stödjs delvis av Cederborg (2000) medan Aldridge & Wood 

(1998) antyder att det kan vara främjade för barnets minne att föräldrar närvarar vid samtal. 

Föräldrar skulle kunna erbjuda barnet trygghet under samtalet samtidigt som det kan vara 

olämpligt att föräldern närvarar om denne är orsaken till samtalet.  
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Omständigheter kring samtalet 

Kategorin Omständigheter kring samtalet berör miljön i samtalet samt anledningen till att 

barnet har kontakt med socialtjänsten, vilket uppkom i samtliga intervjuer.  

     Emma upplevde att socialtjänsten inte har några passande lokaler för barnsamtal, vilket 

kräver att den professionelle aktivt får skapa en trygg miljö som exempelvis kan uppnås 

genom att lägga in leksaker i samtalsrummet. Beatrice lyfte fram att hemmiljön är en bättre 

miljö att hålla barnsamtal i än de lokaler som finns på socialtjänsten. Samtliga respondenter 

uppgav att hemmiljön är att föredra under ett barnsamtal. Cecilia förklarade att detta beror på 

att hemmiljön är en trygg plats för barnet. Enligt Emma kan skolan även vara en bra miljö 

eftersom att den är välkänd för barnet, vilket kan skapa trygghet. 

När vi går hem till familjerna är det lättare att prata för barnet visar alla sina leksaker och så 

oftast och liksom tycker att det är jättekul och då blir det mer avslappnat. (Daniella) 

En hemtrevlig miljö är en bättre miljö än de besöksrum som finns på socialkontor. (Beatrice) 

 Kortesluorna m.fl. (2003) menar att en risk med att hålla barnsamtal i en för barnet okänd 

miljö är att barnet i större utsträckning vill ge svar på frågor, vilket kan göra att barnet 

besvarar frågor det inte har förmåga att göra på grund av bristande uttrycksförmåga eller 

faktisk upplevese av det frågan berör. Øvreeide (2010) påpekar emellertid att det som 

professionell är viktigt att beakta att om samtal hålls i en miljö som är känd för barnet, såsom 

hemmet eller skolan, kan detta leda till obehagliga frågor från omgivningen som kan undra 

vad samtalet handlar om. Om det finns risk för att en sådan situation uppstår kan det vara 

fördelaktigt att samtalet hålls i en neutral miljö för barnet. Enligt Wilson och Powell (2001) 

bör det samtalsrum där barnsamtal ska hållas i vara barnanpassat i den mån att det finns 

objekt i rummet som barnet kan relatera till och att barnet känner sig tryggt i miljön. Liknande 

resonemang för Kortesluorna (2003) som menar att det är av vikt att den professionelle ska 

anpassa miljön till ett barnsamtal och att barnet också ges utrymme att anpassa sig till 

samtalsrummet.  

     Respondenterna konstaterade att hemmiljön, skolmiljön eller annan för barnet trygg miljö 

ger bättre möjligheter till ett bra barnsamtal. Det finns belägg för detta i forskning 

(Kortesluorna m.fl. 2003; Wilson & Powell 2001) som visar att det är grundläggande i ett 

barnsamtal att barnet känner sig tryggt vilket ökar i en känd miljö. Øvreeide (2010) menar 

emellertid att socialsekreteraren bör ta i beaktande att samtal i hemmet eller skolan även kan 

leda till att barnet får svara på många frågor av omgivningen. I vissa fall finns inte heller en 

trygg miljö att tillgå vilket innebär att samtalet hålls i ett besöksrum på socialtjänsten. 

Respondenterna uttryckte att besöksrummen inte är barnanpassade och de upplevde då att det 

var deras ansvar att skapa en trygg miljö för barnet, exempelvis genom att lägga in leksaker i 

rummet. Kortesluorna (2003) konstaterar också detta och menar att den professionelle ska 

anpassa sig efter den rådande situationen. Det framkommer således att det är 

socialsekreterares ansvar att finna eller skapa en trygg miljö för barnet. 

     En annan omständighet som respondenterna reflekterade kring var den unika situationen 

som gjorde att barnet blev aktuellt på socialtjänsten. Daniella menade att det finns olika 

svårighetsgrader på barnsamtal beroende på vad syftet med samtalet är.  

Absolut kan det finnas faktorer runt ett barn som gör att det blir extra känsligt eller svårt att 

tala om, det kan ju vara en svår problematik som ligger bakom som kanske inte är så lätt att 

prata om alltid, som är känslig eller så. (Daniella) 

Anna uttryckte att en svårare problematik kan orsaka stress hos den professionelle eftersom 

barnet kan ha tagit skada av sin situation, vilket kräver att den professionelle måste kunna 
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avväga hur samtalet ska hållas. Wilson och Powell (2001) menar att när den professionelle 

förbereder sig inför ett barnsamtal bör fokus vara på syftet med samtalet och omständigheter 

kring barnet. Genom detta gynnas förutsättningarna för barnet och den professionelle i 

samtalet.  

      Respondenterna konstaterade att en svår problematik hos barnet kan orsaka stress inför 

samtalet. Denna stress kan motverkas genom att socialsekreterare förbereder sig inför 

samtalet, då Wilson & Powell (2001) menar att förberedelser kring barnets situation ger bättre 

förutsättningar för ett bra samtal.  

 

Alliansen mellan socialsekreterare och barn 

Kategorin Alliansen mellan socialsekreterare och barn sammanfattar vad respondenterna 

reflekterade kring gällande hur den professionelle kan skapa en relation till barnet och skapa 

en trygg miljö för samtalet. 

     Beatrice berättade att alla barn inte vill prata med socialtjänsten, vilket gör det viktigt att 

som professionell bygga upp ett förtroende hos barnet för att det ska våga och vilja prata. 

Beatrice upplevde att det är en avvägningsfråga hur mycket och om barnet överhuvudtaget 

ska pressas att prata. Kortesluorna (2003) menar att barn inte ska pressas under samtal och om 

barnet inte vill svara på frågan bör den professionelle återkomma till frågan under ett senare 

tillfälle i samtalet. 

     Emma uppgav att det är av vikt att få barnet att känna sig bekvämt under samtalet för att 

undvika att de ska bli skrämda eller rädda i situationen. Anna uttryckte att relationen till 

barnet är grundläggande för att bygga en allians.  

Med barn handlar det mycket om att man liksom måste bygga upp en relation till dem mer än 

till vuxna. (Anna) 

Enligt Cecilia bör barnet få utrymme att närma sig den professionelle först i samtalet, vilket 

kan underlätta den framtida relationen. Emma berättade att genom att ta reda på barnets 

intressen och vad som är viktigt för det just då, kan en allians skapas. I likhet med detta menar 

Wilson och Powell (2001) att i förberedelsen inför samtal kan den professionelle 

fördelaktigen ta reda på information kring barnet och dennes intressen, vilket gynnar samtalet. 

Emma förklarade vidare att genom att få barnet intresserat läggs grunden för ett lyckat samtal. 

Anna uttryckte att det är av vikt att som professionell kunna vara öppen och ärlig gentemot 

barnet. Hon berättade att barnets föräldrar i vissa fall ger restriktioner till den professionelle 

angående hur mycket denne får berätta för barnet, vilket kan hindra öppenheten i samtalet. 

Enligt Daniella är det även av vikt att som professionell ha fingertoppskänsla i ett barnsamtal 

för att kunna skapa en allians. 

Kärnan i barnsamtal tycker jag är att ha fingertoppskänsla och känna av situationen och ta 

hänsyn till vissa faktorer och möta dem där de är och försöka skapa en allians, försöka få 

mötet att bli så tryggt som möjligt. (Daniella) 

Korkman (2006) förklara att relationen till barnet kan skadas av att den professionelle har en 

alltför auktoritär framtoning. Kortesluorna (2003) menar att tidigare erfarenheter av barn kan 

vara till den professionelles fördel vid allianskapandet under ett barnsamtal eftersom den 

professionelle då har erfarenhet av att interagera med barn. En god interaktion leder till bättre 

förutsättningar för ett bra samtal, emellertid är det av vikt att denna goda interaktion fortgår 

under alla samtal i utredningsprocessen för att upprätthålla alliansen med barnet.  

     Respondenterna uppgav att ett öppet och ärligt klimat gentemot barnet främjar en god 

allians under samtalet. Detta överensstämmer med Kortesluornas (2003) forskning som 

belyser att interaktionen från den professionelles sida är avgörande för den framtida 

samtalsalliansen. Respondenternas upplevelser av alliansens betydelse för samtalet 
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överensstämmer med Kortesluornas (2003) konstateraterande att alliansen mellan den 

professionelle och barnet är av central betydelse för barnsamtal. Korkman (2006) menar att 

den professionelle måste tänka på hur denne framstår under samtalet för att förhindra att en 

framtida allians med barnet ska bli skadad. 

 

5.2 Metoder i barnsamtal 
Metoder 

Kategorin Metoder innefattar de metoder som respondenterna använder sig av i sitt arbete 

med barnutredningar på socialtjänsten.  

     Samtliga respondenter uppgav sig tillämpa Signs of safety, nallekorten och BBIC på 

arbetsplatsen. Daniella förklarade att Signs of safety är en lösningsfokuserad och 

nätverksbaserad metod som utgår från det som barnet upplever vara problem, styrkor och 

önskningar i sin situation. Anna uppgav att nallekorten är användbara i situationer då barn har 

svårt att uttrycka sina känslor med ord. Nallekorten är kort med nallar som har olika miner 

och barnet kan då ta fram det kort som bäst representerar barnets känslor. Enligt 

Socialstyrelsen (2006) står BBIC för barns behov i centrum vilket innefattar en helhetssyn på 

barns och ungas utveckling inom en rad områden exempelvis fysisk och psykisk hälsa, 

utbildning, samt känslo- och beteendemässig utveckling. Beatrice och Anna uppgav sig även 

använda norrköpingsmodellen, som de blivit utbildade i på annan arbetsplats. Gustavsson 

(2011) förklarar att Norrköpingsmodellen är en intervjuteknik som syftar till att få fram 

barnets röst i socialtjänstens utredningar. Anna uppgav sig även vara utbildad i Trappan som 

hon förklarade är en modell för barnsamtal med barn som bevittnat våld. Daniella menade att 

även nätverkskartor är en metod som är väldig användbar i samtal, främst då med äldre barn. 

Daniella förklarade att då nätverkskartor används i barnsamtal delas en cirkel in i fyra delar 

bestående av familj, vänner, skola och övrigt. Barnet får sedan placera in de personer som 

finns i dennes liv i dessa fyra delar, vilket Daniella berättade är ett bra sätt att få igång ett 

givande samtal.  

     Enligt Anna är utbildningar i metoder och tekniker viktiga för att praktisera barnsamtal.  

Jag tror det är viktigt med utbildningar i barnsamtal, för då kan man, har man jobbat med det 

mycket så får man ju liksom en grund att stå på i det och då är det lättare tror jag än vad jag 

själv upplevde det innan jag hade fått de här utbildningarna. (Anna) 

Anna berättade vidare att metoderna inte behöver användas fristående utan att de kan 

samverka, för att kunna anpassas till barnets individuella behov. Beatrice menade att 

metoderna fungerar mer som redskap i samtal med barn, istället för att tillämpa regelrätt en 

metod.  Emma och Daniella efterfrågade fler metoder i samtal med barn för att få fler verktyg 

till att hantera sådana situationer.  

     Enligt Sundell, m.fl. (2007) finns det inget som reglerar hur en utredningsprocess ska gå 

till vilket innebär att socialarbetaren är fri att utforma ett eget arbetssätt utifrån tidigare 

erfarenheter och kunskap. Kortesluorna m.fl. (2003) förklarar att det är den professionelles 

sätt att utforma sitt arbete som avgör vilken information barnet kan ge, då barn lätt blir 

påverkade av hur den professionelle styr samtalet.  

     Respondenterna uttryckte ett behov av fler metoder kring samtal med barn, vilket kan 

förstås genom den forskning som Sundell, m.fl., 2007) utfört, som förklarar att socialarbetaren 

har en stor frihet att utforma sitt eget arbete vilket kan orsaka stress. Kortesluorna m.fl. (2003) 

påpekade även att den professionelles metoder avgör vilken information som framkommer 

under ett barnsamtal. Respondenterna menade att den professionelle bör se till barnets 

individuella behov och att flera metoder kan samverka för att möta barnets behov, vilket visar 

vikten av att ha en bred kunskap om flera metoder. Genom att ha flera metoder som 
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utgångspunkt i barnsamtal ökar chansen att möta barnets behov, vilket kan vara avgörande då 

forskning menar att det är den professionelles samtalsmetodik som avgör vad barnet får 

möjlighet att berätta. Det blir således tydligt att metoder är grundläggande i socialsekreterares 

arbete med barnsamtal.  

Verktyg och tekniker 

Kategorin Verktyg och tekniker berör de redskap som respondenterna använder i barnsamtal 

utöver de regelrätta metoderna.  

     Beatrice berättade att genom att leka med barnen under ett samtal kan situationen bli mer 

avslappnad. Det kan även underlätta för barnet att få träffa den professionelle under fler 

tillfällen eftersom det kan vara svårt att prata med någon okänd. Enligt Kortesluorna m.fl. 

(2003) bör den professionelle skapa en trygghet för barnet, vilket kan göras genom att 

inledningsvis leka med barnet. Om barnet känner sig tryggt i samtalssituationen kan 

förtroendet till den professionelle öka vilket kan medföra att barnet pratar mer fritt.   

     Respondenterna och Kortesluorna m.fl. (2003) är överens om vikten av att skapa en trygg 

miljö för barnet eftersom att detta är fördelaktigt för barnet och den professionelle. Det är 

således ett viktigt verktyg för den professionelle att få barnet att känna trygghet vilket kan nås 

genom lek och att skapa en relation. 

     Anna uppgav att en annan viktig teknik är att ställa uppföljningsfrågor till barnet för att 

tydliggöra vad de faktiskt menar. 

Man får fråga vidare och försöka undvika ledande frågor för där kan man ju styra väldigt 

mycket och det måste man vara uppmärksam på sig själv och där är det ju bra om man 

hunnit förbereda sig innan. (Anna) 

Emma menade att den professionelle inte bör ställa för svåra frågor till barnet, för att undvika 

att barnet inte ska känna sig obekvämt. Tålamod är således en bra egenskap hos den 

professionelle för att ge barnet det utrymme det behöver för att känna sig bekvämt. Cecilia 

berättade att ett annat viktigt verktyg är att uppmärksamma det som sker runt omkring och det 

icke-verbala under ett barnsamtal, då detta kan stå får lika mycket som orden. Cecilia 

uppmärksammade också frågetekniker såsom hur den professionelle uttrycker sig, vilka ord 

som används och hur barnet i samtalet kan komma att tolka det. Korkman (2006) förklarar att 

uppföljningsfrågor är ett viktigt verktyg för den professionelle i samtal eftersom att de 

tydliggör vad barnet menar, vilket kan undvika onödiga tolkningar från den professionelle. 

Enligt Cederborg (2000) är det viktigt att undvika ledande frågor i samtal med barn då dessa 

kan bli missvisande och hindra att barns berättelse framkommer i utredningen. För att undvika 

ledande frågor bör öppna frågor tillämpas i samtal med barn.  

     Respondenterna uppgav flera frågetekniker som också uppkom i forskning (Korkman, 

2006; Cederborg, 2000), som visar att det är grundläggande att den professionelle undviker att 

påverka barnet i samtalet för att barnets berättelse inte ska bli färgad av den professionelles 

förförståelse kring barnets situation.  

     Beatrice upplevde att den professionelle också använder sig själv i samtal med barn och 

använder alla sinnen för att kommunicera med barnet. Grundläggande är att barnet får 

utrymme att sätta ord på sina känslor med hjälp av den professionelle. Cederborg (2000) 

förklarar att socialarbetarens främsta verktyg är förmågan att lyssna förutsättningslöst på 

barnets berättelse. 

     Beatrice menade att det är viktigt att den professionelle lyssnar på barnet och ger barnet 

möjlighet att berätta, vilket även framkommer hos Cederborg (2000) som konstaterar att 

förmågan att lyssna är essentiellt för barnsamtal.  
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5.3 Socialsekreterarens yrkesroll 
Tidsbrist 

Kategorin Tidsbrist sammanfattar respondenternas tankar kring tidsbrist på arbetsplasten och i 

enskilda samtal med barn samt vilka effekter detta ger.  

     Cecilia berättade att ibland behövs många barnsamtal för att nå barnet och problematiken, 

vilket kan hindras eftersom utredningstiden enligt Socialtjänstlagen endast får vara fyra 

månader. Detta kan uppbåda en stress för att tiden inte räcker till för att uppfylla de egna 

kraven för yrkesrollen. Emma uppgav att det kan vara stressande att inte kunna lägga så 

mycket tid på barnsamtal som det upplevs kunna behövas. Fridh och Norman (2008) menar 

att socialarbetare ofta hamnar i etiska dilemman i utredningsarbetet med barn, vilket kan 

innebära att den professionelle måste göra prioriteringar i utredningen som medför att 

klientens behov inte tillgodoses fullt ut.  

     Respondenterna framförde att tidsbrist på arbetsplasten kan leda till att antal samtal måste 

minskas, vilken kan skapa stress för att hinna utföra en tillfredställande utredning på den 

utsatta tiden. Detta kan förstås utifrån Fridh och Norman (2008) som visar att socialarbetare 

ofta möter etiska dilemman som kräver prioriteringar.  

     Anna berättade att under en viss tid på arbetsplatsen var det en kaosartad arbetssituation 

vilket ledde till att barnets röst i utredningen fick mindre utrymme. De vuxna som utredningen 

omfattade var de som fick den största platsen eftersom de som vuxna var mer lättillgängliga i 

samtal. Anna upplevde att utredningarna inte blev tillfredställande och som professionell 

ingavs känslan av att inte göra ett bra arbete. För att motverka detta krävs tid till barnsamtal 

och att barnen får en stor plats i utredningen. 

För det är ju ändå för barnets skull som man gör den här utredningen, vi ska ha fokus på 

barnet men det blir inte alltid så. (Anna) 

Hindberg (1999) menar att då fokus läggs på vuxna i barnavårdsutredningar och då barnens 

röst inte framkommer, tillgodoses inte barnperspektivet som är grundläggande inom socialt 

arbete. Fridh och Norman (2008) förklarar att det är nödvändigt att samtala med barn för att få 

inblick i deras upplevelse, vilket ska vara grundläggande för beslutsfattande.  

     Annas upplevelse att inte utföra ett bra arbete då barnet försummas i utredningen, kan 

förstås genom diskussionen (Hindberg, 1999; Fridh & Norman, 2008) kring barns röst 

eftersom att barnperspektivet då inte är ledande i barnets utredning. Detta medför även att 

barns rätt att göra sin röst hörd inte tillgodoses, vilket är en rättighet enligt 3 kap. 5 § 

Socialtjänstlagen.  

     Beatrice berättade även att det krävs tillräckligt med tid för varje enskilt barnsamtal 

eftersom barn kan behöva mer tid än vuxna innan de vill och vågar berätta, vilket innebär att 

barnsamtal kan kräva långa samtal. Hon menade vidare att om den professionelle är stressad 

på grund av tidsbrist i samtalet kan barnet känna av det, vilket kan leda till att barnet inte 

känner sig bekvämt och väljer att inte berätta. Cederborg (2000) menar att antalet barnsamtal i 

en utredning varierar stort beroende på barnets behov och situation. Kortesluorna m.fl. (2003) 

förklarar att samtal med barn bör vara korta då barn inte har samma koncentrationsförmåga 

som vuxna, vilket innebär att fler korta barnsamtal är att föredra framför färre och längre. 

     Beatrices uppfattning om att enskilda barnsamtal kan kräva mer tid vid varje enskilt 

tillfälle än samtal med vuxna, motsägs av Kortesluorna m.fl. (2003) som menar att långa 

samtal inte är att föredra för barnets bästa. Detta menar vi går att ses ur olika perspektiv 

beroende på barnets individuella förutsättningar, då barn har olika behov av tid för att kunna 

uttrycka sig. Barnets individuella behov styr även antalet barnsamtal i utredningen.  

     Socialsekreterare befinner sig i en utsatt yrkesroll eftersom yrket präglas av motsättningen 

mellan tidsbrist och barnets behov och rättigheter. Socialsekreterare ställs således inför etiska 

dilemman.  
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Svårigheter 

Kategorin Svårigheter omfattar de svårigheter som respondenterna identifierade i barnsamtal. 

     Beatrice och Emma utryckte att alla barn inte vill prata med socialtjänsten och att detta är 

en svårighet under samtalet som kan leda till stress för den professionelle. Andra faktorer som 

respondenterna identifierade som svårigheter var omständigheter kring samtalet. Anna 

berättade att föräldrarnas inställning till socialtjänsten är avgörande i hur framgångsrikt ett 

barnsamtal ska bli. I vissa fall kan föräldrarna ha sagt att socialtjänsten kan ta barn från deras 

föräldrar, vilket hindrar den professionelles allians med barnet. Anna förklarade vidare att en 

del föräldrar inte vill att barnet ska bli informerat om att den professionelle kommer ifrån 

socialtjänsten, vilket hindrar den professionelles öppenhet gentemot barnet.  

     Cecilia menade att en annan svårighet kan vara barns magiska tänkande och fantasier, 

vilket kan minska trovärdigheten av ett barns berättelse. Emma reflekterade också kring 

barnets magiska tänkande och menade att för att säkerställa ett barns berättelse behöver den 

professionelle lyssna på barnet men samtidigt se till helheten. Enligt Larsson (2005) är det 

inte fördelaktigt att använda ord som leder till att barnet tror att det professionella samtalet är 

en lek och börjar fantisera, vilket kan medföra att barnets berättelse blir mindre trovärdig. 

Cederborg (2000) menar emellertid att barn över sex år har en väl utvecklad förmåga att skilja 

på verklighet och fantasi men konstaterar att det ändå kan upplevas vara svårt att avgöra om 

barnet fantiserar eller inte. 

     Respondenterna uppgav att barns magiska tänkande och fantasier kan leda till att deras 

berättelser inte blir fullt så trovärdiga som en vuxens berättelse. Det finns stöd för detta i 

Larsson (2005) som tar upp detta som en svårighet. Cederborg (2000) visar dock att barn i 

skolåldern kan skilja på verklighet och fantasi, vilket innebär att trovärdigheten i deras 

berättelse inte bör ifrågasättas om barnets personliga utveckling överensstämmer med de 

utvecklingspsykologiska stadierna.  

      Anna förklarade att som professionell är det viktigt att vara självkritisk. 

Det är viktigt att vara på vakt mot sina egna tankar så att det inte blir så att man, nej men det 

här kan inte ha hänt, att det blir för jobbigt för en själv liksom. Så man måste vara på vakt 

mot hur man själv tänker hela tiden och ifrågasätta och liksom vara uppmärksam, väldigt 

uppmärksam. (Anna) 

Respondenterna diskuterade även tolkandet av barns berättelser. Beatrice menade att en 

tolkning är detsamma som en fundering och det innebär inte att det är sant. Det är därför 

viktigt att vara försiktig med tolkningar av barns berättelser och att det framkommer i 

utredningen vad som är en tolkning. Cecilia menade att tolkningar aldrig går att komma ifrån.  

Jag tror att indirekt så tolkar du. Och det är väl klart att man, det är jättesvårt. Det är liksom 

från första början i utredningsprocessen när du läser anmälan eller ansökan så har ju du 

egentligen en förutfattad mening att jaha vad är det för fel här egentligen och man börjar 

spekulera och reflektera med sina kollegor. (Cecilia) 

I likhet med detta förklarar Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) att den professionelle 

alltid gör en tolkning av barns berättelser, vilket innebär att den professionelle alltid måste 

förhindra att barns uppleveser får en annan innebörd efter den professionelles tolkning. 

Socialstyrelsen (2004) menar att socialtjänstens tolkningsföreträde av barns röst innebär att 

barnets rätt att komma till tals är begränsad.  

    Utifrån respondenternas svar och forskning (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2000; 

Socialstyrelsen, 2004) kan förstås att socialsekreterare måste vara medvetna om att barns röst 

alltid tolkas, vilket ger socialsekreterarna ett ansvar att föra fram barns berättelse i deras 

ursprungliga betydelse och innebörd.  
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Kollegialt stöd 

Kategorin Kollegialt stöd innefattar det stöd respondenterna upplever att de får från varandra 

samt handledning från extern verksamhet.  

     Samtliga respondenter upplevde att mer diskussion kring ärenden skulle vara till hjälp vid 

beslutsfattande och hantering av ärenden. Emma menade att mer reflektionstid skulle vara bra 

men att denna skulle kunna ske utifrån behov hos socialsekreterarna. Beatrice uttyckte att 

diskussion kring barnsamtalet och dess svårigheter skulle vara utvecklande för den 

professionella rollen och bidra till bättre barnsamtal.  

     Cecilia berättade att kollegor och verksamhetsledare i största mån finns tillgängliga för 

stöd och råd, vilket också kan ses som en form av handledning i ärenden. Daniella uttryckte 

att kollegor även kan ge råd i samtalet.   

Ja dels så kan man ju ta hjälp av sina kollegor som kanske kan en metod lite bättre än vad jag 

kan… Man kan alltid stötta varandra i det. (Daniella) 

     Fridh och Norman (2008) menar att stöd genom handledning kan leda till att upplevelsen 

av det ansvar socialsekreterare har underlättas, vilket är främjande för arbetssituationen.   

     Det framkommer från respondenterna att stöd och diskussioner kring ärenden upplevs 

gynna deras personliga utveckling och hantering av svårigheter i arbetet. Kollegialt stöd kan 

således vara en viktig faktor och en möjlighet för att stärka socialsekreterarna i deras 

yrkesroller, vilket även Fridh och Norman (2008) understryker.   

6. Diskussion och slutsatser 
Syftet med studien var att undersöka socialsekreterares upplevelser av barnsamtal utifrån vad 

de uppfattar vara centrala aspekter i barnsamtal, vilka metoder och verktyg de använder och 

hur barnsamtal påverkar socialsekreterares yrkesroll. Diskussionen nedan kommer att utgå 

från en kronologisk ordning av barnsamtal. Förberedelser inför samtalet kommer att inleda 

diskussionen, vilket kommer att följas av reflektioner kring det som sker under samtalet. 

Avsnittet kommer att avslutas med vad som sker efter samtalet.  

 

Före barnsamtal 
I resultatet framkommer vikten av den miljö barnsamtalet sker i, vilket diskuterats både av 

respondenterna och i den tidigare forskningen (Kortesluorna m.fl., 2003; Cederborg, 2000; 

Wilson och Powell, 2001). Det har även påtalats av respondenter och forskning (Cederborg, 

2000) att socialtjänsten brister i att tillgodose en trygg miljö i sina egna lokaler utifrån barnets 

behov. Genom att skapa en bra samtalsmiljö på socialtjänsten kan samtalen underlättas, då 

miljön påverkar barnets röst och samarbetsförmåga. Detta i sin tur påverkar hur stor del barnet 

får i sin egen utredning. Finns ingen tillfredsställande miljö för barnsamtalet kan barnet få 

mindre plats i sin utredning och därmed tas inte hänsyn till barnperspektivet. Finns det en bra 

miljö ökar chansen till att barnet känner sig tryggt och vågar berätta fritt om sin situation. På 

grund av socialtjänstens brist på barnanpassade samtalsrum förklarar respondenterna att de 

föredrar att hålla barnsamtal på andra platser för att undvika att barnets röst uteblir.  

     Ett alternativ för socialtjänsten som vi tror kan öka möjligheten för socialsekreteraren att 

kunna hålla samtal på sin arbetsplats, skulle kunna vara att anpassa samtalsrum för olika 

åldrar men även ha neutrala rum för äldre barn och vuxna. Vår tanke med att anpassa rum 

utefter olika åldrar är att barnet ska känna trygghet men även känna att det tas på allvar. För 

ett barn som är tio år kan ett rum fullt av leksaker upplevas som att socialsekreteraren 

fortfarande tror att barnet är litet. Detta kan uppfattas kränkande och kan skapa en regression 

hos barnet då omgivningen signalerar att barnet är yngre och kan uttrycka sig därefter. 

Anpassas miljön hos socialtjänsten bättre mot barnsamtal torde socialsekreteraren i större 

utsträckning kunna utföra samtalen på sin arbetsplats, vilket skulle bespara den tid det tar att 
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ta sig till en annan miljö. Det kan emellertid även vara fördelaktigt för socialsekreteraren att 

variera sin arbetsmiljö för att öka yttre stimuli.  

     Forskning (Wilson och Powell, 2001; Kortesluorna m.fl., 2003) understryker vikten av 

förberedelser inför ett barnsamtal vilket även respondenterna uttryckte under intervjuerna. 

Förberedelser kan utgöras av att socialsekreteraren söker information kring barnet, dennes 

intressen och barnets personliga utvecklingsnivå. Genom att förbereda sig som 

socialsekreterare underlättas skapandet av en allians till barnet, då socialsekreteraren därmed 

kan få information om barnets intressen och situation. Respondenterna menade att 

förberedelser är viktiga för att barnsamtal ska kunna bli så bra som möjligt. De upplevde 

emellertid att de inte alltid hade tid med förberedelser inför samtal, vilket skulle kunna minska 

kvaliteten på samtalets innehåll då förutsättningarna är sämre. Tidsbrist kan således medföra 

att socialsekreteraren möter ett etiskt dilemma eftersom prioritering kring förberedelser måste 

göras. Förberedelser inför barnsamtal är således en central aspekt för socialsekreteraren, då 

avsaknaden av förberedelser gör att den professionelle inte har samma verktyg i samtalet.  

     Vikten av förberedelser inför barnsamtal lyfts i forskning (Wilson och Powell, 2001; 

Kortesluorna m.fl., 2003) och i reflektioner hos respondenterna. Vi anser således att 

socialsekreteraren inte tjänar tid på att utesluta förberedelser, eftersom både respondenter och 

forskning (Wilson och Powell, 2001; Kortesluorna m.fl., 2003) menar att goda förberedelser 

ofta leder till mer innehållsrika och givande samtal. Detta kan leda till att det inte krävs lika 

många samtal som hade behövts utan förberedelser. Ett samtal utan förberedelser kan kräva 

ytterligare samtal under utredningsprocessen, för att skapa en inledande allians och trygghet 

gentemot barnet. Vi tror att denna trygghet och allians kan skapas genom goda förberedelser, 

eftersom att socialsekreteraren då har gemensamma nämnare med barnet vilket inledningsvis 

kan vara en utgångspunkt för samtalet.  

 

Under barnsamtal     
Den inledande informationen i ett barnsamtal är enligt forskning (Larsson, 2005; 

Socialstyrelsen, 2004) och respondenter en viktig grund för samtalet och tillgodoseendet av 

barnets rättigheter. Barn har ingen skyldighet att delta i samtal men har liten möjlighet att 

säga nej. Respondenterna menade att det därför är viktigt att barnet får information om sina 

rättigheter att inte delta i samtal, vilket även behandlas av forskning (Larsson, 2005; 

Socialstyrelsen, 2004). Informationen bör uttryckas på ett sådant sätt att barnet förstår. 

Respondenterna uttryckte i intervjuerna att informationsinnehållet varierar beroende på vilken 

ålder och vilket utvecklingsstadium som barnet befinner sig i. Utöver information kring 

samtalet bör även sammanhanget förklaras för barnet, vilket kan göras genom att 

socialsekreteraren presenterar sig själv och sin yrkesroll, varför barnet är aktuellt hos 

socialtjänsten och hur utredningen kommer att gå till. Detta bör förklaras för att tillgodose 

barnets rättighet till information om sin egen situation samt öka barnets maktposition 

gentemot socialsekreteraren.  

     Tidigare forskning (Larsson, 2005; Socialstyrelsen, 2004) belyser vikten av att barnet får 

inledande information innan samtalet, vilket även respondenterna uttryckte under intervjun. 

Respondenterna uppgav sig alltid använda sig av någon form av anpassad information 

gentemot barnet. Vi tror dock att om denna information skulle utebli av någon orsak, kan 

detta inskränka på barnets rättigheter. Barnet får då inte någon information kring frivilligt 

deltagande, rätten att ifrågasätta eller ställa frågor vid oklarheter, vilket inte alltid är självklart 

för alla barn som är aktuella på socialtjänsten. Tillgodoses inte barnets rätt till information 

uppfylls inte heller barnperspektivet som ska vara ledande för socialsekreterares arbete.  

     Under intervjuerna framkom olika verktyg och svårigheter som identifierades under 

barnsamtal. Ett fenomen som enligt Socialstyrelsen (2004) kan uppkomma då barnet inte 

blivit informerad om sin rättighet att inte medverka, är att barnet väljer att vara tyst under 
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samtalet. Då barnet inte blivit informerat om rätten att säga nej till hela samtalet eller enstaka 

frågor, menar Socialstyrelsen (2004) att det enda alternativ som återstår för barnet är att vara 

tyst under samtalet. Respondenterna menar att en svårighet i barnsamtal är då barnet väljer att 

inte prata. I en sådan situation är det en avvägningsfråga om den professionelle ska pressa 

fram ett svar, återkomma till frågan senare eller avbryta samtalet och återkomma under ett 

annat samtalstillfälle. Svårigheter som socialsekreterare kan möta i barnsamtal kan hanteras 

av metoder och verktyg. Respondenterna identifierade under intervjuerna metoder som de alla 

hade gemensamt, men de verktyg som nämndes var varierande. Respondenterna lyfter vikten 

av att ha metoder och verktyg som stöd i barnsamtal och efterfrågar fler. Både forskningen 

(Cederborg, 2000; Kortesluorna m.fl., 2003; Øvreeide, 2010) och respondenterna uttryckte 

även att metoder och verktyg ska anpassas utefter barnets individuella behov. Respondenterna 

uppgav sig även använda sig själva som ett verktyg och menade att alla sinnen bör användas i 

barnsamtal för att få en heltäckande bild av barnets situation. Respondenterna menade vidare 

att en specifik metod sällan kan användas till varje barn, eftersom barn är unika och har 

individuella behov, vilket även berördes i forskning (Cederborg, 2000; Kortesluorna m.fl., 

2003; Øvreeide, 2010). 

     En svårighet i barnsamtal som respondenterna identifierade var då barnet inte vill delta i 

samtalet och huruvida barnet då ska pressas eller inte. Vi menar att då barnet inte vill prata 

uteblir barnets röst i dennes utredning, vilket leder till ett etiskt dilemma för 

socialsekreteraren. Om barnet skulle pressas i syfte att få med barnets röst i utredningen kan 

barnets svar bli bristande gällande trovärdighet, då forskning (Larsson, 2005; Kortesluorna 

m.fl., 2003) visar att barn i pressade situationer kan besvara en fråga felaktigt för att 

tillfredsställa socialsekreteraren. Barnet bör således inte pressas under samtalet utan 

socialsekreteraren kan istället träffa barnet vid flera tillfällen för att skapa en allians vilket kan 

förmå barnet att berätta. Detta kan dock försvåras då många socialsekreterare har stor tidsbrist 

i arbetet, vilket gör att det inte alltid finns tid för fler samtal. Ett sätt att undvika att barnet är 

tyst under samtalet kan emellertid vara att ge information till barnet gällande rätten att inte 

svara på frågor, vilket skulle kunna göra att barnet istället för att inte prata alls, väljer att svara 

på en del av frågorna om än inte alla. 

     I bemötandet av svårigheter kan socialsekreterare ha hjälp av metoder och verktyg. Vi 

tänker precis som Kortesluorna m.fl. (2003), Cederborg (2000) och respondenterna resonerar 

att metoder och verktyg är en central del i barnsamtal, dels för barnets skull och dels för den 

professionelles skull. Metoder och verktyg ger en bredare kunskap som underlättar för både 

barnet och socialsekreteraren, då svårigheter kan bemötas och hanteras på ett professionellt 

sätt. Det finns en del uttalade metoder på respondenternas arbetsplats, dock uttryckte 

respondenterna att de också använda sig själva och sin egen erfarenhet som ett verktyg. 

Genom att använda sig själv och sin erfarenhet kan socialsekreteraren utforma ett specifikt 

bemötande för varje enskilt barn. Vi menar att detta kan leda till att bemötandet kan variera 

beroende på vilken erfarenhet socialsekreteraren som barnet möter har. Vi tror att 

erfarenheten kan vara en faktor som avgör i vilken mån socialsekreterare använder och förlitar 

sig på metoder. Då en erfarenhet har utvecklats behöver metoder inte upplevas vara lika 

nödvändiga, då ett eget förhållningssätt har skapats. Ett eget förhållningssätt kan även 

utvecklas utifrån kunskap och metoder. Genom socialsekreterarens erfarenheter och 

kunskaper kan metoder och verktyg användas i olika konstellationer utefter vilket behov 

barnet har. 

      

Efter barnsamtal 
Efter ett barnsamtal behöver socialsekreteraren ta hänsyn till flera faktorer. Respondenterna 

uttryckte att det är viktigt att se till barnets mående efter samtalet och vilka processer som 

eventuellt kan ha startats av samtalet. Det är således viktigt att socialsekreteraren har tid att 
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kunna hantera barnets känslor efter samtalet. Dokumentationen av barns berättelse sker även 

efter samtalet. Då socialsekreteraren dokumenterar samtalet är det av vikt att undvika 

förstärkande ord för hur barnet visar känslor. Genom att undvika detta förhindrar 

socialsekreteraren en egen tolkning av barnets berättelse. Forskning (Cederborg, 2000; 

Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000; Iwarsson, 2007; Socialstyrelsen, 2004) visar att 

socialsekreterare alltid har tolkningsföreträde på barns berättelser, då socialsekreteraren 

dokumenterar barnets röst och då oundvikligen beskriver berättelsen i egna ord. 

Socialsekreterarens tolkning och värdering av barnets berättelse avgör hur stor del barnets röst 

får i sin utredning, eftersom socialsekreteraren värderar innehållet i samtalet, vilket påverkas 

av olika faktorer såsom barnets ålder och utveckling. Forskning (Larsson, 2005; Korkman, 

2006) visar att ålder påverkar förmågan att minnas tidigare händelser, men att barns 

berättelser inte bör förkastas bara för att barnet inte har förmåga att besvara samtliga frågor. 

Larsson (2005) menar vidare att det kan finnas korrekt information i vissa svar även om andra 

uteblir eller har präglats av fantasier eller liknande.  

     Svårigheter efter ett barnsamtal kan således vara hur barnet mår och hur dennes 

upplevelser hanteras av socialsekreteraren i dokumentationen. Vi tror att tidsbrist är en viktig 

faktor även här, då socialsekreteraren behöver extra mycket tid för ett barnsamtal för att 

kunna hjälpa barnet att hantera sina känslor och de frågor som uppkommer under samtalet. 

Finns inte denna tid kan ogynnsamma processer startas hos barnet som följer med barnet hem, 

då socialsekreteraren inte har hanterat dessa efter samtalet. Tidsbristen kan även påverka 

vilket utrymme socialsekreteraren har möjlighet att ge dokumentationen. Vi tror att tidsbrist 

kan innebära att dokumentationstiden blir lidande, vilket således ökar risken för att 

socialsekreteraren glömmer innehållet i samtalet och därmed i högre grad tolkar de 

anteckningar som gjorts under samtalet. Tolkningar av barns upplevelser kan påverkas av 

socialsekreterarens egna värderingar av vad som är viktigt och i vilken mån barnets berättelse 

anses vara tillförlitlig. Detta innebär att utredningsinnehållet kan variera beroende på vilken 

socialsekreterare som skriver utredningen.  

Slutsatser 

I ovanstående diskussion framkommer att socialsekreterare har ett stort ansvar gällande 

barnsamtal och att barnperspektivet tillgodoses i utredningen. Barnsamtal innebär därmed att 

socialsekreterares yrkesroll medför ett stort ansvar till att ta hänsyn till de centrala aspekter 

som denna studie har identifierat, vilket var barnets utveckling, barnperspektivet, föräldra-

barnrelationen, omständigheter kring samtal och alliansen mellan socialsekreteraren och 

barnet. Detta kan tas hänsyn till med hjälp av de metoder och verktyg som respondenterna 

uppgav sig använda, vilket kunde vara både konkreta metoder och mer personliga verktyg och 

tekniker. Ansvaret som barnsamtal medför påverkar yrkesrollen på flera sätt, i studien 

framkommer faktorer som tidsbrist, etiska svårigheter och behovet av kollegialt stöd.   

     Studiens slutsatser presenteras nedan i punktform för att ge en överskådlig helhet av 

studiens resultat.  

 Studien visar att för att tillgodose barnperspektivet som ska vara ledande i arbete med 

barn, bör de i studien identifierade centrala aspekterna tas hänsyn till i samtalet. De 

centrala aspekterna var barns utveckling, barnperspektivet, föräldra-barnrelationen, 

omständigheter kring samtalet och alliansen mellan socialsekreteraren och barnet.  

 Studien har identifierat flera svårigheter i barnsamtal, vilka kan underlättas med 

metoder och verktyg. Svårigheter var tidsbrist, barn som inte vill prata med 

socialsekreteraren, barns magiska tänkande och socialsekreterarens tolkningar av 

barns berättelser. 

 Studien har identifierat flera möjligheter i barnsamtal, vilka var en god miljö för 

samtalet, kollegialt stöd och att barnet känner sig tryggt under samtalet.  
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 Tidsaspekten är en viktig faktor i socialsekreterares arbete med barnsamtal. Tidsbrist 

kan orsaka stress hos socialsekreteraren, vilket kan leda till att rättssäkerheten i 

utredningen brister.  

 

 

6.1 Förslag till vidare forskning  

Respondenterna uppgav att det är viktigt att ta hänsyn till barnets mående efter ett samtal och 

se vilka processer som samtalet kan ha startat hos barnet. Det framkommer att tidsbristen kan 

vara en orsak till att samtalstiden kortas ned, vilket kan leda till att socialsekreteraren inte har 

tid att hjälpa barnet hantera dessa processer som samtalet framkallar. Detta innebär att barnet 

går hem med frågor och obearbetade känslor som denne inte är kapabel att hantera själv. Vi 

anser detta vara en viktig fråga för vidare studier. Hur kan socialarbetaren hjälpa barnet att 

hantera de känslor som uppkommer i en utredning? 

     I forskning (Cederborg, 2000; Iwarsson, 2007; Kortesluorna m.fl., 2003) och i denna 

studie framkommer att barnets ålder och utvecklingsnivå kan påverka hur stor del dennes röst 

får i utredningen. Detta beror på att barnets minne och fantasifullhet gör att det upplevs 

svårare att avgöra trovärdigheten i deras berättelser. Vi menar att detta är en viktig aspekt av 

socialtjänstens arbete med barn, eftersom barn i alla åldrar har en historia att berätta och en 

rättighet att berätta oavsett utvecklingsnivå. En viktigt studie kan vara att undersöka hur 

problematiken med barns trovärdighet kan hanteras för att försäkra att alla barn får göra sin 

röst hörd? 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Intervjuguide  

Bakgrundinformation 

Vilken utbildningsbakgrund har du? 

Hur länge har du arbetat inom detta yrke? 

Hur länge har du arbetat med barnutredningar? 

Har ni gruppträffar med diskussion kring ärenden? Hur ofta? Önskar mer? 

Har ni någon form av handledning? Hur ofta? Önskas mer? 

Erbjuds ni olika former av internutbildningar? Vilka? Önskas mer? 

Har du gått någon utbildning gällande samtal med barn sedan du avslutat din utbildning? 

Samtal med barn 

Är det någon skillnad på att förbereda sig inför att hålla ett utredningssamtal med ett barn i 

jämförelse med en vuxen? Vilka skillnader finns? (Ex. språk, kroppsspråk) 

Är det skillnad på samtal med barn i olika åldrar? Vilka skillnader finns?  

Upplever du någon stress kring samtal med barn? Finns det vissa situationer som framkallar 

mer stress en andra?  

Vad för information ges till barnet inledningsvis i samtalet? 

Använder du speciella metoder vid samtal med barn? (Hur strukturerar du upp samtal med 

barn utan metoder?) Vilka? Vad är det som styr vilka metoder du använder? I vilken mån ger 

de dig vägledning? 

Vilka svårigheter upplever du finns i ett professionellt samtal med barn? Hur hanteras 

svårigheter?  

Vilka faktorer upplever du kan vara underlättande i professionella samtal med barn? Vad kan 

vara underlättande utöver metoder? (Ex. miljö, tid på dygnet) 

Vad avgör hur stor del barnets röst får i dennes utredning? (Ex. ålder, funktionshinder) 

Berätta hur du tänker kring tolkningar av barns berättelser? 

Om barnet och den vuxne berättar olika versioner av samma historia – vad avgör vem du litar 

på? Ge exempel. Hur hanteras en sådan situation?  

Finns det riktlinjer på arbetsplatsen för hur samtal med barn ska gå till? Vilka? Använder du 

andra tekniker utöver dessa riktlinjer och metoder? 

Har socionomutbildningen gett dig tillräckligt med verktyg för att kunna ha ett professionellt 

samtal med barn? Vad bör utvecklas? Vad var bra? Varför? 

Avslutande 

Är det något du vill tillägga kring ämnet som du känner inte kommit upp under intervjun? 

Är det något som du sagt under intervjun som du inte vill ska nämnas i arbetet? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev  

Information till deltagare för C-uppsats 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter som är intresserade av hur socialsekreterare upplever och 

resonerar kring samtal med barn. Vi har därför valt detta som ämne till vår C-uppsats.  

Vi söker deltagare till denna studie som baseras på intervjuer. Vi räknar med att intervjuerna 

kommer att ta max en timme och fokus kommer att ligga på samtal med barn. Vi har valt att 

använda oss utav öppna intervjufrågor, vilket innebär att intervjun inte kommer att präglas av 

strukturerade frågor utan ha en mer öppen dialog.  

Kriterier för deltagande är att du som socialsekreterare har professionella samtal med barn och 

att du har socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning.  

Deltagande sker på egen vilja och kan avbrytas närsomhelst under processen. Du som 

respondent bestämmer vad och hur du vill berätta. Intervjuerna spelas fördelaktigt in för att 

informationen ska bli så korrekt som möjligt. Dessa inspelningar raderas efter att arbetet 

avslutats. Intervjuerna kommer även att avidentifieras så att enskilda respondenter inte kan 

urskiljas.  

Vi föreslår fredagen den 12 april eller måndagen den 15 april. Önskvärt är att 5-8 personer 

deltar och att samtliga intervjuer kan ske en av dagarna. Intervjuerna kommer att ske under 

era arbetstider.  

Om du vill delta så kontakta någon av oss om vilken av dagarna och vilken tid som passar 

bäst för dig.  

Med vänliga hälsningar, 

Alexandra Eriksson 

0702913612 

alexandraeriksson1@live.se 

Louise Ström 

0768580794 

louisestrom90@gmail.com 

Handledare:  

Munir Dag 

munir.dag@mdh.se 
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