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Abstract 

Title: “[...] the most important thing in my work is common sense”. - A qualitative study on 

social workers management of social investigative communication with children concerning 

child welfare.  
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The aim of this study is to understand how social workers view their management of social 

investigative communication with children concerning child welfare to get an understanding 

on different factors which influence the management of communication with children.  

Method: A qualitative research effort has been used in this study, based on semi-structured 

interviews with six social workers.  

Theory: In our study the theoretical points have been Lipskys street-level bureaucracy, 

professionalism and tacit knowledge. Our different theories helped us to analyze our 

empirical results.   

Results: The results of this study are presented in three different themes which are: The 

importance of education and experience, children’s participation and factors that influence the 

management of communication with children. The results implies that experience and further 

education is important and social workers view on children’s participation influences the 

communication. Furthermore factors that improve the communication are different techniques 

and discretion. Factors that restrain communication with children are the dependence towards 

their parents, work load and lack of time. The results indicates that social workers 

management of communication with children is individual.  
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Förord 

 

 

Vi vill inleda med att tacka samtliga av våra respondenter som deltagit i vår studie för deras 

tid, engagemang och betydelsefulla erfarenheter av utredande barnsamtal. Tack vare er har 

vi fått en fördjupad förståelse för utredande barnsamtal och ni har möjliggjort för oss att 

genomföra vår studie.  

 

Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Anette Lundin för hennes stöd, upplyftande 

ord, givande synpunkter och tid. Under resans gång har hon lyft fram idéer och givit 

inspiration genom hela processen.  

 

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för arbetet som vi tillsammans lyckats genomföra. Vi vill 

tacka varandra för peppande kommentarer, roliga stunder och motivation som har gjort 

uppsatsen till en berikande upplevelse.  

 

Tack! 

 

 

 

Astrid Asker Valente och Jennifer Segersteén 

Juni 2017 
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1. Inledning 
 

Barn: ... och dom berättade varför dom var onyktra och dom sa förlåt för att dom 

hade druckit och så 

Socialsekreteraren: Mm    

Barn: Pappa när han var ensam till exempel hemma, då lagade han mat och när 

mamma var ensam hemma då lagade hon mat och om båda var hemma så turades 

dom om att laga mat och så där, fast dom var onyktra. 

Socialsekreteraren: Berätta för mig vad du gör då eller vad du gjorde då?  

Barn: Det var jobbigt men jag gick ut och så där, jag ville inte bry mig så mycket 

och då gick dom ju in och lade sig och sov. Om vi skrek på dom att vi var hungriga 

är klart då gjorde dom i ordning mat. Så på det sättet var det inte jobbigt. 

     

Cederborgs (2010, s.48) citat skildrar ett utredande barnsamtal som en socialsekreterare utför 

tillsammans med en tolvårig pojke. Pojken misstänks fara illa till följd av sina föräldrars 

alkoholmissbruk. Exemplet beskriver hur en socialsekreterare kan hantera ett utredande 

barnsamtal. Socialstyrelsen (2012) förklarar att begreppet “barn som far illa” inte har någon 

enhetlig definition. Definitionen ur ett juridiskt perspektiv avser barn som utsätts för brister i 

omsorgen samt barn som skadar sig själva genom destruktiva beteenden. Det finns svårigheter 

med att presentera statistik över hur många barn som far illa i Sverige. Svårigheterna beror 

bland annat på att kommunernas statistikföring varierar samt att det inte finns någon enhetlig 

definition över barn som far illa. Den statistik som finns visar dock att ungefär 15 procent av 

barnen i Sverige har utsatts för fysiskt våld. När det gäller upprepade fysiska övergrepp med 

eller utan tillhygge beräknas två procent av barnen vara utsatta. Angående sexuella övergrepp 

mot barn är mörkertalet stort och många fall hemlighålls av barnen (Socialstyrelsen, 2012, 

s.11). Det är därmed ett utbrett problem i samhället att barn far illa och det är svårt att 

identifiera dem. 

 

Det finns lagar som reglerar hur utredningar om barn som misstänks fara illa ska gå till. Enligt 

socialtjänstlagen 1 kap 2 § 1 st ska det alltid tas hänsyn till barnets bästa vid insatser som 

angår barn. Barns rättigheter i barnavårdsutredningar finns reglerade i socialtjänstlagen 11 

kap 10 § 1 st. Det beskrivs bland annat att barn har rätt till relevant information vid insatser 

som rör dem. Barn ska även få delge sina åsikter med hänsyn till deras ålder och mognad 

(SFS 2001:453). Socialtjänsten måste utgå från ovanstående lagar i utredningsarbetet med 

barn som misstänks fara illa. Enligt Socialstyrelsen (2015b) innebär en barnavårdsutredning 

att socialsekreteraren ska utreda barnets behov av insatser och skydd (ibid. s.89–90). 

Metodstödet Barns Behov i Centrum (BBIC) kan användas som en mall för handläggning i 

barnavårdsutredningar. Vid utredande barnsamtal kan socialsekreterare använda sig av BBIC 

som en hjälp för att kartlägga barns behov (Socialstyrelsen, 2015a, s.8, 24). Målet med 
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barnsamtal är att barnet ska kunna berätta öppet och få det stöd och hjälp som barnet har 

behov av (Socialstyrelsen, 2004, s.26–28). 

 

Socialtjänstlagen reglerar även vilken utbildning som krävs för handläggare inom 

socialtjänsten. Enligt socialtjänstlagen 3 kap 3a § 2 st ska handläggare som utför uppgifter 

inom socialtjänsten rörande barn och unga ha avlagt socionomexamen eller annan relevant 

examen på minst grundnivå i högskolan (SFS 2001:453). Socialsekreterare kan utöver 

socionomutbildningen eller annan relevant examen vidareutbilda sig i utförandet av 

barnsamtal. Socialstyrelsen (2004) beskriver att det krävs såväl vidareutbildning som 

erfarenhet för att bygga upp ytterligare kompetens för barnsamtal inom socialtjänsten (ibid 

s.3). Det finns olika utbildningar i metoder, tekniker och hjälpmedel som kan användas i 

barnsamtal.  

 

Socialsekreterares genomförande av barnsamtal styrs inte av några lagstadgade riktlinjer eller 

metoder. I en del fall utförs utredande samtal med vårdnadshavarna istället för barnet. 

Socialsekreterares fokus på att samtala med vårdnadshavare istället för att undersöka barnets 

utsatthet kan ifrågasättas ur ett utredande perspektiv. Barns behov blir inte tillräckligt utredda 

och i en del fall saknas riskbedömningar då ett barn misstänks fara illa (Forsman, 2013, 

s.239–240). Ytterligare en faktor som kan bidra till brister i barnavårdsutredningar är 

socialsekreterares syn på barns delaktighet. Dahlkild-Öhman (2011) beskriver att en del 

socialsekreterare anser att barn ska skyddas och därför inte bör delta i barnsamtal. Andra 

menar att delaktigheten är viktig (ibid. s.95–102). Cederborg (2010) förklarar att det inte finns 

någon kunskap gällande vilka krav på kvalitet som socialnämnder ställer på socialsekreterares 

barnsamtal. Hon menar att kvaliteten kan se olika ut beroende på vilken kommun som 

genomför utredningen. Det finns en risk att socialsekreterare i en del kommuner undviker att 

utföra barnsamtal. Ovissheten rörande barnsamtal innebär vidare att kvaliteten på samtalen 

skiljer sig beroende på om det används forskningsbaserade intervjutekniker eller inte (ibid. 

s.21).  

 

1.1 Problemformulering 

Det finns en problematik kring utredande barnsamtal med barn som misstänks fara illa. Dels 

förekommer det brister i utredningar till följd av att socialsekreterare undviker barnsamtal och 

utreder föräldrarnas situation istället. Det kan bero på att socialsekreterare saknar kunskap, 

känner sig tveksamma eller är oroliga för att utsätta både sig själv och barnet för en obekväm 
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situation (Fridh & Norman, 2008, s.85–86). Dels finns det inga uttalade krav på vilken 

kvalitet socialsekreterares barnsamtal bör ha vilket kan leda till bristande kvalitet i 

utredningar om barn som misstänks fara illa (Cederborg, 2010, s.21). Utifrån ovanstående 

problematik ska vi studera hur socialsekreterare uppfattar sitt utförande av utredande 

barnsamtal med barn som misstänks fara illa.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att skapa förståelse för hur socialsekreterare ser på sin hantering av utredande 

barnsamtal med barn som misstänks fara illa för att få en uppfattning om olika faktorer som 

påverkar socialsekreterarnas utförande av barnsamtal.  

 

Följande frågeställningar har formulerats för att besvara syftet: 

 

 Hur uppfattar socialsekreterare utbildningens och erfarenhetens betydelse för 

genomförandet av barnsamtal?  

 

 På vilket sätt ser socialsekreterare på barns delaktighet i barnsamtal? 

 

 Vilka olika faktorer beskriver socialsekreterare underlättar respektive försvårar 

utförandet av barnsamtal? 

 

1.3 Avgränsningar 

I studien avgränsar vi oss till att granska socialsekreterares utredande barnsamtal med barn 

som misstänks fara illa. Vi väljer att avgränsa oss till socialsekreterare som arbetar inom 

socialtjänsten eftersom de utför utredande barnsamtal. Ytterligare en avgränsning i studien är 

att vi endast fokuserar på utredande barnsamtal. Socialstyrelsen (2004) beskriver att utredande 

samtal är en utmanande situation då socialsekreterarna måste beakta barns behov av skydd. 

De behöver vara flexibla och ha en förmåga att ändra samtalets utformning om det 

framkommer att barnet far illa (ibid. s.26). Utredande barnsamtal är därmed komplexa och 

ställer krav på socialsekreterare. Vi är medvetna om att det finns andra former av barnsamtal 

som till exempel behandlande samtal. I vår studie väljer vi dock utredande barnsamtal då vi 

anser att det är betydelsefullt att studera hur de utförs. Eftersom barns behov av skydd står i 
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centrum är det angeläget att få en förståelse för socialsekreterares hantering av utredande 

barnsamtal.  

 

1.4 Disposition  

Uppsatsen består av sex olika kapitel. Det första kapitlet inleds med en inledning, 

problemformulering, syfte och frågeställningar samt avgränsningar. I det andra kapitlet 

presenteras tidigare forskning om utbildningens betydelse för barnsamtal, socialsekreterares 

förhållningssätt till barns delaktighet samt faktorer som påverkar barnsamtal. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning över den tidigare forskningen. Det tredje kapitlet beskriver vår 

teoretiska ansats och hur den kommer att tillämpas i studien. De teoretiska utgångspunkterna 

som redogörs för är gräsrotsbyråkrati, professionalism och tyst kunskap. I slutet på kapitlet 

presenteras en sammanfattning över teorierna. Det fjärde kapitlet redovisar studiens metod 

och metodologiska överväganden. Arbetsprocessen beskrivs under olika underrubriker. I det 

femte kapitlet presenteras resultat och analys utifrån tre olika teman varav det sista temat 

delas upp i två underrubriker. Resultaten analyseras tillsammans med teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning. Kapitlet avslutas med en sammanfattning och en tabell 

över de viktigaste slutsatserna från varje tema. I kapitel sex presenteras studiens främsta 

slutsatser, metoddiskussion, avslutande reflektioner samt förslag till framtida forskning.  

 

2. Tidigare forskning  

I följande kapitel presenteras tidigare forskning om barnsamtal. Kapitlet inleds med tidigare 

forskning om utbildningens betydelse för barnsamtal. Utbildning definieras som både 

socionomutbildningen och vidareutbildningar i intervjuteknik och hantering av barnsamtal. 

Det uppfattas vara av betydelse för hur socialsekreterare hanterar barnsamtal. Därefter följer 

forskning om socialsekreterares förhållningssätt till barns delaktighet i barnsamtal. Det kan 

påverka socialsekreterares inställning gentemot barn. Slutligen följer ett avsnitt om olika 

faktorer som påverkar utförandet av barnsamtal däribland användandet av hjälpmedel och 

tekniker samt arbetsbelastning.  

 

2.1 Utbildningens betydelse för barnsamtal 

Utbildning är betydelsefullt för socialsekreterares utförande av barnsamtal enligt Cederborg 

(2010). I sin bok redogör hon för hur socialsekreterare kan samtala med barn som far illa 

(ibid. s.18). Författaren presenterar en studie där socialsekreterare som blivit utbildade i 
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intervjuteknik utför utredande barnsamtal. Resultaten från studien visar att socialsekreterare 

som fått utbildning i samtalsteknik kan få barn att berätta mer om sina upplevelser av utsatthet 

(ibid. s.37). Cederborg (2010) beskriver att forskarna är överens om att vilken teknik som 

används i ett samtal har stor betydelse för vad barnet berättar. Barn som befinner sig under 

myndighetsutövning utsätts ofta för bristande intervjutekniker. Bristerna kan till exempel vara 

att frågorna är ledande eller att de inte är anpassade till barnets utvecklingsnivå. Studien 

betonar att det är viktigt att socialsekreterare har utbildning och kunskap om barns utveckling. 

Det leder till en förståelse över vilka förmågor och begränsningar barn i olika 

utvecklingsnivåer har. Sådana kunskaper är viktiga för att kunna anpassa samtalen efter 

barnets utveckling (ibid. s.52-55). Studien kan bidra till en förståelse för vilken relevans 

vidareutbildning i samtalsteknik har för utförandet av utredande barnsamtal.  

 

Enligt Perry (2006) är socionomutbildningen mindre viktig i relation till socialsekreterares 

arbete med barn. Författaren undersöker om socionomutbildningen bidrar till bättre 

prestationer hos socialsekreterare som arbetar med barn. Forskaren jämför individer med olika 

universitetsexamen, till exempel examen i socialt arbete, psykologi och kriminologi (ibid. 

s.392). I studien finner Perry (2006) inga signifikanta skillnader i arbetet med barn beroende 

på utbildningsbakgrund. Slutsatsen dras att socionomexamen inte säkerställer färdigheter och 

kompetenser för socialsekreterare som arbetar med barn (ibid. s.400–402). Holosko (2006) 

har skrivit ett svar på studien där han menar att andra aspekter än utbildningsbakgrund bör 

studeras. Han menar att personliga egenskaper påverkar individers yrkesval och avgör hur de 

presterar i sitt arbete. Vidare belyser han att organisationens kultur påverkar hur personalen 

arbetar. Riktlinjer, lagar och direktiv styr verksamheten och socialsekreterare som arbetar med 

barn måste följa dessa. Det leder till en begränsning av personalens individuella beslut och 

tänkande utanför organisationens ramar (ibid. s.426–429). Det finns därmed skilda uttalanden 

om utbildningens relevans. Studierna indikerar att andra faktorer än socionomutbildningen 

kan påverka utförandet av barnsamtal.   

 

2.2 Socialsekreterarens förhållningssätt till barns delaktighet i barnsamtal 

Dahlkild-Öhmans (2011) avhandling diskuterar utredare inom familjerättens förhållningssätt 

till barns delaktighet i utredningar och barnsamtal. Hon beskriver två förhållningssätt som 

används i barnsamtal vilka är omsorgsdiskursen och delaktighetsdiskursen. Omsorgsdiskursen 

utgår från att barn är beroende av omvårdnad och skydd samt att de har en bristande 



 

9 

 

kompetens att påverka sin situation. Omsorgsdiskursen blir framträdande när utredare 

förklarar att barn inte ska ha ett vuxenansvar eller utsättas för obehagliga situationer. 

Delaktighetsdiskursen utgår istället från att barn är aktörer i utredningen med kompetens och 

förmåga att påverka sin egen situation. Den betonar barns rätt att komma till tals i 

utredningen. Delaktighetsdiskursen blir framträdande när utredare menar att barn är 

kompetenta och själva kan bestämma över sin delaktighet i samtalen. En del utredare 

uttrycker en dubbel inställning till barnsamtal där båda diskurserna blir framträdande. Barn 

blir då konstruerade som både beroende och kompetenta. De menar att barn har rätt att 

komma till tals men är beroende av föräldrarnas åsikter och vilja. Barns delaktighet i 

barnsamtal påverkas därmed av vilken diskurs socialsekreterare väljer att förhålla sig till 

(ibid. s.95–102).  

 

Barns delaktighet i barnavårdsutredningar i Norge har studerats av Vis, Holtan och Thomas 

(2012, s.7). Resultaten visar att det finns tre faktorer som avgör barns delaktighet i 

utredningar. Den första faktorn är kommunikationsfaktorn som innebär att det behövs en god 

kommunikation om barn ska känna sig trygga och tala sanning. En del socialsekreterare anser 

att barn inte vill kommunicera och att det krävs specifika färdigheter för att hantera det. Den 

andra faktorn är skyddsfaktorn som syftar på att barn ska skyddas från att återuppleva 

traumatiska minnen i samtalen. Det innebär att socialsekreterare kan undvika att delaktiggöra 

barnen för att skydda dem. Den sista faktorn är deltagandefaktorn som betonar barns 

delaktighet. En del socialsekreterare menar att barn ska vara delaktiga oavsett om det 

påverkar resultatet av utredningen. Andra socialsekreterare menar att barns åsikter och tankar 

inte ska påverka utredningens resultat (ibid. s.13–14). Utifrån ovanstående studier framgår det 

att socialsekreterare kan ha olika förhållningssätt till barns delaktighet. Det kan påverka 

socialsekreterarnas utförande av barnsamtal och hur de betonar barns rätt att komma till tals.  

                             

2.3 Faktorer som påverkar utförandet av barnsamtal 

En faktor som påverkar utförandet av barnsamtal är användandet av hjälpmedel och tekniker 

som ett sätt att underlätta kommunikationen med barn. En studie kring hjälpmedel och 

tekniker har utförts av Ayling (2012) som diskuterar fördelar med lekbaserade metoder i 

socialsekreterares samtal med barn. Lekbaserade metoder kan öka effektiviteten i barnsamtal 

och hjälpa socialsekreterare att knyta an till barnperspektivet. Det kan uppstå svårigheter i 

kommunikationen med barn då socialsekreterare arbetar med barn i olika åldrar, etniciteter 
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samt med varierande kommunikationsförmågor. Socialsekreterare kan få kontakt med barn på 

ett lättare sätt genom lek istället för att endast kommunicera med ord. I studien nämns 

specifikt tre olika tekniker som kan användas i barnsamtal. Den första tekniken är symbolisk 

ritteknik där barnet får representera sig själv visuellt genom att bland annat måla. Tanken är 

att barnet ska utveckla en förståelse av sig själv i relation till sin fysiska omgivning. Den 

andra tekniken är projektiv lekteknik med användning av leksaker. Där kan konkreta 

symboler och leksaker användas och underlätta för barnen att berätta om sin utsatthet. Den 

sista tekniken är den sagoberättande tekniken där socialsekreteraren samtalar med barn genom 

att konstruera historier (ibid. s.764–775). Studien beskriver fördelar med att använda sig av 

bland annat leksaker och symboler för att knyta an till barnperspektivet och underlätta 

kommunikationen med barn.  

 

Ruch (2014) har genomfört en studie som redovisar olika faktorer som påverkar 

socialsekreterares kommunikation med barn. Studien bygger på att socialsekreterare 

diskuterar sina erfarenheter för att kunna urskilja det som har en inverkan på samtalen (ibid. 

s.2145). En faktor som framkommer är att föräldrarna kan påverka samtalet oavsett om de är 

närvarande eller inte. Föräldrarna kan bidra till att kommunikationen blir ansträngd och att 

socialsekreterarna inte vågar vara ärliga gentemot barnen. En annan faktor som påverkar 

samtalet är organisatoriska och professionella krav. Socialsekreterarna i studien förklarar att 

de behöver fokusera på att samla bevis, förhålla sig till utredningstid och uppnå olika krav och 

kriterier vilket påverkar samtalet. Det framkommer även att socialsekreterarna kan uppleva att 

det är obekvämt att kommunicera med barn. Förklaringen till det är att de ofta får tolka 

barnens berättelser och kroppsspråk utöver vad barnen berättar (ibid. s.2152–2155). Studiens 

slutsatser visar att kommunikationen med barn begränsas av kontextuella faktorer som 

innefattar fysiska, relationella och emotionella delar av arbetet (ibid. s.2145). 

 

En faktor som försvårar för socialsekreterare i deras arbete är den höga arbetsbelastningen. 

Astvik och Melin (2013) har genomfört en studie med syfte att identifiera individuella och 

kollektiva copingstrategier som socialsekreterare använder för att hantera höga krav i arbetet. 

Forskarna belyser de olika strategiernas konsekvenser för hälsan, kvaliteten och den 

professionella utvecklingen. De menar att arbetskraven har ökat för anställda inom 

välfärdssektorn. Hög arbetsbelastning och otillräckliga resurser leder till svårigheter att utföra 

arbetet på ett tillfredsställande sätt. Det är framförallt socialsekreterare inom barn och 

ungdomsenheter som rapporterar en högre arbetsbelastning (ibid. s.61). Resultaten från 



 

11 

 

Astvik och Melins (2013) studie visar att samtliga socialsekreterare upplever en obalans 

mellan resurser och arbetskrav. Flera av socialsekreterarna använder sig av kompensatoriska 

strategier för att hantera kraven vilket till exempel kan vara att överarbeta. En del 

socialsekreterare använder sig av kravsänkande strategier vilket kan innebära en sänkt 

ambitionsnivå. Andra socialsekreterare hanterar situationen genom disengagemang. Det 

innebär att de upplever en hopplöshet över arbetssituationen och därför slutar engagera sig i 

arbetsgruppen (ibid. s.64–67). Studien visar att hög arbetsbelastning och begränsade resurser 

kan leda till en bristande kvalitet vilket vidare kan påverka barnsamtal.  

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att vidareutbildningar i barnsamtal kan 

bidra till att barn berättar mer om sin utsatthet. Vidareutbildningar kan tänkas vara 

betydelsefulla för socialsekreterares utförande av barnsamtal. Den tidigare forskningen 

belyser också att det finns skilda uttalanden om utbildningens relevans. I vår studie är det 

intressant att studera hur respondenterna förhåller sig till både vidareutbildningar och 

socionomutbildningen. Den tidigare forskningen beskriver även att barns delaktighet i 

barnsamtal kan påverkas av socialsekreterares förhållningssätt gentemot dem. Utifrån vår 

studie är det relevant att utforska socialsekreterares uppfattningar om barn och deras 

delaktighet. Vidare visar den tidigare forskningen att olika faktorer påverkar 

socialsekreterares utförande av barnsamtal. Faktorerna som beskrivs är användandet av 

hjälpmedel och tekniker, kontextuella faktorer som begränsar kommunikationen samt 

socialsekreterares arbetssituation. Forskningen kan användas i vår studie för att få en 

uppfattning om vilka omständigheter som påverkar socialsekreterarnas hantering av utredande 

barnsamtal. Sammantaget bidrar samtliga studier till en fördjupad förståelse för vårt ämne. 

Forskningen visar även på att ämnet är betydelsefullt att studera då det finns en mängd olika 

faktorer som påverkar socialsekreterarnas hantering av utredande barnsamtal.  

 

3. Teori 

I följande avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna. Michael Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkrati är den första teoretiska utgångspunkten. Den används för att analysera 

socialsekreterarnas arbetssituation och deras möte med barn som misstänks fara illa. Den 

andra teoretiska utgångspunkten är professionalism som beskriver vad som kännetecknar ett 

professionellt utförande. Den sista teoretiska utgångspunkten är begreppet tyst kunskap som 

karaktäriserar den kunskap vi använder oss av men inte kan uttrycka med ord. Tyst kunskap 
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används för att analysera betydelsen av socialsekreterarnas outtalade kunskaper som de 

tillägnat sig genom erfarenhet. 

 

3.1 Gräsrotsbyråkrati 

Teoretikern Michael Lipsky (2010) redogör för begreppet gräsrotsbyråkrati. Han beskriver 

gräsrotsbyråkrater och deras arbetssituation. Lipsky (2010) definierar en gräsrotsbyråkrat som 

en tjänsteman som interagerar med medborgare i sitt dagliga arbetsliv. Gräsrotsbyråkrater har 

även ett handlingsutrymme i sina arbetsuppgifter. Handlingsutrymmet innebär en möjlighet 

att bestämma och tolka självständigt utöver högre direktiv. De styrs av lagar och direktiv men 

kan vara flexibla i sin tillämpning av dem. Socialsekreterare är ett exempel på 

gräsrotsbyråkrater, de har en makt att både ge fördelar och begränsa människors möjligheter 

(ibid. s.3–4).  

 

Gräsrotsbyråkrater möts av stora krav på stöd och hjälp i sin yrkesutövning. Det är ständigt 

brist på resurser och verksamheterna har motsägelsefulla mål som är svåra eller omöjliga att 

uppnå. Vidare är mål, lagstiftning och riktlinjer ofta otydliga och inkonsekventa. Till följd av 

det måste gräsrotsbyråkrater göra egna tolkningar som i den praktiska tillämpningen skapar 

policyn för verksamheten. Det är av stor vikt att gräsrotsbyråkraterna har ett 

handlingsutrymme eftersom de arbetar med människor som kan vara oförutsägbara och unika. 

Deras behov kan inte detaljregleras och det måste tas hänsyn till varje enskilt fall (Blomberg 

& Duner, 2015, s.199–202).   

 

Gräsrotsbyråkrater har ett tolkningsföreträde till följd av sitt handlingsutrymme och 

organisationens regler och rutiner. Tolkningsföreträdet bidrar till att gräsrotsbyråkraterna har 

en makt gentemot klienterna vilket gör att relationen blir ojämn (Blomberg & Duner, 2015, 

s.199–200). De har en makt att ta beslut som både kan gynna eller missgynna klienter 

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s.69–70). Gräsrotsbyråkraterna kan kategorisera 

klienter och standardisera insatser för att skapa en känsla av att de har fattat rätt beslut i svåra 

situationer. Klienter som inte passar organisationen kategoriseringar och rutiner kan uppfattas 

som ett problem. Gräsrotsbyråkrater kan ha en benägenhet att undvika möten med dem. 

Vidare kan gräsrotsbyråkrater distansera sig genom olika rutiner som gör att de sällan träffar 

klienterna (Blomberg & Duner, 2015, s.199–200). Teorin om gräsrotsbyråkrati kan skapa en 

förståelse för hur socialsekreterare hanterar utredande barnsamtal. Socialsekreterarnas 

handlingsutrymme gör att de har möjlighet att bestämma hur de vill utforma samtalen. Den 
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makt som handlingsutrymmet och organisationen medför påverkar interaktionen mellan barn 

och socialsekreterare.  

 

3.2 Professionalism  

Egidius (2011) beskriver att professionalism är ett begrepp som används för att visa på att en 

person utför sitt yrke på ett säkert, skickligt och trovärdigt sätt (ibid. s.27–32). Ett 

professionellt utförande kännetecknas av att en individ har tillägnat sig en specifik abstrakt 

kunskap genom utbildning. Kunskapen baseras på teorier eller begrepp och förvärvas 

vanligen genom utbildning från högskolor eller universitet. Den kunskapsbas som beskrivits 

är central för den enskilda professionen och utgör det största argumentet för varför ett 

professionellt utförande anses vara det bästa. Professionalismen syftar till att en individ med 

hjälp av sin kunskapsbas blir expert och därmed kan utöva en auktoritet. En yrkesgrupp anses 

vara professionell när kunskapsbasen erkänns av andra som nödvändig och relevant 

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s.79-83).  

 

Det finns både professionalism på kollektiv och individuell nivå. På kollektiv nivå handlar det 

om hur en yrkesgrupp eller en profession hanterar relationen till andra yrkesgrupper, staten 

och allmänheten. Professionalisering på individuell nivå är processen när individen utvecklar 

och upprätthåller specifika kompetenser och förmågor av betydelse för yrkesutövningen. 

Individuell professionalisering innebär inte endast en teoretisk och abstrakt kunskap, utan 

också förmågan att använda sig av kunskapen i konkreta och vardagliga situationer. Det finns 

en särskild kompetens och individen kan bedöma vilka modeller eller metoder som är 

lämpliga att använda i den egna yrkesutövningen och i den aktuella organisationen (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008, s.77). 

 

Utöver beskrivningen av att en individ utför sitt yrke på ett säkert sätt har professionalismen 

fått ytterligare en betydelse i samhällsvetenskaplig forskning. Professionalism visar även på 

att individen genomför sitt arbete för arbetets skull oavsett myndigheters föreskrifter, 

verksamhetsledningens direktiv och riktlinjer eller ekonomiska villkor. Den yrkesverksamma 

utför sitt arbete på ett sätt som den själv vet att det ska genomföras. Det kan uppstå etiska 

dilemman och konflikter mellan det professionella utförandet och till exempel politiska 

beslut, krav på effektivitet, regelverk samt normer och värderingar. I de olika situationerna 

hävdas professionalismens expertis (Egidius, 2011, s.27–32).   
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Inom socialt arbete finns det delade meningar om professionalismens betydelse. Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008) beskriver att åsikterna skiljer sig angående vem som är 

expert och hur expertis kan uppstå. Det har framförts kritik som menar att det inte krävs 

utbildning för att utföra arbetsuppgifter inom socialt arbete. En del anser att det finns en 

problematik med att utbilda professionella socialarbetare då de blir experter utan kontakt med 

den verklighet som klienterna lever i. Kritiken syftar vidare på att utbildning inom socialt 

arbete erbjuder kunskap som bygger på teorier och begrepp vilket gör att de professionella 

socialarbetarna förlorar inlevelseförmågan gentemot klienternas utsatthet (ibid. s.79–83). 

Professionalism kan skapa en förståelse för hur en socialsekreterares professionalitet påverkar 

utförandet av barnsamtal och hur de beskriver sin kunskapsbas och kompetens. 

 

3.3 Tyst kunskap 

Det finns flera olika kunskapsformer och tyst kunskap är en specifik form (Thomassen, 2007, 

s.25). Den tysta kunskapen syftar till kunskap som inte går att uttrycka med ord och som är 

omedveten (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s.224). Michael Polanyi (2013) lyfter 

fram begreppet och framför att vi har mer kunskap än vi kan uttrycka. Han redogör för ett 

exempel som förklarar den tysta kunskapen. Exemplet beskriver att vi kan känna av andra 

människors sinnesstämningar men vi har svårt att beskriva i ord hur vi gör det (ibid. s.27–28). 

Den tysta kunskapen går inte att läsa sig till teoretiskt utan den syftar till färdigheter som 

utvecklas genom praktik och erfarenhet (Thomassen, 2007, s.25–26). Blennbeger (2005) 

menar att det sociala arbetet kan kräva kunskap som inte är vetenskaplig och syftar då på den 

tysta kunskapen (ibid. s.170).  

 

Enligt Thomassen (2007) innefattar den tysta kunskapen både bakgrundskunskap och 

personlig kunskap. Bakgrundskunskap är omedveten kunskap som utvecklas på flera olika 

sätt. Dels utvecklas den från tidigare sampel med individer i både privatliv och arbetsliv. Dels 

utvecklas den utifrån olika värderingar och uppfattningar. Slutligen utvecklas den också från 

teoretiska kunskaper som vi förvärvat och omedvetet använder oss av. Bakgrundskunskapen 

bidrar till hur vi agerar men det finns en omedvetenhet om att vårt agerande baseras på den. 

Den personliga kunskapen syftar till att den tysta kunskapen är personlig och att vi har gjort 

den till vår egen kunskap. Kunskapen har integrerats inom oss och är en del av förståelsen för 

världen och vårt agerande (ibid. s.29). Den tysta kunskapen är alltid närvarande i en 

organisation och yrkesutövares agerande (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s.224). 
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Tyst kunskap kan tänkas påverka socialsekreterares yrkesutövning. De färdigheter som 

socialsekreterarna har tillägnat sig genom praktik och erfarenhet kan forma hur de utför 

utredande barnsamtal.  

 

3.4 Sammanfattning teori 

Samtliga teorier kan hjälpa oss att tolka och analysera vår empiri. Teorin om gräsrotsbyråkrati 

kan skapa en förståelse för hur organisatoriska faktorer påverkar socialsekreterares utförande 

av utredande barnsamtal. Professionalism kan bidra till en uppfattning om hur 

socialsekreterares specifika kompetenser och kunskaper påverkar deras yrkesutövning. 

Begreppet tyst kunskap kan hjälpa oss att analysera betydelsen av socialsekreterares 

färdigheter som har utvecklats genom erfarenhet och praktik. Vidare kan en tolkning av 

teorierna i relation till varandra bidra till en fördjupad förståelse för empirin. 

Handlingsutrymme som beskrivs i teorin om gräsrotsbyråkrati har ett samband med 

professionalismen. Ett professionellt utförande kännetecknas av en förmåga att ta beslut som 

anses vara lämpliga för yrkesutövningen och organisationen, det vill säga en förmåga att 

använda handlingsutrymmet. Gräsrotsbyråkrati och professionalism kan vidare relateras till 

tyst kunskap. Gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme och deras professionella bedömningar 

påverkas av deras tysta kunskap. Den tysta kunskapen är alltid närvarande i en organisation 

och i en yrkesutövares agerande. Kunskapen som gräsrotsbyråkraterna inte har tillägnat sig 

från en professionell utbildning är tyst kunskap som utvecklats genom praktik och erfarenhet.  

 

4. Metod och metodologiska överväganden  

Kapitlet inleds med ett avsnitt där vi presenterar och argumenterar för val av kvalitativ 

forskningsansats. Därefter beskrivs val av datainsamlingsmetod och urvalsprocess. Vidare 

presenteras genomförandet av intervju, bearbetning av data och analys samt tillförlitlighet och 

trovärdighet. Slutligen beskrivs forskningsetiska överväganden och arbetsfördelning.  

 

4.1 Kvalitativ forskningsansats 

Forskningsansatsen som valts för att få fram empiri är en kvalitativ forskningsansats. Kvale 

och Brinkmann (2014) menar att kvalitativ forskning kan ge beskrivningar om den mänskliga 

världen och kunskaper om individers verklighet. Författarna menar vidare att intervjuer i ett 

forskningssyfte är kunskapsproducerande. Den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att 

förstå världen utifrån respondenternas perspektiv (ibid. s.17, 69). Genom att använda oss av 
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en kvalitativ forskningsansats eftersträvar vi att få en kunskap och förståelse om 

socialsekreterares upplevelser och erfarenheter av barnsamtal.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att den kunskap som produceras i kvalitativa 

intervjuer är kontextuell och ska förstås utifrån sitt sammanhang (ibid. s.119). I enlighet med 

författarnas resonemang vill vi förstå socialsekreterares uppfattning om sin hantering av 

barnsamtal. Kunskapen som produceras vid intervjuerna blir därmed kontextbunden och 

relateras till sammanhanget där barnsamtalen utförs. Rapley (2011) menar att den kvalitativa 

forskningsansatsens resultat syftar till att beskriva bakomliggande mönster, processer och 

strukturer (ibid. s.288). Därmed blir en kvalitativ forskningsansats relevant för att upptäcka 

olika mönster och nyanser i socialsekreterarnas svar.  

 

4.2 Val av datainsamlingsmetod 

Den datainsamlingsmetod som har valts för att besvara studiens frågeställningar är 

semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju baseras på fasta frågor och har ett 

utrymme till följdfrågor (Zetterquist-Eriksson & Ahrne, 2015, s.37–38). 

Datainsamlingsmetoden valdes för att den syftar till att förstå olika fenomen från 

respondenternas perspektiv. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att respondenterna delger 

sina uppfattningar om verkligheten och intervjuaren tolkar sedan svaren. En semistrukturerad 

intervju är varken strikt och styrd eller öppen som ett vardagssamtal. Den utförs enligt en 

intervjuguide som innehåller specifika teman samt förslag på frågor (ibid. s.45). Bryman 

(2011) beskriver att intervjuaren kan ställa frågorna i olika ordning samt ställa följdfrågor 

utöver det som intervjuguiden berör om det hänvisar till något som respondenten berättat (ibid 

s.415). Det gjorde att våra respondenter kunde utveckla sina svar vilket gav oss en djupare 

förståelse för deras hantering av utredande barnsamtal.  

 

Det finns både fördelar och nackdelar med semistrukturerade intervjuer. Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) menar att en fördel med semistrukturerade intervjuer är att de inte är lika 

styrda som standardiserade intervjuer. Intervjuaren kan anpassa och ändra frågorna beroende 

på vad som sägs.  (ibid. s.38). Socialsekreterarna i vår studie kunde därmed utveckla olika 

resonemang kring frågorna. Miller och Glassner (2011) beskriver att det finns begränsningar 

med semistrukturerade intervjuer. Materialet behöver avgränsas vilket gör att hela bilden inte 

presenteras samt att betydelsefulla aspekter kan exkluderas. Det ställer också krav på att 
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intervjuaren ska vara flexibel och upprätta en god kontakt med respondenten för att få 

relevanta svar (ibid. s.134). Begränsningarna med semistrukturerade intervjuer 

uppmärksammades och beaktades under genomförandet av vår studie. Vi försökte att 

avgränsa materialet och samtidigt behålla relevanta aspekter av respondenternas berättelser. 

Under intervjuerna med socialsekreterarna försökte vi vara flexibla i utformandet av 

följdfrågor. Trots eventuella brister med semistrukturerade intervjuer ansåg vi att det var en 

relevant metod för att besvara studiens syfte och frågeställningar.  

 

I genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna utgick vi från en intervjuguide (se 

bilaga 1). Bryman (2011) beskriver att en intervjuguide i en semistrukturerad intervju kan 

innebära en kort minneslista över ämnen som ska täckas. Frågorna ska innefatta de teman som 

intervjuaren är intresserad av men samtidigt utgå från respondenternas perspektiv (ibid. 

s.419). I enlighet med Brymans (2011) resonemang innefattar vår intervjuguide tre teman som 

utgår från våra frågeställningar samt förslag på frågor. Intervjuguiden inleds med 

bakgrundsfrågor om bland annat ålder, arbetsuppgifter och arbetslivserfarenhet. Det har 

tidigare nämnts att kvalitativ forskning syftar till att förstå fenomen i sin kontext, därför är det 

relevant att få en förståelse för varje respondents bakgrund och sammanhang. Därefter delas 

frågorna upp i tre olika teman som baseras på våra frågeställningar. Intervjuguidens teman är: 

utbildning och erfarenhet, socialsekreterares förhållningssätt till barns delaktighet samt 

faktorer som påverkar barnsamtal. Under varje tema finns tre huvudfrågor som belyser olika 

aspekter av temat. Ett exempel på en fråga under temat utbildning och erfarenhet är: Vilken 

betydelse har utbildningen respektive erfarenheten i ditt utförande av barnsamtal? (se bilaga 

1). När vi genomförde intervjuerna var vi inlästa på frågorna i intervjuguiden men var 

samtidigt flexibla med att ställa följdfrågor beroende på socialsekreterarnas svar.  

 

4.3 Urvalsprocess  

I föreliggande studie intervjuades socialsekreterare inom individ och familjeomsorgen. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att syftet och frågeställningarna är centrala i 

urvalsprocessen för vilka respondenter som blir relevanta att intervjua (ibid. s.39). Syftet med 

vår studie är att studera hur socialsekreterare hanterar utredande barnsamtal med barn som 

misstänks fara illa. Därmed har det varit relevant att välja ut respondenter som arbetar inom 

socialtjänsten med arbetsuppgifter som innefattar utredande barnsamtal. Urvalet blev 

målinriktat eftersom vi fokuserade på socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen. 
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Bryman (2011) förklarar att ett målinriktat urval är ett strategiskt urval som syftar till att 

studiens respondenter ska bestå av individer som är relevanta för de forskningsfrågor som 

formulerats (ibid. s.434). Respondenterna i studien behövde inte ha någon specifik utbildning 

eller ha arbetat med barnavårdsutredningar under en viss tid. Det främsta kravet var att 

respondenterna arbetade med utredande barnsamtal. Studien omfattade sex olika respondenter 

för att få fram olika perspektiv av hanteringen av barnsamtal.  

 

Vårt urval omfattade socialsekreterare från flera olika kommuner. I urvalsprocessen mejlades 

enhetschefer i olika kommuner inom individ- och familjeomsorgen. Mejlet innehöll 

information om studiens syfte samt en önskan om kontaktuppgifter till socialsekreterare som 

kunde tänkas vara intresserade av att delta. En del enhetschefer gav kontaktuppgifter till 

socialsekreterare, i andra fall mejlade socialsekreterarna oss själva och fick vidare 

information. De socialsekreterare som var intresserade fick ett mejl där vi bifogade vårt 

informationsbrev (se bilaga 2). Vi önskade att socialsekreterarna skulle bestämma tid och 

plats för intervjun, med fördel på deras arbetsplats. Det eftersom arbetsplatsen kan tänkas vara 

en plats där respondenterna känner sig trygga. Samtliga detaljer bestämdes i mejlkontakt 

tillsammans med socialsekreterarna. Det slutgiltiga urvalet omfattade sex respondenter där 

samtliga var socialsekreterare som arbetar med utredande barnsamtal. Socialsekreterarna hade 

en socionomutbildning eller motsvarande. De var mellan 25–60 år och hade olika lång 

arbetslivserfarenhet med barnavårdsutredningar. I studien valde vi att använda oss av fiktiva 

namn. Respondenterna benämns som Susanne, Karin, Lena, Maria, Linnéa och Eva.  

 

4.4 Genomförandet av intervju 

Det finns olika sätt att hantera och bearbeta information från intervjuer. Ett sätt är att använda 

sig av ljudinspelning. Det ger intervjuaren möjlighet att koncentrera sig på respondentens 

berättelser. Ljudinspelningar fångar även samtliga ord, pauser och andra liknande aspekter 

som kan vara relevanta för förståelsen (Kvale & Brinkmann, 2014, s.218). Samtliga intervjuer 

i studien spelades därför in och transkriberades en kort tid efter att de genomförts. Vi 

transkriberade tre intervjuer var för att få en jämn fördelning av arbetet. Vi utförde sedan en 

tematisk analys av studiens resultat. Enligt Bryman (2011) är tematisk analys ett av de 

vanligaste sätten att analysera kvalitativa data. Han menar även att kodning är ett bra sätt att 

bearbeta datamaterialet (ibid. s.523-528). Kvale och Brinkmann (2014) poängterar att 

kodning av materialet kan ge forskaren en överblick över textmaterialet. Det som är intressant 
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i transkriberingarna kan markeras eller kommenteras för att sedan granskas (ibid. s.241). I 

analysen kodades det transkriberade materialet utifrån de tre olika teman som utformats från 

frågeställningarna. De tre temana är: utbildning och erfarenhet, socialsekreterares 

förhållningssätt till barns delaktighet samt faktorer som påverkar barnsamtal. Varje tema 

tilldelades en färg och allt som kunde kopplas till temat markerades. Återkommande mönster 

som noterades i materialet utöver våra teman markerades i separata färger. Det gjordes för att 

intressanta aspekter som inte berördes av våra teman kunde upptäckas. Sedan kopierade vi in 

samtliga citat som markerats från transkriberingarna till ett nytt dokument. Det underlättade 

när vi skulle få en överblick över vad varje respondent sagt. Vi kunde då urskilja likheter och 

skillnader i svaren.  

 

4.5 Bearbetning av data och analys 

Det finns olika sätt att hantera och bearbeta information från intervjuer. Ett sätt är att använda 

sig av ljudinspelning. Det ger intervjuaren möjlighet att koncentrera sig på respondentens 

berättelser. Ljudinspelningar fångar även samtliga ord, pauser och andra liknande aspekter 

som kan vara relevanta för förståelsen (Kvale & Brinkmann, 2014, s.218). Samtliga intervjuer 

i studien spelades därför in och transkriberades en kort tid efter att de genomförts. Vi 

transkriberade tre intervjuer var för att få en jämn fördelning av arbetet. Vi utförde sedan en 

tematisk analys av studiens resultat. Enligt Bryman (2011) är tematisk analys ett av de 

vanligaste sätten att analysera kvalitativa data. Han menar även att kodning är ett bra sätt att 

bearbeta datamaterialet (ibid. s.523-528). Kvale och Brinkmann (2014) poängterar att 

kodning av materialet kan ge forskaren en överblick över textmaterialet. Det som är intressant 

i transkriberingarna kan markeras eller kommenteras för att sedan granskas (ibid. s.241). I 

analysen kodades det transkriberade materialet utifrån de tre olika teman som utformats från 

frågeställningarna. De tre temana är: utbildning och erfarenhet, socialsekreterares 

förhållningssätt till barns delaktighet samt faktorer som påverkar barnsamtal. Varje tema 

tilldelades en färg och allt som kunde kopplas till temat markerades. Återkommande mönster 

som noterades i materialet utöver våra teman markerades i separata färger. Det gjordes för att 

intressanta aspekter som inte berördes av våra teman kunde upptäckas. Sedan kopierade vi in 

samtliga citat som markerats från transkriberingarna till ett nytt dokument. Det underlättade 

när vi skulle få en överblick över vad varje respondent sagt. Vi kunde då urskilja likheter och 

skillnader i svaren.  
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4.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Tillförlitlighet och trovärdighet är två viktiga faktorer i kvalitativ forskning. Trost (2010) 

beskriver att tillförlitlighet består av fyra olika komponenter vilka är kongruens, precision, 

objektivitet och konstans. Kongruens betyder att intervjuarens frågor till respondenterna är 

likvärdiga samt att de mäter samma sak (ibid s.131). Vi har tagit hänsyn kongruensen genom 

att vi utgått från vår intervjuguide i samtliga intervjuer. Eftersom våra intervjuer var 

semistrukturerade skilde sig följdfrågorna vid de olika intervjutillfällena men huvudinnehållet 

var detsamma. Trost (2010) beskriver vidare att precision innebär att intervjuaren samlar in 

data på samma sätt vid samtliga intervjuer (ibid. s.131). Vi använde oss av semistrukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod i alla intervjuer. Samtliga intervjuer spelades även in och 

vi antecknade stödord. Intervjuerna transkriberades och kodades sedan på samma sätt. Trost 

(2010) redogör även för innebörden av objektivitet. Objektivitet betyder att det insamlade 

materialet inte ska skilja sig beroende på vem som har genomfört intervjuerna (ibid. s.131). 

Vi är medvetna om att det inte är möjligt att skapa objektivitet i vår studie då materialet blir 

färgat av våra tolkningar. Våra tolkningar påverkar hur vi uppfattar respondenternas svar, 

vilka följdfrågor vi ställer samt hur vi analyserat det som sagts. Med det i åtanke har vi 

försökt att behålla ett öppet och neutralt förhållningssätt genomgående under hela studien. 

Den sista komponenten är konstans. Trost (2010) förklarar att konstans innebär att samtliga 

respondenter har fått ta del av studiens syfte och mål på ett likvärdigt sätt (ibid. s.131). Vi har 

informerat våra respondenter om målet och syftet med studien. Det gjordes genom att vi 

skicka ut informationsbrev innan intervjuerna och även upprepa det muntligt inför varje 

intervju.  

 

Trovärdighet är ytterligare en viktig faktor i kvalitativ forskning. Det finns ett flertal sätt att 

göra en kvalitativ studie trovärdig för läsaren. Tre av dem är transparens, triangulering och 

återkoppling till fältet. Transparens påverkar studiens trovärdighet då det gör det möjligt att 

diskutera och kritisera studien. Triangulering innebär att studien baseras på en kombination av 

olika metoder, typ av data, teoretiska perspektiv och tidigare forskning. Därmed kan 

triangulering öka trovärdigheten. Återkoppling till fältet innebär att forskaren återkopplar till 

det som redan har studerats och ger sina synpunkter (Svensson & Ahrne, 2015, s.25–26). Vår 

studie har beaktat trovärdigheten dels genom att vi försökt skapa en transparens då vi förklarat 

tillvägagångssättet. Vi har också försökt att skapa triangulering genom att använda oss av 

olika teoretiska perspektiv och inkludera studier från olika forskare. Slutligen har det gjorts en 
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återkoppling till fältet under avsnittet tidigare forskning. Där presenteras studier från andra 

forskare som undersökt olika aspekter relaterat till barnsamtal.  

 

4.7 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet har utformat fyra forskningsetiska principer som grundar sig i 

individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.6). Den första principen är informationskravet 

som syftar till att informera deltagare om studiens syfte och betona frivillighet (ibid. s.7). 

Informationskravet uppfylldes genom att ett informationsbrev skickades ut till samtliga 

respondenter i studien. Brevet innefattade information om studiens syfte och respondenternas 

rättigheter. Informationen om syftet och rättigheterna upprepades i början av intervjuerna. 

Vetenskapsrådets (2002) andra princip är samtyckeskravet som innebär att studiens deltagare 

har rätt att själva bestämma över sin medverkan (ibid. s.9). Det uppfylldes genom att vi 

inhämtade samtycke från samtliga respondenter. Vi frågade också efter samtycke i början av 

intervjuerna.  

 

Den tredje principen enligt Vetenskapsrådet (2002) är konfidentialitetskravet som menar att 

uppgifter från deltagare i studien ska förvaras på ett sätt som gör att obehöriga inte ska kunna 

ta del av dem (ibid. s.12). Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att vi förvarade 

respondenternas uppgifter och svar oåtkomligt för andra. Vidare uppfylldes kravet genom att 

respondenterna tilldelades fiktiva namn. Det var av stor vikt då socialsekreterarna arbetar med 

känsliga ärenden. Vi namngav inte heller länet, kommunerna eller arbetsplatserna där 

socialsekreterarna arbetade. Det var särskilt viktigt att behålla respondenternas 

konfidentialitet då vi fick deras kontaktuppgifter från deras enhetschefer. Det innebar att 

enhetscheferna hade vetskap om vilka socialsekreterare som deltog i studien. Till följd av det 

nämnde vi inte heller respondenternas ålder, tidigare arbetslivserfarenhet eller annan specifik 

information som kunde röja konfidentialitet Det viktigaste var att ingen utanför 

sammanhanget fick kunskap om respondenternas verkliga identiteter. Ytterligare en faktor 

som vi tog hänsyn till i studien var de barn som indirekt berörs genom respondenternas 

berättelser. Vi har ett etiskt ansvar gentemot de barnen vilket vi tog hänsyn till genom att inte 

benämna barnens eventuella problematik som socialsekreterarna tog upp. Vetenskapsrådets 

(2002) sista princip är nyttjandekravet vilket betyder att studiens uppgifter enbart ska 

användas för forskningens syfte (ibid. s.14). För att uppfylla nyttjandekravet används 

informationen från respondenternas svar endast i studiens sammanhang.  
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4.8 Arbetsfördelning         

Vi hade en jämn arbetsfördelning och utförde till största samtliga delar av uppsatsen 

tillsammans. Vi valde att arbeta gemensamt för att inkludera båda parters perspektiv genom 

hela uppsatsen. För att effektivisera arbetet delade vi till viss del upp läsningen av litteratur 

och tidigare forskning. De texter som skrevs enskilt utifrån litteraturen lästes sedan av den 

andre och skrevs om för att tydliggöra. Vi delade även upp intervjuerna mellan oss där den 

ena ställde huvudfrågorna och den andra antecknade. Vidare transkriberade vi tre intervjuer 

var för att effektivisera arbetet.  

 

5. Resultat och analys 

I avsnittet presenteras studiens resultat utifrån tre olika teman vilka är: Utbildningens och 

erfarenhetens betydelse, förhållningssätt till barns delaktighet och faktorer som påverkar 

barnsamtal. Resultatet analyseras utifrån våra teoretiska utgångspunkter vilka är 

gräsrotsbyråkrati, professionalism och tyst kunskap. Resultatet analyseras även utifrån den 

tidigare forskningen. Forskningen berör vikten av utbildning i intervjuteknik, 

socionomutbildningens relevans i relation till arbete med barn, socialsekreterares 

förhållningssätt till barn i barnsamtal, olika omständigheter som avgör barns delaktighet, 

socialsekreterares användande av hjälpmedel och tekniker i barnsamtal, hinder och 

möjligheter i kommunikationen med barn samt socialsekreterares hantering av hög 

arbetsbelastning. Slutligen presenteras en sammanfattande tabell med de främsta slutsatserna 

från den tematiska analysen. 

 

5.1 Utbildningens och erfarenhetens betydelse i utförandet av barnsamtal 

Under samtliga intervjuer diskuterades utbildningens och erfarenhetens betydelse för 

utförandet av barnsamtal. Enligt Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) kännetecknas ett 

professionellt utförande av individer som har kunskaper om specifika teorier och begrepp. 

Kunskaperna har ofta förvärvats från högskolor eller universitet vilket gör att individen anses 

vara lämplig att utföra sitt yrke (ibid. s.79-83). Samtliga respondenter har en 

socionomutbildning eller motsvarande vilket innebär att de fått utbildning från högskola eller 

universitet. Därmed anses de vara lämpade för sitt yrke. Susanne, Lena, Maria, Linnéa och 

Eva beskriver dock att de inte kommer ihåg om de har haft några kurser i barnsamtal under 

socionomutbildningen. Linnéa förklarar att hon har fått utbildning om barn i 

socionomutbildningen men att hon har vaga minnen om det innefattade kunskaper i 
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barnsamtal. Maria reflekterar i likhet med Linnéa över socionomutbildningens betydelse för 

utförandet av barnsamtal: 

 
Nej det tycker jag faktiskt inte, utan det som jag i så fall fick det var en överblick 

kanske men inte så mycket om ”så här behöver vi göra” eller ”så här behöver vi 

möta barnen” det tycker jag inte att vi hade då men jag vet inte om det har 

förändrats men det är någonting man lär sig med tiden utanför skolan. (Maria). 

 

I ovanstående citat lyfter Maria fram att socionomutbildningen har en mindre betydelse för 

hennes utförande av barnsamtal. Perry (2006) anser att socionomutbildningen har en mindre 

betydelse för socialsekreterares arbete med barn. Vidare menar han att utbildningen inte 

säkerställer socionomers färdigheter att arbeta med barn (ibid. s.401-402). Resonemanget kan 

relateras till professionalism och den kritik som riktas mot professionalismen. Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008) beskriver att det finns kritiker som anser att utbildning inom 

socialt arbete är alltför akademisk och att kunskaperna inte kan användas i det praktiska 

arbetet (ibid. s.79-83). Socionomutbildningens betydelse i förhållande till utförandet av 

barnsamtal kan därmed tänkas vara liten.  

  

En annan aspekt som lyftes fram i diskussionen kring socionomutbildningen är 

vidareutbildningar i barnsamtal. Fyra socialsekreterare berättar att de har fått 

vidareutbildningar i barnsamtal utöver socionomprogrammet. Susanne, Maria, Linnéa och 

Eva anger att de använder sig av kunskaperna från vidareutbildningarna i sitt utförande av 

barnsamtal. Susanne berättar att hon fått utbildning i bland annat Norrköpingsmodellen men 

att hon främst använder sig av andra tekniker i sina samtal. Norrköpings kommun (2017) 

beskriver att Norrköpingsmodellen är en tredagarsutbildning. Den innehåller en teoretisk 

genomgång om modellen utgångspunkter, träning i frågeteknik genom rollspel och spegling 

samt handledning av barnsamtal. Modellen fokuserar på barnets bästa och att barnen ska vara 

aktörer i frågor som rör deras egna liv (ibid.). Maria, Linnéa och Eva berättar att de utgår från 

Norrköpingsmodellen i sina barnsamtal. Linnéa förklarar vad Norrköpingsmodellen innebär 

och hur hon använder sig av den: 

 
Norrköpingsmodellen har jag anammat och kört utifrån det upplägget väldigt 

mycket när jag har hållit den här strukturen. Det är en speciell mötesstruktur och att 

du alltid ska ställa öppna frågor och inte vara ledande och så. Så det har jag, den 

har jag verkligen använt. (Linnéa).  
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I enlighet med Linnéa håller Eva med om att Norrköpingsmodellen är bra att utgå från i 

barnsamtal. Eva berättar precis som Linnéa att hon använder sig av den i sina samtal och att 

hon tycker att strukturen är användbar. Eva förklarar vidare i följande citat: 

 
Jag känner att jag har den (Norrköpingsmodellen) med mig som en ryggrad liksom, 

en ram i samtalet. Att jag har det som en utgångspunkt och det känns väldigt bra. 

Samtalen har blivit lättare och bättre efter att jag har gått den kursen. (Eva). 

 

Eva beskriver i citatet att samtalen har förbättrats och blivit lättare att genomföra efter att hon 

fått utbildning i Norrköpingsmodellen. Cederborg (2010) menar att utbildningar i 

samtalstekniker är betydelsefullt för socialsekreterares samtal med barn (ibid. s.18). Hon 

förklarar att barn under myndighetsutövning ofta utsätts för bristande intervjutekniker som till 

exempel ledande frågor. Hon betonar därmed vikten av socialsekreterares utbildning i 

barnsamtal (ibid. s.52-55). Cederborg (2010) menar vidare att barn har en tendens att berätta 

mer när de samtalar med socialsekreterare som är utbildade i samtalsteknik (ibid. s.37). I 

enlighet med Cederborgs (2010) resonemang upplever Eva att samtalen blivit bättre efter att 

hon fått utbildning i Norrköpingsmodellen. Eva upplever dessutom att det har blivit enklare 

och att hon kan få fram mer information från barnen när hon utgår från modellen. Även 

Susanne, Maria och Linnéa använder sig av kunskaper från vidareutbildningar i barnsamtal. 

Det kan relateras till Egidius (2011) resonemang att professionalism innebär att en person vet 

hur ett arbete ska utföras och gör det på rätt sätt (ibid. s.27-32). Genom vidareutbildningar 

känner sig Eva, Susanne, Maria och Linnéa säkrare på att utföra barnsamtal och kan därmed 

tänkas utföra arbetet på ett professionellt sätt. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) 

beskriver att utbildningar i socialt arbete behöver vara mer praktiska (ibid. s.79-83). Det kan 

förstärka socialsekreterarnas resonemang. När socialsekreterarna får vidareutbildningar som 

redogör för hur de praktiskt ska hantera barnsamtal uppfattas det som användbart. Därav kan 

det tänkas att mer praktiska vidareutbildningar bidrar till att socialsekreterarna blir bättre 

lämpade att utföra barnsamtal än andra i sin profession.  

 

Det är endast Karin och Lena som berättar att de inte använder sig av kunskaper som de har 

fått från vidareutbildningar. Lena berättar att hon endast fått kunskaper om motiverande 

samtal (MI) från socionomprogrammet. Hon menar att hon inte kan utgå från MI genom hela 

samtal med barn och därför inte använder sig av det speciellt mycket. Karin berättar att hon 

har fått utbildning i både MI och Emmadockor men att hon inte använder sig av det. Hon 

förklarar att hon tidigare har önskat mer utbildning i barnsamtal men att hon idag anser att det 

inte är nödvändigt. Karin menar att det viktigaste är att försöka skapa en relation till barnet. 
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Det kan liknas vid Holoskos (2006) studie som menar att utbildningsbakgrund som 

socionomutbildningen har en mindre betydelse. Han menar att personliga egenskaper avgör 

mer hur en yrkesverksam presterar i arbetet (ibid. s.426-428). Vidare kan Karins och Lenas 

beskrivningar relateras till tyst kunskap. Blennbeger (2005) menar att det sociala arbetet 

kräver en tyst kunskap utöver den vetenskapliga kunskapen (ibid. s.170). Thomassen (2007) 

förklarar att den tysta kunskapen är något som utvecklas genom praktik och erfarenhet (ibid. 

s.25-26). Karin kan därmed tänkas använda sig av den tysta kunskapen istället för den 

vetenskapliga i sitt utförande av barnsamtal. Genom erfarenhet har hon fått en outtalad 

kunskap om hur hon ska gå tillväga i utförandet av barnsamtal. Hon utvecklar det vidare när 

hon reflekterar kring utbildningens och erfarenhetens betydelse i barnsamtal: 

 
Jag utgår väldigt mycket från att det viktigaste i mitt arbete är sunt förnuft. Och det 

är klart att jag har nånstans i ryggraden eller i bakhuvudet vissa förutsättningar att 

jag kanske inte ska försöka skrämma barnet eller att jag ska bädda upp för att det 

ska blir bra och att barnet känner sig bekvämt. Men mest är det nog erfarenhet som 

har största betydelse. (Karin). 

 

Utöver Karin anser även Lena, Maria och Linnéa att erfarenhet har en större betydelse än 

utbildning. Även om Maria och Linnéa använder sig mycket av kunskap de fått från 

vidareutbildningar anser de att erfarenheten har större betydelse för deras utförande av 

barnsamtal. Linnéa förklarar att utbildningen ger en grund men att övning ger färdighet, därav 

har erfarenheten en större betydelse. Lena och Maria betonar trygghet i barnsamtal och menar 

att erfarenheten får dem att känna sig trygga. Maria anser att hon har mycket kunskap från 

olika utbildningar men att erfarenheten har en större betydelse. Erfarenhetens betydelse kan 

liknas vid den tysta kunskapen. Enligt Thomassen (2007) utvecklas den tysta kunskapen 

genom erfarenhet (ibid. s.25-26). Då de fyra socialsekreterarna beskriver att erfarenheten har 

en större betydelse än vetenskaplig och akademisk utbildning kan den tysta kunskapen tänkas 

vara betydelsefull. Lena reflekterar över att hon har med sig mycket kunskap från sitt tidigare 

arbetsliv. Det kan också relateras till tyst kunskap som innefattar bakgrundskunskap. 

Thomassen (2007) beskriver att bakgrundskunskap är omedveten kunskap som utvecklas 

genom till exempel samspel med andra individer i tidigare arbetsliv (ibid. s.29).  

  

Det är endast Susanne som betonar utbildning som en mer betydelsefull faktor vid barnsamtal. 

Hon menar att hon vill kunna använda sig av hjälpmedel, metoder eller modeller i barnsamtal. 

Därför anser hon att det är viktigt att ha vidareutbildningar att luta sig mot. Eva anser istället 

att utbildning och erfarenhet kompletterar varandra. Hon uttrycker att det är bra att ha 
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utbildning i hur barnsamtal ska genomföras. Samtidigt poängterar hon att erfarenheten ger en 

kunskap om hur barn kan agera i olika situationer. Det kan förstås i relation till 

professionalism. Egidius (2010) menar att en professionell yrkesutövning kännetecknas av 

skicklighet och trovärdighet (ibid. s.27-32). Vidare menar Svensson, Johnsson och Laanemets 

(2008) att professionalitet innebär att individen har en specifik utbildning och kunskapsbas 

(ibid. s.79-83). Trots professionalismens betoning av utbildningens betydelse anser 

majoriteten av socialsekreterarna att erfarenheten är viktigare. Det kan liknas vid 

Blennbergers (2005) resonemang om att den tysta kunskapen är en väsentlig del i det sociala 

arbetet (ibid s.170). Socialsekreterarnas erfarenhet kan tänkas bidra till en förståelse för hur de 

kan utföra barnsamtal på ett bra sätt.  

 

5.2 Förhållningssätt till barns delaktighet 

Socialsekreterarna reflekterade även över barns delaktighet i barnsamtal. Samtliga 

socialsekreterare anser att barns delaktighet i barnsamtal är viktigt. Susanne, Karin och Lena 

nämner att det är barnens behov som ska utredas och att de ska vara delaktiga hela vägen i 

utredningen. Det är en chans för barnen att beskriva sin situation och känna att de blir 

lyssnade på. Maria beskriver att barnsamtal innebär en möjlighet att framföra barnets röst: 

  
Ja men möjligheter det är ju att verkligen få fram deras röst och beskriva hur de 

upplever sin situation för det är ändå det vi ska utreda. Så det är verkligen att 

försöka att beskriva det för dem också, att det är deras möjlighet att få hjälp till att 

förändra hur det är för dem eller hur de upplever det, hur det är i familjen. Så det 

skulle jag säga. (Maria).  
  

Även Linnéa menar att det är viktigt att lyssna på barnens åsikter och uppfattningar. Hon 

poängterar att samtal med barn ger nya infallsvinklar i utredningen: 

  
Sen möjligheter är ju att man kan få nya infallsvinklar när man träffar barnen, på 

saker och ting. De kan ju sitta med jättebra lösningar för hur det skulle kunna bli 

bättre hemma och det hade man ju missat om man inte hade bjudit in dom till den 

dialogen. (Linnéa).  
  

Socialsekreterarnas åsikter om att uppmärksamma barnen i utredningen och fokus på att göra 

deras röster hörda kan liknas vid att de aktualiserar en delaktighetsdiskurs. Dahkild-Öhman 

(2011) beskriver att en delaktighetsdiskurs innebär att barnet uppfattas som en kompetent 

aktör i utredningen med förmåga att påverka sin egen situation (ibid. s.95-102). Genom att 

skapa en delaktighetsdiskurs tar socialsekreterarna även hänsyn till socialtjänstlagen 11 kap 

10 § 1 st som reglerar barns rätt att komma till tals i utredningar. Maria och Linnéa belyser 
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också barns rätt att både ge och få information i barnsamtalen. De menar att barn har rätt att få 

information om utredningen och hur socialtjänsten kommer att hantera det som barnet berättar 

i samtalet. I citatet nedan beskriver Linnéa hur hon gör barnen delaktiga: 

  
För att göra barn delaktiga som vi har pratat om måste de ju få vara en part i 

utredningen. Då måste de ju få möjlighet att få information och få ge information. 

Och barnsamtal blir ju ändå ett forum för oss att visa barnen att vi bryr oss om hur 

de har det. Alltså att man kanske ger någon form av hopp att det är någon som 

lyssnar. (Linnéa). 
  

Även i Linnéas resonemang skapas en delaktighetsdiskurs i enlighet med Dahkild-Öhmans 

(2011) beskrivning (ibid. s.95-102). Barnet betraktas som en kompetent aktör i samtalet med 

rätt att få information och påverka sin egen situation. Socialsekreterarna utövar sin makt på ett 

sätt som gör att barnet blir delaktigt. Socialsekreterarnas makt kan förstås i relation till teorin 

om gräsrotsbyråkrati. Michael Lipsky (2010) beskriver att gräsrotsbyråkratins 

handlingsutrymme innebär en makt att både ge klienter fördelar samt begränsa deras 

möjligheter (ibid. s.3-4). Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) beskriver vidare att en 

socialarbetare alltid har ett givet tolkningsföreträde genom organisationen gentemot klienten. 

Rollen som socialarbetare ger makt att bedöma och kategorisera klienter utifrån interaktionen 

(ibid. s.69-70). Genom att kategorisera barnet som kompetent och kapabelt gör 

socialarbetaren barnet delaktigt. Handlingsutrymmet används för att ge barnet en möjlighet att 

uttrycka sig och få information.  

  

Socialsekreterarna fick vidare reflektera över föräldrarnas roll i barnavårdsutredningar och 

barnsamtal. Susanne, Maria och Eva nämner att det går åt mycket tid i utredningen till att ha 

samtal med föräldrar. Susanne menar att det läggs mycket fokus på att prata med föräldrarna 

och att barnsamtalen ofta genomförs mot slutet av utredningarna: 

  
Tidigare, och även idag, kan jag se ibland att man lägger otroligt mycket fokus på 

att prata med föräldrarna och sen lite nästan som mot slutet, vi måste ha några 

barnsamtal här också. När det egentligen är de som har huvudrollen i det. 

(Susanne).  
  

Även Eva berättar att hon ibland har barnsamtal i slutet av utredningen. Det på grund av 

tidsbrist och för att barnsamtalen måste genomföras. Hon berättar vidare att barn kan ha viktig 

information att komma med och att hon vill ha deras berättelse: 

  
Jag tänker att barnet har en väldigt viktig del i utredningen och som sagt var, vi kan 

bli mycket bättre på att ha fler barnsamtal. Har de tillåtelse att prata så har de 

väldigt viktigt information att komma med. Ofta får man en förklaring till, ja men 
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hur de tänker och hur det påverkar deras vardag att veta att föräldrarna har 

missbruksproblem. Att de ändå kan ge en beskrivning hur de upplever situationen. 

Då vill man ju ha deras berättelse och inte vad föräldrarna säger. Föräldrarna är ju 

också viktiga för det är ju dem vi utreder och bedömer egentligen, om de har 

tillräckligt med resurser för att ta hand om sina barn. De är ju också viktiga i 

utredningen. Har man inte en delaktig förälder så är det ju väldigt svårt också att 

utreda. (Eva).  
  

Maria nämner också att det blir mycket samtal med föräldrarna och att barnen och deras 

behov behöver få mer utrymme i utredningarna. Socialsekreterarnas berättelser om att de vill 

ge barnen större utrymme i utredningarna kan förstås i enlighet med begreppet 

professionalism. Egidius (2011) menar att det blir ett etiskt dilemma när det uppstår konflikter 

mellan professionalitet och till exempel politiska beslut, krav på effektivitet, regelverk på 

olika nivåer samt normer och värderingar (ibid. s.27-32). Socialsekreterarna har en vilja att 

göra barn mer delaktiga samtidigt som de upplever att det inte finns tid till det.  

  

Ytterligare en faktor som uppmärksammades i diskussionen kring barns delaktighet är 

socialsekreterarnas uppfattning av svårigheter med att samtala med yngre barn. Enligt 

socialtjänstlagen 11 kap 10 § 1 st ska barn få delge sina åsikter med hänsyn till deras ålder 

och mognad (SFS 2001:453). Flertalet av socialsekreterarna uttrycker svårigheter att samtala 

med yngre barn. Karin, Maria och Eva nämner exempel om att barn har svårt att sitta stilla, att 

de är oförutsägbara och att de i många fall vill leka istället för att samtala. Maria uttrycker att 

yngre barn på ett sätt är mer utsatta än äldre eftersom de har svårare att uttrycka sig. Hon 

menar att det är lättare att prata med en tonåring då de är mer rätt fram och tydliga än yngre 

barn. Även Karin menar att yngre barn inte kan uttrycka sig på samma sätt som äldre barn: 

  
Jag tycker att det är en väldigt svår uppgift att prata med mindre barn och inte 

kränka dem och köra över dem helt enkelt. Samtidigt så kan man inte göra ett 

samtal med en femåring och sen utgå ifrån det samtalet. För att om man frågar om 

du kunde önska dig vad du ville som man kan ställa till en tonåring till exempel så 

kommer femåringen svara brandbil. Eller hur? Så det är därför jag inte är så förtjust 

i de ärendena. (Karin).  
  

Karins uppfattning om svårigheterna att kommunicera med yngre barn kan förstås i enlighet 

med Vis, Holtan och Thomas (2012) studie. De beskriver kommunikationsfaktorn som 

innebär att det krävs en god kommunikation för att barn ska känna sig trygga i samtal (ibid. 

s.13-14). Det krävs att socialsekreteraren kan anpassa sig till barnets kommunikationsnivå, 

vilket kan uppfattas som svårt. Vidare kan det förklara varför Karin inte är förtjust i ärenden 

med yngre barn då hon tycker att det är svårt att prata med dem och att inte kränka dem. 

Socialsekreterarnas beskrivningar av svårigheter att samtala med yngre barn kan även förstås i 
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enlighet med teorin om gräsrotsbyråkrater. Blomberg och Duner (2015) beskriver att 

gräsrotsbyråkrater kan distansera sig från alltför påfrestande möten samt ha en benägenhet att 

undvika klienter som kan uppfattas som ett problem (ibid. s.199-200). Det kan tänkas att 

socialsekreterarna distanserar sig från samtal med yngre barn eftersom samtalen kan uppfattas 

som svårare och mer krävande.  

 

5.3 Faktorer som påverkar utförandet av barnsamtal 

Socialsekreterarna funderade över olika faktorer som påverkar utförandet av barnsamtal. Två 

faktorer som identifierades och ansågs underlätta samtalen är användandet av hjälpmedel och 

tekniker samt socialsekreterarnas handlingsutrymme. Faktorerna som ansågs försvåra 

utförandet av barnsamtal var barnet i relation till föräldrarna samt arbetsbelastning och 

tidsutrymme.  

 

5.3.1 Faktorer som underlättar 

Flertalet av socialsekreterarna nämner hjälpmedel och tekniker som en underlättande faktor i 

utförandet av barnsamtal. Susanne menar att det blir lättare att ställa tydliga och raka frågor 

när hon använder sig av olika hjälpmedel och tekniker. Lena beskriver att barnen kan slappna 

av i samtalet genom att till exempel rita och sedan prata om teckningen. Vidare berättar hon 

om olika känslokort som barnen kan relatera till och känna igen. Hon använder korten för att 

göra frågor mindre komplicerade och för att barnen lättare ska kunna beskriva hur de har 

upplevt samtalen. Maria berättar att hon oftast använder sig av nallekort vilket också är en 

form av känslokort. Nallekorten underlättar för barnen att prata om olika saker. Maria nämner 

vidare att hon ibland använder sig av en liten sandlåda där barnen kan bygga upp olika världar 

och på det sättet beskriva olika situationer. Socialsekreterarnas uppfattningar om hjälpmedel 

och tekniker i barnsamtal kan relateras till Aylings (2012) studie om metoder för att 

kommunicera med barn. Studien visar att användandet av leksaker och symboler i barnsamtal 

kan hjälpa att knyta an till barnperspektivet och underlätta kommunikationen (ibid. s.764-

775). Socialsekreterarna kan själva välja vilka metoder och hjälpmedel de ska använda 

beroende på vad de anser är lämpligt. Deras förmåga att avgöra vad som kan användas i olika 

situationer kan jämföras med individuell professionalism. Svensson, Johnsson och Laanemets 

(2008) beskriver att individuell professionalism innebär förmågan att använda kunskap i 

vardagliga situationer och bedöma vilka metoder eller modeller som är passande för det egna 

yrkesutövandet (ibid. s.77). Socialsekreterarna visar därmed på sin individuella 

professionalism i användandet av metoder och hjälpmedel i barnsamtal. Vidare kan det tolkas 
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i förhållande till begreppet tyst kunskap. Blennbeger (2005) menar att den tysta kunskapen 

utvecklas genom erfarenhet (ibid. s.25-26). Socialsekreterarna har genom erfarenhet lärt sig 

vilka hjälpmedel och tekniker som fungerar för dem och hur de ska användas i samtalen. 

  

Samtliga socialsekreterare anser att de har ett stort handlingsutrymme i sitt genomförande av 

barnsamtal. Det identifieras som en underlättande faktor i utförandet av barnsamtal. Susanne 

beskriver att hon är fri att försöka se barnens behov och välja vilka verktyg som ska användas 

i samtalen: 

  
Jag känner mig fri att försöka se barnets behov och det finns inget, ja vad ska jag 

säga, man får prioritera vad man tycker eller såhär jag tänker det är viktigt med 

barnsamtal, det går inte att bara hasta över eller så. Utan då får saker ta den tid det 

tar. Och jag känner mig fri att använda de verktyg som vi har här på kontoret. Så 

jag tycker ändå att jag har handlingsutrymme. (Susanne).  
  

Maria beskriver också att hon har ett stort handlingsutrymme i utförandet av barnsamtal. Hon 

anser att hon är fri att utforma barnsamtalen utifrån det barn möter. Hon menar att det är bra 

då hon på det sättet inte blir låst utan kan vara öppen och styra samtalet efter barnet. Vidare 

anser Maria att hon är fri att göra det som bedöms är nödvändigt i samtalen. Hon uttrycker 

även att kontakten med arbetsledningen är god och att de erbjuder tips och råd om det behövs. 

Det kan relateras till teorin om gräsrotsbyråkrati. Blomberg och Duner (2015) beskriver att en 

verksamhet som arbetar med människor inte kan detaljregleras då människor ofta är 

oförutsägbara och unika (ibid. s.199-200). Socialsekreterarnas uppfattning om att de har ett 

stort handlingsutrymme i utförandet av barnsamtal kan därför uppfattas som nödvändigt. Det 

måste finnas en möjlighet att kunna ta hänsyn till varje enskilt barn. Lipsky (2010) beskriver 

att gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme ger dem en makt att både ge fördelar och begränsa 

individers möjligheter (ibid. s.3-4). Det kan därmed tänkas att hur socialsekreterare väljer att 

utnyttja sitt handlingsutrymme påverkar hur de hanterar barnsamtal. De kan använda sin makt 

till att anpassa samtalet på bästa sätt efter barnets behov.  

 
5.3.2 Faktorer som försvårar 

I intervjuerna diskuterade socialsekreterarna vad de uppfattar som svårigheter i utförandet av 

barnsamtal och nämnde liknande aspekter. Susanne, Lena, Linnéa och Eva nämner 

föräldrarna och barnets beroendeställning till dem som en svårighet. De uttrycker en oro för 

vad som händer med barnen efter ett samtal där de har berättat om sin utsatthet. Enligt 

Socialstyrelsen (2004) är målet med barnsamtal att barn ska kunna prata öppet om eventuell 

utsatthet och att de ska få den hjälp som de är i behov av (ibid. s.26-28). Susanne menar att de 
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flesta föräldrar frågar sina barn vad de har pratat om. Hon menar att föräldrarna i en del fall 

bestraffar och skuldbelägger barnen för vad de har berättat. Susanne förklarar att barnen kan 

berätta fritt om sin utsatthet vid ett första möte för att sedan vid nästa möte upplevas som tysta 

och stängda på grund av föräldrarna. Det blir därmed en svårighet att uppnå Socialstyrelsens 

(2004) mål med barnsamtal, att barnen ska kunna berätta om sin utsatthet. Eva betonar också 

att barn påverkas av sina föräldrar och att de kan känna att de måste ha föräldrarnas tillåtelse 

att prata. Hon menar att samtalen med barn som har tystats ner av sina föräldrar blir 

meningslösa. Föräldrarna hindrar henne från att få fram informationen som hon behöver. 

Linnéa reflekterar över svårigheten när barn ska berätta om sin utsatthet: 

 
Sen så det som skiljer sig är ju att det blir en annan etisk aspekt när det är någon 

som är i beroendeställning till sin förälder som ett barn faktiskt är. Man försätter 

dem i en väldigt knivig situation om man ställer en del frågor, om den känner att 

den måste ta parti för en förälder eller inte. (Linnéa). 

 

Linnéa menar att det blir problematiskt när hon måste fråga barnen om de far illa på grund av 

sina föräldrar då det ofta finns en beroendeställning till dem. Dilemmat som Linnéa hänvisar 

till kan relateras till professionalism och det etiska dilemmat som Egidius (2011) beskriver. 

Han menar att det kan uppstå konflikter mellan regelverk, normer och värderingar. Det kan i 

sin tur ställa krav på det professionella utförandet (ibid. s.27-32). Linnéa ställs inför en 

konflikt mellan Socialstyrelsens (2004) mål om barns rätt att berätta fritt och barns 

beroendeställning till föräldrarna. Rush (2014) menar att föräldrarna kan försvåra och 

begränsa kommunikationen med barn. Föräldrar kan påverka samtalet oavsett om de är 

närvarande eller inte (ibid. s.2153-2154). Det kan bidra till att kommunikationen mellan 

socialsekreterare och barn blir ansträngd. Vidare kan det göra att socialsekreteraren inte vågar 

vara lika ärlig mot barnet.  

  

En annan svårighet som Susanne, Maria, Linnéa och Eva diskuterar är hög arbetsbelastning 

och begränsat tidsutrymme. Susanne menar att den höga arbetsbelastningen bidrar till att hon 

inte kan utföra Norrköpingsmodellen fullt ut i sina barnsamtal. Hon förklarar att modellen 

kräver mycket tid då den ska spelas in och skrivas ut. Eva, Maria och Linnéa diskuterar det 

begränsade tidsutrymmet och arbetsbelastningen som en stor svårighet. Linnéa diskuterar 

problematiken med hög arbetsbelastning och att inte ha tid innan och efter barnsamtal. Det 

belyses i följande citat:  

  
Ja men det är ju viktigt att vi behöver få arbetstid till detta. För det är liksom lite 

det som inte riktigt finns just nu, att våra almanackor är så fyllda av allt annat att 
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det inte riktigt finns möjligheten till att träffa barnen. För det kräver tid, det kräver 

både förberedelsetid och det kräver tid efteråt när man har träffats. (Linnéa). 
  

Även Maria menar att hon skulle vilja ha mer tid för barnsamtal och reflektion. Maria uppger 

att hon tycker att det är roligt och spännande med barnsamtal men att hon har för lite tid med 

barnen. Ofta har hon ett besök direkt efter ett barnsamtal vilket gör att hon inte hinner 

reflektera. Vidare menar Maria att det ofta blir fler samtal med föräldrarna och att barnen 

behöver få mer utrymme i utredningarna. Hon förklarar att det krävs omprioriteringar för att 

socialsekreterarna ska få mer tid till barnsamtal: 

  
Ja men alltså vi har ju mycket saker som man måste vara med på också som gör att 

man behöver prioritera om. Vi har ju mycket interna grejer som vi behöver vara 

med på, veckomöten och andra saker som tar tid till exempel. Så det är klart att den 

tiden kanske behöver minskas så att man kan pytsa på det i att ha samtal med barn 

till exempel eller någonting annat. (Maria).  
  

Socialsekreterarnas beskrivningar av hög arbetsbelastning och tidsbrist som en svårighet i 

deras utförande av barnsamtal kan relateras till Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrati. 

Han menar att gräsrotsbyråkrater styrs av lagar och regler men att de har ett 

handlingsutrymme i sin tillämpning av dem (ibid. s.3-4). Blomberg och Duner (2015) 

förklarar att lagarna och riktlinjerna som styr gräsrotsbyråkraternas arbete ofta är otydliga och 

svåra att uppnå (ibid. s.199-200). I samband med att gräsrotsbyråkrater arbetar i 

organisationer med brist på resurser bidrar det till en komplex situation för socialsekreterarna. 

De otydliga lagarna och riktlinjerna samt bristen på resurser kan tänkas bidra till att 

socialsekreterarna upplever att de inte hinner med att utföra barnsamtal. Socialsekreterarna 

beskriver en konflikt mellan viljan att genomföra fler barnsamtal och en brist på tid. De 

upplever att de måste utföra arbetet trots hög arbetsbelastning och krav på effektivitet. Det 

kan förstås i relation till Astvik och Melins (2013) studie som menar att hög arbetsbelastning 

och otillräckliga resurser kan försvåra för yrkesutövaren att genomföra arbetet på ett 

tillfredsställande sätt. Studien visar att socialsekreterare kan hantera tidsbrist och höga krav 

genom att sänka sin ambitionsnivå (ibid. s.61). När socialsekreterarna beskriver att de vill 

genomföra fler barnsamtal men måste prioritera övriga delar i utredningarna kan det tänkas att 

de sänker sin ambitionsnivå för att hantera arbetskraven. Både Susanne och Linnéa ger 

exempel på situationer när de sänker sin ambitionsnivå i arbetet. Susanne beskriver att hon 

inte kan använda Norrköpingsmodellen fullt ut i sina barnsamtal på grund av den höga 

arbetsbelastningen. Linnéa berättar att hon hade velat ha mer förberedelsetid inför 

barnsamtalen samt tid för att reflektera efteråt. Det kan därmed tänkas att kraven, 
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arbetsbelastningen och tidsbristen påverkar socialsekreterarnas hantering av barnsamtal och 

även barnsamtalens kvalitet. 

 

5.4 Avslutande sammanfattning av resultat och analys  

I följande avsnitt presenteras en tabell som sammanfattar resultat och analys. Tabellen bygger 

på våra tre teman och redogör för studiens olika slutsatser. Studiens sista tema, faktorer som 

påverkar utförandet av barnsamtal, har delats upp i två olika underteman vilka är faktorer som 

underlättar och faktorer som försvårar barnsamtal. Slutsatserna kommer att diskuteras och 

belysas vidare i nästkommande kapitel under slutsatser 6.1.  

 
 

Tabell 1. En tematisk tabell med studiens centrala slutsatser 

                                                                                                        Skapad av studiens författare 
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6. Avslutande diskussion 

I följande avsnitt utgår vi från syftet, att skapa förståelse för hur socialsekreterare hanterar 

utredande barnsamtal med barn som misstänks fara illa för att få en uppfattning om olika 

faktorer som påverkar socialsekreterarnas utförande av barnsamtal. Slutsatserna från 

studiens resultat och analys beskrivs med utgångspunkt från tabellen i föregående avsnitt.  

Därefter presenteras studiens viktigaste slutsats samt en metoddiskussion. Slutligen beskrivs 

studiens avslutande reflektioner och förslag till framtida forskning. 

 

6.1 Slutsatser 

Det finns en problematik kring utredande barnsamtal med barn som misstänks fara illa. Enligt 

Fridh och Norman (2008) undviker en del socialsekreterare att utföra barnsamtal vilket kan 

leda till bristande barnavårdsutredningar. Det beskrivs vidare att socialsekreterare i en del fall 

väljer att utreda föräldrarna istället för att samtala med barnen (ibid. s.85–86). Cederborg 

(2010) menar att en annan faktor som bidrar till bristande barnavårdsutredningar är att det inte 

finns uttalade krav på vilken kvalitet barnsamtal bör ha (ibid. s.21). Utifrån ovanstående 

problematik har vi kommit fram till att det finns flera olika faktorer och omständigheter som 

påverkar socialsekreterarnas hantering av utredande barnsamtal. Slutsatserna presenteras mer 

ingående nedan.  

 

En slutsats som kan konstateras efter första temat, utbildningens och erfarenhetens betydelse, 

är att socialsekreterarna uppfattar vidareutbildningar och erfarenheten som mest 

betydelsefulla i deras hantering av barnsamtal. Flertalet av socialsekreterarna förklarar att 

utbildningar i barnsamtal, som till exempel Norrköpingsmodellen, förbättrar samtalen och ger 

dem användbara kunskaper. Det visar att vidareutbildningar värderas mer än 

socionomutbildningen. Det eftersom merparten av socialsekreterarna inte använde sig av 

kunskaper från socionomutbildningen. Vidare anser majoriteten av socialsekreterarna att 

erfarenheten har en stor betydelse för deras genomförande av barnsamtal. Det kan tänkas att 

de använder sig mest av tyst kunskap som hänvisar till kunskap från erfarenhet. Eftersom 

erfarenheten betonas som viktigare än akademiska och vetenskapliga utbildningar dras 

slutsatsen att erfarenheten och den tysta kunskapen är mest betydande i socialsekreterarnas 

utförande av barnsamtal. I förhållande till professionalismen och vad som kännetecknar ett 

professionellt utförande blir den tysta kunskapen en motpol. Även om professionalismen 

betonar betydelsen av kunskap genom akademisk utbildning menar flertalet av 
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socialsekreterarna att den tysta kunskapen har störst betydelse. Sammanfattningsvis kan det 

tänkas vara viktigt att arbetsplatserna erbjuder vidareutbildningar i barnsamtal för att skapa en 

trygghet hos socialsekreterarna. Samtidigt bör det betonas att det är individuellt hur 

socialsekreterarna väljer att använda sina kunskaper från olika utbildningar och vad de får 

med sig från sin erfarenhet.  

 

Ytterligare en slutsats som kan utläsas från det andra temat, barns delaktighet i barnsamtal, är 

att socialsekreterarna ser barns delaktighet som viktig. Deras beskrivningar av hur mycket och 

på vilket sätt de gör barn delaktiga skiljer sig dock. Det finns olika omständigheter som 

påverkar socialsekreterarnas delaktiggörande av barnen. En faktor är att en del 

socialsekreterare ger föräldrarna mer utrymme än barnen i utredningarna på grund av tidsbrist 

och hög arbetsbelastning. Enligt professionalismen kan det uppstå etiska dilemman när 

socialsekreterare möts av konflikter mellan till exempel krav på effektivitet, politiska beslut, 

normer, värderingar och regelverk på olika nivåer. Det kan därmed tänkas att 

socialsekreterare sänker sina krav i yrkesutövningen för att hantera konflikterna. Det kan 

resultera i att de utför färre barnsamtal och istället prioriterar föräldrarna. En annan faktor är 

att en del av socialsekreterarna anser att det är svårt att delaktiggöra yngre barn. En del 

socialsekreterare anser att yngre barn har svårare att uttrycka sig än äldre barn samt att de lätt 

kan bli distraherade i samtal. Det kan tänkas att de förhåller sig till en omsorgsdiskurs vilket 

innebär att barn uppfattas ha en bristande förmåga att uttrycka sina åsikter. I förhållande till 

teorin om gräsrotsbyråkrati kan det tänkas att socialsekreterarna distanserar sig från samtal 

med yngre barn då de kan uppfattas som svåra och krävande. Sammanfattningsvis anser 

samtliga socialsekreterare att det är viktigt att göra barn delaktiga men det skiljer i vilken 

utsträckning de gör det. Utifrån slutsatserna från temat kan det tänkas att socialsekreterarna 

behöver mer tid till barnavårdsutredningar samt utbildning eller stöd för att samtala med 

yngre barn. 

 

I det sista temat, faktorer som påverkar utförandet av barnsamtal, framkommer slutsatser om 

vilka faktorer som underlättar och försvårar barnsamtalen enligt socialsekreterarnas 

beskrivningar. Socialsekreterarnas användning av hjälpmedel och tekniker redogörs som en 

möjlighet som underlättar kommunikationen med barn. Det varierar dock mellan olika 

socialsekreterare om och hur de använder sig av dem. Användandet av hjälpmedel och 

tekniker kan tänkas relateras till den individuella professionalismen som syftar på förmågan 

att välja lämpliga metoder. Socialsekreterarna beskriver att de kan använda olika hjälpmedel 
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och tekniker som de anser är passande i barnsamtalen. Ytterligare en faktor som anses 

underlätta barnsamtal är socialsekreterarnas handlingsutrymme i utförandet av barnsamtal. 

Handlingsutrymmet möjliggör för socialsekreterarna att använda sin erfarenhet och 

kompetens i arbetet. Vidare gör det att socialsekreterare kan anpassa samtalen efter varje 

enskilt barn och därmed skapa en trygghet. Teorin om gräsrotsbyråkrati menar att det krävs 

ett handlingsutrymme i arbetet med människor då de är oförutsägbara och komplexa. Därmed 

är det viktigt att socialsekreterare har ett utrymme att utforma sina barnsamtal på olika sätt.   

 

En försvårande faktor i utförandet av barnsamtal som socialsekreterarna beskriver är barnets 

beroendeställning till föräldrarna. Det framkommer att barn i en del fall påverkas av sina 

föräldrar och inte vågar berätta om sin utsatthet. I förhållande till professionalism kan det 

tänkas att det uppstår ett etiskt dilemma för socialsekreterarna när de måste ta hänsyn till 

barns rätt att komma till tal och barnets beroendeställning till föräldrarna. Det kan tänkas att 

det är något som behöver uppmärksammas ytterligare i socialsekreterarnas arbete med 

utredande barnsamtal. En annan försvårande faktor som framkommer är den höga 

arbetsbelastningen och det begränsade tidsutrymmet. Det uppfattas som en svårighet då det 

bland annat kan leda till en kvalitetssänkning i socialsekreterarnas arbete. Hög 

arbetsbelastning och tidsbrist kan resultera i att socialsekreterarna inte kan genomföra 

barnsamtal i den utsträckning de önskar. Det kan relateras till gräsrotsbyråkrati som beskriver 

att gräsrotsbyråkrater ofta möts av krav på stöd och hjälp. Samtidigt är det en ständig brist på 

resurser och verksamheternas mål är svåra att uppnå. Sammantaget leder det till en 

påfrestande arbetssituation för socialsekreterare. Det kan därför tänkas att socialsekreterares 

arbetssituation behöver utvärderas för att de ska kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt.  

 

I avsnittet har olika slutsatser presenterats som påverkar socialsekreterarnas utförande av 

barnsamtal. En slutsats som är genomgående i hela texten är att det är individuellt för varje 

socialsekreterare hur de väljer att utföra utredande barnsamtal. En del förlitar sig på 

utbildningar i en modell för barnsamtal och följer den fullständigt, andra blandar olika 

modeller eller väljer att lita på sin erfarenhet. Vissa använder sig av olika metoder, tekniker 

och hjälpmedel och andra gör det inte. En del har lättare att göra yngre barn delaktiga, andra 

pratar främst med föräldrarna. Några utnyttjar sitt handlingsutrymme till stor del, andra 

utnyttjar det mindre. Sammanfattningsvis finns det flera olika faktorer som påverkar 

utförandet barnsamtal och det är individuellt hur socialsekreterare väljer att genomföra dem. 

Vidare kan det tänkas att skillnader i utförandet även resulterar i skillnader i kvalitet. 
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Kvalitetsskillnaderna ställer i sin tur krav på socialsekreterarnas kompetens och kunskap om 

hur de ska hantera barnsamtal. Avslutningsvis kan det konstateras att det inte finns några 

bestämda riktlinjer för hur barnsamtal ska utföras, det är upp till varje socialsekreterare. Det 

belyser en av våra respondenter när hon diskuterar vad som är mest betydande i hennes 

hantering av utredande barnsamtal med barn som misstänks fara illa i följande citat: 

 
“[...] det viktigaste i mitt arbete är sunt förnuft”. (Karin) 

 

6.2 Metoddiskussion 

Vårt val av metod var kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) syftar metoden till att förstå olika fenomen från respondenternas perspektiv (ibid. 

s.45). Utifrån studiens syfte och frågeställningar var kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

ett lämpligt tillvägagångssätt. Metoden ansågs vara relevant då syftet var att skapa förståelse 

för socialsekreterares hantering av utredande barnsamtal samt att få en uppfattning om olika 

faktorer som påverkar utförandet. Semistrukturerade intervjuer möjliggjorde för oss att 

besvara syftet och frågeställningarna samt gav en fördjupad förståelse om socialsekreterares 

hantering av barnsamtal. I vår studie utgick vi från en intervjuguide som innehöll relativt 

öppna frågor och gav ett utrymme att ställa följdfrågor. Det såg vi som en fördel då det 

möjliggjorde för socialsekreterarna att utveckla sina svar och resonera kring olika aspekter 

rörande varje tema. Nackdelen med att ha ett fåtal och öppna frågor var att socialsekreterarna 

ibland började berätta om andra aspekter utöver hanteringen av barnsamtal. I de situationerna 

fick vi ställa följdfrågor och försöka leda dem tillbaka till studiens syfte.  

 

En annan viktig aspekt i metoden är att kvalitativa intervjuer är en interaktion mellan 

respondenten och intervjuaren. I intervjusituationen skapar och beskriver de tillsammans en 

verklighet. Resultat från kvalitativa intervjuer beror därmed på vilka deltagarna i intervjun är 

samt deras syn och uppfattning av fenomenet som ska studeras (Miller & Glassner, 2011, 

s.131–132). I studien hade vi i åtanke att resultatet kunde påverkas av att socialsekreterarna 

som valde att ställa upp troligen kände sig säkra på att genomföra barnsamtal. De flesta av 

dem hade en lång erfarenhet av att genomföra barnsamtal vilket kan tänkas påverka hur de 

svarade på frågorna. Resultatet hade troligen blivit annorlunda om vi endast intervjuat 

socialsekreterare som nyligen börjat arbeta med barnavårdsutredningar. Vi hade också i 

åtanke att de som valde att ingå i studien kunde ha en övervägande positiv eller negativ 

inställning till barnsamtal och på grund av det valt att ställa upp. Det var dock inget som vi 

märkte i våra intervjuer eftersom respondenterna beskrev både positiva och negativa aspekter 
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i genomförandet av barnsamtal. En annan aspekt som kan ha påverkat resultatet är att vi inte 

hade några krav på att respondenterna skulle ha genomgått en specifik utbildning eller ha 

arbetat med barnavårdsutredningar under en viss tid. Vi var medvetna om att både utbildning 

och arbetslivserfarenhet kunde påverka respondenternas uppfattning om verkligheten. Dock 

ansåg vi att det var mer en fördel än en nackdel att ha respondenter med olika bakgrund. Till 

följd av det fick vi en omfattande förståelse för hanteringen av utredande barnsamtal.  

 

Tillförlitlighet och trovärdighet är viktigt att ta hänsyn till i relation till studiens slutsatser. I 

studien har vi förhållit oss till tillförlitligheten genom att vi ställt samma huvudfrågor till våra 

respondenter utifrån intervjuguiden. Materialet har också kodats och analyserat utifrån samma 

teman. Vi har även haft en strävan att förhålla oss objektivt och försökt ställa följdfrågor med 

ett neutralt och öppet förhållningssätt. Det som gör studien och slutsatserna trovärdiga är att 

vi har beskrivit vårt tillvägagångssätt och hur vi har bearbetat vårt material på ett ingående 

sätt. Det gjordes för att skapa en förståelse för hur vi kom fram till våra slutsatser. Vidare har 

vi använt oss av olika teorier och tidigare forskning för att integrera olika perspektiv i vårt 

resultat och våra slutsatser. Det som gör studien och slutsatserna mindre tillförlitliga är att 

följdfrågorna varierat beroende på socialsekreterarnas svar. En annan forskare hade möjligen 

ställt andra följdfrågor och därmed fått ett annat resultat. Ytterligare en faktor som minskar 

tillförlitligheten är att vi har gjort avgränsningar och valt ut specifika citat ur vår empiri. Det 

går inte att säkerställa att en annan forskare hade koncentrerat sig på samma delar. Därmed 

går det inte att uppnå en objektivitet eftersom materialet kommer att skilja sig åt beroende på 

vem som utför studien. För att öka trovärdigheten i studien hade vi även kunnat återkoppla till 

socialsekreterarna under uppsatsprocessen för att säkerställa att de kände igen sina 

resonemang. Uppsatsen tid och omfång gav oss dock inte möjlighet att göra det.  

 

6.3 Avslutande reflektioner 

Utifrån studiens resultat och våra slutsatser finns det flera olika faktorer som påverkar 

barnsamtal. Utförandet av barnsamtal skiljer sig för olika socialsekreterare och antas vara 

individuellt. En gemensam åsikt som samtliga socialsekreterarna har är dock att barns 

delaktighet är viktig och har en stor betydelse i barnavårdsutredningar. Studiens resultat har 

givit oss en förståelse för att det finns flera olika faktorer som påverkar utförandet av 

barnsamtal. Det finns både underlättande och försvårande faktorer som socialsekreterarna 

måste förhålla sig till. Det är tydligt att det inte finns några generella metoder eller krav för 

hur barnsamtal ska utföras utan det är till stor del upp till varje socialsekreterare att bestämma. 
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Med det i åtanke kan frågan ställas hur det påverkar barn som misstänks fara illa och deras 

möjlighet att komma till tals i barnavårdsutredningar. Det kan tänkas att det finns en stor 

variation beroende på vilken socialsekreterare barnet får. Vidare kan det ifrågasättas ur en 

rättssäkerhetssynpunkt.  

 

6.4 Förslag till framtida forskning 

Det har tidigare nämnts att det finns bristfällig kunskap gällande vilka krav på kvalitet som 

socialnämnder ställer på socialsekreterares utredande barnsamtal. Det kan se olika ut 

beroende på vilken kommun som utför utredningen. Utifrån våra respondenters svar har vi 

identifierat att det är individuellt hur socialsekreterare utför barnsamtal. Socialsekreterarna har 

ett relativt stort handlingsutrymme och utgår i en del fall från olika metoder och modeller 

medan de i andra fall endast utgår från sin erfarenhet. Med det i åtanke anser vi att det vore 

intressant att se framtida forskning rörande hur det skiljer sig i kvalitet och utförande av 

utredande barnsamtal inom och mellan olika kommuner. Det skulle även vara intressant med 

forskning kring vad som uppfattas som god kvalitet i utförandet av utredande barnsamtal. 

Utifrån våra resultat har vi fått en uppfattning om att socialsekreterare använder sig av olika 

hjälpmedel och tekniker i barnsamtal. Det hade varit intressant med framtida studier om hur 

socialsekreterarna uppfattar olika hjälpmedel och tekniker samt hur de applicerar dem i 

barnsamtalen.  
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Bilagor  

Bilaga 1 
Intervjuguide 

 

Grundläggande frågor 
 

 Hur gammal är du? 

 Vad har du för utbildning? 

 Vad har du för tidigare arbetslivserfarenhet? 

 Hur länge har du arbetat med barnavårdsutredningar? 

 Hur länge har du varit yrkesverksam på din nuvarande arbetsplats?  

 Vilka arbetsuppgifter har du?  

 Hur ofta har du barnsamtal? 

 

Tema: Utbildning och erfarenhet 

 

 Vad har du för utbildning i barnsamtal? 

 Vad har du för erfarenhet av barnsamtal? 

 Vilken betydelse har utbildningen respektive erfarenheten i ditt utförande av 

barnsamtal? 

 

Tema: Socialsekreterares förhållningssätt till barns delaktighet 

 

 Vad är ett bra barnsamtal för dig? 

 Vilken betydelse har barns delaktighet i ett barnsamtal? 

 Hur ser du på barnets respektive föräldrarnas roll i en utredning?  

 

Tema: Faktorer som påverkar barnsamtal 
 

 Hur genomför du ett barnsamtal? 

 Kan du beskriva möjligheter och svårigheter i ett barnsamtal?  

 Vilken betydelse har organisationen för dig i ditt utförande av barnsamtal? 
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Bilaga 2 
Informationsbrev 

 

   

 

Hej! 

 

Vi heter Astrid Asker Valente och Jennifer Segersteén. Vi studerar sjätte terminen på 

socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Under våren skriver vi vårt 

examensarbete och ska inom ramen för det genomföra en vetenskaplig studie. Vår studie 

syftar till att undersöka hur socialsekreterare hanterar utredande barnsamtal med barn som 

misstänks fara illa. Vi hoppas att någon av er, i egenskap av socialsekreterare på 

socialtjänsten, är intresserade av att ställa upp på en semistrukturerad intervju under cirka en 

timme. Syftet med intervjun är att få ta del av era upplevelser och arbetssätt inom 

verksamheten. Vi är väldigt tacksamma för din medverkan eftersom dina erfarenheter är av 

stor betydelse för genomförandet av vår studie.   

 

Vid genomförandet av vår studie är Vetenskapsrådets forskningsetiska principer tillämpliga. 

De innebär i korthet följande: Medverkan i studien är frivillig och du har rätt att avstå från att 

besvara frågor och kan när som helst avbryta din medverkan i intervjun och studien. 

Personliga uppgifter som till exempel namn och arbetsplats kommer att avidentifieras i 

uppsatsen. Under intervjutillfället kommer vi, med ditt godkännande, att använda oss av 

ljudinspelning för att säkerställa att vi fullständigt återger vad som berättats under intervjun 

samt för att underlätta transkribering av intervjumaterialet. Ingen insamlad information 

kommer att spridas till obehöriga. När uppsatsen är godkänt av examinatorn kommer 

ljudinspelningen samt intervjuskrifterna att förstöras.  

 

Vi önskar att ni föreslår datum som skulle kunna passa er för en intervju. Vi önskar också att 

ni föreslår var ni vill att intervjun ska äga rum men fördelaktigt hade det varit på er 

arbetsplats.  

 

Vi uppskattar din medverkan i vår studie! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Astrid Asker Valente och Jennifer Segersteén 

 

Har du några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss eller kursansvarig.  

 

 

Astrid Asker Valente                Jennifer Segersteén                       

 

 


