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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie är att identifiera socialsekreterarens framgångsfaktorer i samtal med 

barn. Studien tar utgångspunkt i socialsekreteraren perspektiv kring vad de tycker är det som 

får det att fungera i samtal med barn inom socialtjänsten. För att identifiera framgångsfaktorer 

i samtalet så blir det nödvändigt att även belysa när det fungerar mindre bra i samtal med 

barn. 

 

Studien är en kvalitativ intervjustudie där sex yrkesverksamma socialsekreterare intervjuats. 

Samtliga jobbar med barnsamtal på socialtjänsten inom Umeå kommun. Studien har tillämpat 

en semistrukturerad intervjuform och studiens data har bearbetats enligt konventionell 

innehållsanalys för att identifiera vad som möjliggör och vad som försvårar samtal med barn.   

 

Inledningsvis utgick inte studien från någon vetenskapsteoretisk grund men efter att resultatet 

bearbetats ansågs utvecklingspsykologisk teori tillämplig för att få en bättre förståelse för 

studiens resultat. De identifierade framgångsfaktorerna i samtal med barn utmynnade i vikten 

för socialsekreteraren att kunna känna tilltro för sin kompetens även när det finns 

organisatoriska utmaningar. Exempel på identifierade framgångsfaktorer är flexibilitet, 

trygghet i yrkesrollen, kunna skapa allians, nyfikenhet, förförståelse för barnets utveckling, att 

inte vara dömande i yrkesrollen samt att se till barnets bästa. Studiens slutsats belyser att 

socialsekreteraren blir det viktigaste verktyget i samtal med barn.  

 

Nyckelord: Socialsekreterare, socialtjänsten, barnsamtal, barn bästa, förhållningssätt och 

allians.  

  



 
 

 

 

ABSTRACT  

The purpose with this study is to identify social workers success factors in conversation with 

children. This study takes its starting point in a social worker perspective in what they think 

makes it work in conversation with children in the social services. To identify success factors 

in the conversation, it is also necessary to illustrate when it does not work as well in 

conversation with children.     

 

This study is a quality interview study where six social workers has been interviewed. All of 

them was working with conversations with children at the social services in Umeå 

municipality. The study have applied an semi-structured interview form and the data of the 

study has been processed to conventional content analysis in order to identify what makes it 

work well and what makes it work not so well in conversations with children.  

 

The study was not initially founded in any theory of science but after the result was processed 

development psychology theory was considered useful to better understand the study result. 

The identified success factors in conversation with children culminated in the importance for 

a social worker to be able to feel trust for the competence, even when there is organizational 

challenges. Examples of identified success factors are flexibility, confidence in the profession 

role, be able to create alliance, curiosity, a pre understanding for children's development, not 

to be condemnatory in the profession role and to look after the best interest of the child. The 

conclusion of the study highlights that the social worker becomes the most important tool in 

conversation with the child.  

 

Key words: Social worker, social services, communication with children, the best interest of 

the child, approach and alliance.  

  



 
 

 

FÖRORD  

Studiens valda ämne kom till av att vi båda upplever samtal med barn inom socialtjänsten att 

vara komplext, utmanande men också väldigt intressant och givande. Inledningsvis vill vi 

rikta ett stort tack till de intervjuade socialsekreterarna som gjorde den här studien möjlig 

genom deras medverkan. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Anders “Ante” 

Lindström för hans hjälp och stöttning under forskningsprocessen gång.  

 

/Maja Bredberg och Jenni Hedlund  

 

  



 
 

Innehållsförteckning 
INLEDNING ............................................................................................................................................... 7 

Problembakgrund ................................................................................................................................ 7 

Syfte ..................................................................................................................................................... 8 

Frågeställningar ................................................................................................................................... 8 

Precisering av begrepp ........................................................................................................................ 8 

METOD .................................................................................................................................................... 9 

Vetenskapsteoretisk referensram ....................................................................................................... 9 

Litteratursökning ............................................................................................................................... 10 

Datainsamling .................................................................................................................................... 10 

Urval och tillvägagångssätt ................................................................................................................ 11 

Forskningsetiska överväganden ........................................................................................................ 11 

Databearbetning ............................................................................................................................... 11 

Studiens tillförlitlighet ....................................................................................................................... 12 

Ansvarsfördelning .............................................................................................................................. 13 

TEORETISK ANSATS ................................................................................................................................ 14 

KUNSKAPSÖVERSIKT .............................................................................................................................. 16 

Barnets bästa ..................................................................................................................................... 16 

Förhållningssätt i barnsamtal ............................................................................................................ 17 

Socialsekreterarens förberedelser inför barnsamtal ........................................................................ 17 

Att skapa allians ................................................................................................................................. 18 

Metoder i samtal med barn .............................................................................................................. 18 

BBIC ............................................................................................................................................... 19 

Tre husen ....................................................................................................................................... 19 

Nallekort ........................................................................................................................................ 19 

Tankelappar ................................................................................................................................... 19 

Utmaningar för socialsekreterare i samtal med barn ....................................................................... 20 

Hur kunskapsläget kring barnsamtal ser ut på Socialtjänsten i Umeå .............................................. 20 

RESULTAT............................................................................................................................................... 22 

Allianser ............................................................................................................................................. 22 

Arbetssätt .......................................................................................................................................... 23 

Utvecklingspsykologiskt perspektiv på barn ..................................................................................... 24 

Förhållningssätt ................................................................................................................................. 25 

Barnets bästa ..................................................................................................................................... 26 

Utmaningar ........................................................................................................................................ 27 

Summering av kategorierna .............................................................................................................. 28 



 
 

DISKUSSION AV RESULTATET ................................................................................................................ 29 

Metoddiskussion ............................................................................................................................... 34 

FRAMTIDA BEHOV AV FORSKNING ................................................................................................... 36 

REFERENSLISTA ...................................................................................................................................... 38 

Litteratur............................................................................................................................................ 38 

Webbadresser ................................................................................................................................... 40 

INFORMATIONSBLAD .................................................................................................................... Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE ............................................................................................................................. Bilaga 2 

KODNINGSSCHEMA ....................................................................................................................... Bilaga 3 

 



7 
 

INLEDNING 
Socialtjänsten fungerar som samhällets yttersta skyddsnät och dess uppdrag har sin grund i 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Uppdraget innebär att arbeta med och för barn, både 

indirekt samt direkt. När socialtjänsten utreder barn är syftet att kunna förstå barnets behov, 

samt att kunna identifiera de faktorer inom familjen och i barnets miljö som möjliggör till en 

positiv förändring (Socialstyrelsen, 2009). Socialsekreterarens arbetsroll kan te sig komplex 

då utgångsläget är juridiskt samt att det finns organisatoriska krav som sätter ramen för 

arbetet. Socialsekreteraren ska i detta kunna möta föräldrar och barn på ett sätt som möjliggör 

för samarbete för att kunna utröna vilka behov som finns. Socialtjänsten har många gånger 

kritiserats när det gäller insatser för barn, ibland för att inte ingripanden skett och ibland för 

att ingripandena blivit för drastiska (Socialstyrelsen, 2004). Socialsekreteraren befinner sig i 

en utsatt position, vilket kan påverka och förstärka pressen inför de komplicerade beslut som 

måste tas. Socialtjänstlagens 1 kap 2§ säger att “vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa 

särskilt beaktas” (SFS 2001:453). Vidare beskriver socialtjänstlagens 5 kap 1§ (SFS 

2001:453) “att socialnämnden ska verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga 

och goda förhållanden” samt “med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och 

unga som har visat tecken till en ogynnsam utveckling”. Många gånger innebär 

socialsekreterarens uppgifter att arbeta med familjer i kris. I detta arbete, har 

socialsekreteraren en skyldighet att i en familjekonflikt, låta barnets intresse ha företräde 

(Prop. 1996/97:124). FN: konvention om barnets rättigheter ratificerades av Sverige 1990 och 

innebär att även om innehållet inte är lagstiftat, så har Sverige juridiskt förbundit sig att 

genomföra Barnkonventionens intentioner (Brodin, 2008). Barnkonventionen lägger grunden 

för att alla barn under 18 år ska ha samma rättigheter, rätten till en trygg uppväxt, rätten till 

två föräldrar, rätten att ha egna åsikter och rätten att bli respekterad och lyssnad på (Fridh & 

Norman, 2008).  

 

Problembakgrund 
En rapport från FOU (Hjelte & Edman, 2017) belyser hur yrkesverksamma samt barn aktuella 

inom socialtjänsten ser på barnets delaktighet i sitt eget ärende. Denna rapport förstärker 

studiens relevans då rapporten utgår från yrkesverksamma och barn inom Umeå kommuns 

socialtjänst. Mycket av den tidigare forskningen fokuserar på hur samtal med barn borde gå 

tillväga istället för att fokusera på yrkesutövares faktiska upplevelser om hur det är att ha 

samtal med barn. Exempelvis i socialstyrelsens kunskapsöversikt (2004) belyses viktiga delar 

att tänka på inför barnsamtal. I denna studie ligger fokus på att belysa de positiva aspekterna; 

när det fungerar i barnsamtal och vad är det då som gör att det fungerar? Socialstyrelsens 

kunskapsöversikt (2004) visar att socialsekreterare kan känna att det är svårt att samtala med 

barn, att de kan uppleva sig rädda för att tillfoga barnet skada genom samtalet och att de är 

osäkra på hur de ska tolka det barnet säger. Problemet grundar sig i det fokus som läggs på 

när samtal med barn inte fungerar, när det istället borde fokuseras på vad som får de bra 

samtalen att fungera. Detta blir viktigt att belysa, speciellt då det är skillnader i att samtala 

med barn i jämförelse med vuxna. Det som fungerar i samtal med den vuxne kan orsaka 

motsatt effekt i samtal med barn. Fridh och Norman (2008) beskriver hur långa tystnader kan 
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vara besvärande för barn. Detta är en direkt motsats till direktiven i samtal med den vuxne där 

tystnaden tenderar ha en mer positiv effekt på det fortsatta samtalet.  

 

I denna studie undersöks framgångsfaktorer i samtal med barn inom socialtjänsten i Umeå. 

Studien fokuserar på socialsekreterarens perspektiv då socialsekreteraren är de som leder och 

utför samtalet med barnet, och är därmed också själva verktyget såväl som förutsättningen för 

ett lyckat samtal. Begreppet framgångsfaktorer syftar i studien till de positiva faktorer som 

påverkar att ett samtal upplevs som lyckat för socialsekreteraren såväl som för barnet.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att identifiera socialsekreterares framgångsfaktorer i samtal med barn 

inom socialtjänsten i Umeå kommun.   

 

Frågeställningar 
1. Vilka metoder använder socialsekreteraren i samtal med barn, och i så fall vilken 

funktion fyller de? 

2. På vilket sätt har praktisk erfarenhet av barn betydelse för socialsekreterarens samtal 

med barn? 

3. Vilka möjligheter och utmaningar upplever socialsekreterarna finns i samtal med 

barn? 

4. Hur definierar socialsekreteraren barnets bästa? 

 

Precisering av begrepp 
Barns bästa1: Barns bästa är ett begrepp som stundvis verkar öppet för tolkning. I denna 

studie utgår vi från Barnkonventionens grund om barnets bästa (UNICEF, 2009), och detta i 

en absolut mening. Vilket innebär att barnets intresse alltid ska väga tyngre än andra parters. I 

socialtjänsten ska arbetet utgå från barnets bästa vilket också innebär att barnet inte heller får 

användas som medel för andra människors behov och önskemål samt att barnet inte får skadas 

eller riskeras att skadas (Lagerberg, 2014).   

Barn: I denna studie utgår vi från Socialtjänstlagens 1 kapitel, 2 § definition: ”Med barn avses 

varje människa under 18 år” (SFS 2001:453). Vi kommer således inte att göra skillnad på 

barn eller ungdom, utan de kommer att benämnas som barn. 

Barnsamtal: Med barnsamtal menas alla former av samtal som socialsekreterare inom 

socialtjänsten har med barn. Det har inte gjorts någon avgränsning mellan behandlande- eller 

utredande samtal med barn. I samtalet kan olika material och hjälpmedel användas 

(Edvardsson & Vahlne Westerhäll, 2014). 

Barnperspektiv: I barnkonventionen är barnperspektiv ett viktigt begrepp. Det är viktigt att 

redogöra för skillnaden mellan barnets perspektiv och barnperspektiv för att få rätt 

infallsvinkel i det som redovisas i kommande text. Barnets perspektiv kan ses som ett 

inifrånperspektiv kring hur barnet tänker, känner och tycker. Barnperspektiv ses i 

                                                           
1 För utförligare beskrivning se s. 16 
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sammanhanget som ett utifrånperspektiv där den vuxne ansvarar för att kunna lyfta fram 

barnets sätt att se på världen och ha en grundförståelse för barnets utveckling (Brodin, 2008). 

METOD 
Studien är en kvalitativ intervjustudie där sex socialsekreterare som jobbar med barnsamtal på 

socialtjänsten i Umeå kommun har intervjuats. Eftersom studien baseras på kvalitativ 

forskning har det varit möjligt att se, beskriva och studera intervjupersonernas eget perspektiv 

gällande normer, handlingar och händelser (Bryman, 1997). En kvalitativ intervjustudie 

ansågs också lämplig eftersom det gjorde det möjligt att identifiera vilka framgångsfaktorer 

som de intervjuade socialsekreterarna själva ansåg fungera bra i samtal med barn. 

 

Studien har en abduktiv ansats vilket innebär att teori och empiri använts parallellt under hela 

forskningsprocessen. Det har lett till att författarnas förståelse stegvis växt fram under 

studiens gång. Detta genom ett öppet förhållningssätt gentemot data men också genom 

mottaglighet för att förstå sitt data utifrån teorier. Slutsatserna som abduktiv ansats genererar 

är inte definitiva. Därför har författarna under studiens gång varit redo att revidera 

slutsatserna om nya data eller andra förklaringar tillkommer eftersom de tidigare slutsatserna 

setts som tillfälliga (Fejes & Thornberg, 2015).   

 

Vetenskapsteoretisk referensram 
I litteratursökningen hade vi i enlighet med den abduktiva ansatsen ett öppet förhållningssätt 

gentemot vårt insamlade data och ansågs inte behöva ta hjälp av någon teori för att förstå 

dessa data. I den kvalitativa forskningen finns det nackdelar med att specificera en teori på 

förhand eftersom att det lätt leder till förhastade slutsatser. Det medför också en ökad risk av 

att en missvisande bild av det som ska studeras skapas (Bryman, 1997). Av den anledningen 

så specificerades inte en teori på förhand. Men så snart resultatet började att bearbetas enligt 

kvalitativ innehållsanalys så framkom det att de intervjuade socialsekreterarna hade ett fokus 

på barnets utvecklingsstadier. Hwang och Nilsson (2011) beskriver Erik H Eriksons 

psykosociala teori om barnets utvecklingsstadier. Teorin ansågs därmed behjälplig för att 

kunna förstå och tolka de data som fokuserade på barnets utvecklingsstadier. Bowlbys 

anknytningsteori, Jean Piagets teori om utvecklingen av barnets tänkande samt utveckling av 

kommunikation är ytterligare teorier och perspektiv som bedöms nödvändiga för att fullt 

förstå studiens resultat (Hwang & Nilsson, 2011). Studien fokuserar på de delar av teorierna 

och perspektiven som på bästa sätt svarar mot studiens problembakgrund vilket Alvehus 

(2013) beskriver som viktigt. Vidare beskriver Alvehus (2013) att om en studie tillämpar två 

olika teorier eller perspektiv som motsäger varandra så behöver det nödvändigtvis inte vara 

negativt för studiens resultat. Istället kan det öppna upp för möjligheten till problematisering 

vilket gjorts i den här studien. Den motsägelse vi kan se i studiens valda teorier och perspektiv 

är till exempel att Erik H Eriksons psykosociala teori om barnets utvecklingsstadier medför en 

risk att generalisera hur alla barn förväntas utvecklas i alla faserna. Detta blir en direkt 

motsats till innebörden av barnets bästa där varje barn ska ses som unikt med sina specifika 

behov (UNICEF, 2009). Dessa motsägelser ses som viktiga för att förstå de valda teorierna 

och perspektivens fördelar och nackdelar.   
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Litteratursökning 
Ejvegård (2009) beskriver att en strategi för att anskaffa litteratur som är centralt för de valda 

ämnet är att studera referenslistan på böcker, studier och artiklar som bedöms vara aktuella. 

Genom att göra så ett par gånger så går det att se en upprepning av den litteratur som ofta 

förekommer. Detta är något vi har använt oss av vid inläsning samt vid forskningsbakgrunden 

för att få en indikation och känsla för vilka referenser som verkar vara central för vårt ämne. 

Vidare har vi även använt oss av Google scholar samt Umeå Universitetsbiblioteks databas 

SocINDEX. Exempel på sökord vi använt oss av är: social work, communication, children, 

barn, barnsamtal, socialtjänsten, socialsekreterare, utredningssamtal, alliansskapande, barns 

bästa, utmaningar, svårigheter, förhållningssätt och arbetsbelastning. Sökorden har 

kombinerats samt använts enskilt för att få fram olika artiklar. För att stärka studiens 

resonemang har forskningsbakgrund kopplats till aktuell lagstiftning. Socialtjänstens arbete 

utgår från socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och därför blir detta viktigt att belysa. Den 

litteratur som valdes för studien utgick först från litteratur med tydlig koppling till 

socialtjänstens arbete med barnsamtal men utbudet var begränsat gällande framgångsfaktorer i 

samtal med barn. Därför gjordes valet att utöka sökningen och kom då även att innefatta 

påverkan på barnet i barnsamtal, alliansbyggandet, utmaningar i samtal med barn och 

utvecklingsteorier. Eftersom studien bara inkluderat svenska- och engelskspråkiga artiklar är 

författarna medvetna om att studien kan ha gått miste om relevanta artiklar skrivna på andra 

språk. Urvalet skedde av praktiska skäl då författarna inte skulle kunna tolka innehållet om 

det skrivits på annat språk. De artiklar som finns med i studien är alla peer rewied granskade. 

Detta innebär att artiklarna är noggrant granskade av sakkunniga och experter inom området 

för att pröva artikelns vetenskapliga kvalitet (Umeå universitetsbibliotek, 2017).    

 

Datainsamling  
Datainsamlingsmetod för studien har varit individuella semistrukturerade intervjuer med sex 

socialsekreterare på socialtjänstens hus i Umeå. Metodvalet motiveras utifrån att det ansågs 

vara den metod som på bästa sätt skulle kunna ge svar på studiens syfte och frågeställningar.  

I enlighet med den semistrukturerade intervjuformen så utgick författarna i studien från ett 

redan färdigt frågeschema med relativt specifika teman. Öppna frågor ställdes under intervjun 

med möjlighet för författarnasatt ställa följdfrågor om de ansågs behövas. Intervjupersonerna 

hade också möjlighet att ställa motfrågor. Metoden ansågs lämplig i studien eftersom det 

gjorde det möjligt för intervjupersonerna att berätta relativt fritt kring ämnet (Bryman, 2011).  

 

Ett frågeschema (se bilaga 2) formulerades med utgångspunkt från studiens syfte och 

frågeställningar för att kunna få dessa besvarade, samma frågeschema användes till samtliga 

intervjuer. Innan frågeschemat fastställdes testades strukturen och innehållet i denna på en 

fokusperson som arbetar inom socialt arbete. Efter detta reviderades innehållet då felkällor 

upptäcktes såsom oklart formulerade frågor och samtalsledarens tonfall och kroppsspråk. 

Fokuspersonen belyste vikten av att samtalsledaren skulle ha ett avslappnat och inbjudande 

kroppsspråk (Bryman, 2011). Tre olika teman formulerades i intervjuguiden: Presentations 

och bakgrundsfrågor, förutsättningar i barnsamtal och arbetssätt. Teman och ordningsföljd 
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valdes i syfte att guida och hjälpa intervjupersonen att skapa ett betydelsefullt resonemang 

kopplat till studiens valda ämne. Utan att för den skull leda personen i intervjun (Patel & 

Davidson, 2011). 

 

Urval och tillvägagångssätt  
De sex socialsekreterarna som deltagit i studien valdes ut genom ett så kallat målinriktat 

urval. Målinriktat urval innebär att de intervjupersoner som ansågs kunna besvara studiens 

forskningsfrågor valdes ut. Det innebär att forskningspersonerna inte är utvalda på ett 

slumpmässigt sätt, däremot på ett strategiskt sätt eftersom de har bedömts kunna ge svar på 

studiens problemformulering (Bryman, 2011). Kriterierna för de valda socialsekreterarna var 

att det skulle ha arbetat minst ett år med myndighetsutövning, hållit i barnsamtal kontinuerligt 

samt att de skulle ha en genomförd socionomutbildning. De intervjuade socialsekreterarna 

arbetar på Socialtjänsten i Umeå där tre av socialsekreterarna jobbade på IFO-Unga 

utredningsenheten och resterande på IFO-Unga placeringsgruppen. Författarna i studien har 

själva haft sin verksamhetsförlagda utbildning på de valda enheterna samt jobbat extra som 

studentmedarbetare. Dessa två enheter valdes av praktiska skäl då det är svårt att intervjua sex 

socialsekreterare från samma avdelning då det råder en hög arbetsbelastning och det skulle 

vara svårt att avvara så många från en och samma enhet. 

 

Forskningsetiska överväganden 
Studien har tagit hänsyn till det fyra forskningsetiska principerna som ska tillämpas i svensk 

forskning. Informationskravet innebär att intervjupersonerna ska bli informerade om studiens 

syfte, hur studien kommer att gå till, att deltagande är frivilligt och att de har rätt att hoppa av 

studien. I studien tillämpas informationskravet genom att ett informationsblad (se bilaga 1) 

utformades till intervjupersonerna inför deras deltagande. Informationsbladet beskriver också 

att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan vilket är i enlighet med det 

andra kravet, samtyckeskravet. Detta förtydligades i inledningen av intervjun då 

intervjupersonerna informerades om att de kunde välja att inte svara på de ställda frågorna. 

Det tredje forskningsetiska kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att sträng 

konfidentialitet gäller för de personer som är med i studien vilket innebär att personuppgifter 

inte får läcka ut till obehöriga. Kravet tillämpas i studien genom att ljudinspelningarna 

förvarades så att enbart författarna hade åtkomst till dem samt att intervjupersonernas namn 

avidentifierades under studien. Det fjärde kravet, nyttjandekravet handlar om att de insamlade 

uppgifterna om intervjupersonerna endast får användas till den studie som presenterats för 

intervjupersonerna vilket har tillämpats i studien (Bryman, 2011). 

 

Databearbetning  
I denna studie har en kvalitativ konventionell innehållsanalys använts. Hsieh och Shannon 

(2005) beskriver att konventionell innehållsanalys används i syfte att studera ett fenomen där 

det finns begränsat med tidigare forskning i ämnet, vilket överensstämmer med studiens syfte. 

I konventionell innehållsanalys används inte en förutbestämd teori utan koder och kategorier 

får komma fram ur materialet förutsättningslöst. Därför passade analysen bra i studien 

eftersom den utgår från en abduktiv ansats som inte heller bestämmer en teori på förhand. 
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Konventionell innehållsanalys används för att lättare få en förståelse och helhetsbild av det 

insamlade materialet. Efter att intervjuerna genomförts påbörjades arbetet med att transkribera 

dessa. Transkribering beskrivs som att översätta tal till text. Intervjuerna skrevs ner ordagrant, 

vilket Bryman (2011) beskriver som en tidsödande process, för att sedan kunna läsas igenom 

flertalet gånger och bearbetas. Nästa steg blev att rensa bort det material från intervjuerna som 

inte hade någon relevans för studiens syfte. Därefter påbörjades analysen vilket resulterade i 

ett kodningsschema (se bilaga 3). Analysens fyra olika steg var:   

 

1. Först delades texten in i tre olika innehållsområden. Dessa var bakgrund, arbetssätt 

och tillvägagångssätt. Utifrån dessa togs meningsbärande enheter ut som svarade mot 

studiens syfte och frågeställningar. Det kunde vara hela meningar eller en del av en 

mening. 

2. En diskussion om intrycken från intervjun fördes medan de meningsbärande enheterna 

kondenserades och koder skapades.  

3. Koderna delades in i sex olika kategorier. Dessa var allianser, arbetssätt, 

utvecklingspsykologiskt perspektiv på barn, förhållningssätt, barnets bästa och 

utmaningar.  

4. Slutligen formades ett tema, Tilltro till sin egen kompetens på en utmanande 

arbetsplats, som baserades på texten i sin helhet och som går som en röd tråd genom 

alla kategorierna (Hsieh & Shannon, 2005).  

 

Studiens tillförlitlighet  
Studiens tillförlitlighet kommer att diskuteras utifrån fyra olika delbegrepp som är anpassade 

för kvalitativ forskning av Bryman (2011), Cronbach (1975), samt Fejes och Thornberg 

(2015).  

 

Trovärdighet: Ses som en motsvarighet till intern validitet inom kvantitativ forskning och 

handlar om att skapa en trovärdighet i resultaten. Det efterlevs genom att följa de 

forskningsregler som finns samt låta forskningspersonerna ta del av resultatet för att 

säkerställa att forskningspersonernas sociala verklighet uppfattats på rätt sätt. I studien har 

respondentvalidering tillämpats vilket innebär att de intervjuade socialsekreterarna har fått 

möjlighet att läsa igenom studiens resultat för att kunna säkerställa att författarna uppfattat 

och beskrivit resultatet på ett sätt som de känner igen sig i. En avvägning gjordes kring 

huruvida respondentvalidering var lämpligt eftersom det kan leda till att intervjupersonerna 

vill censurera viktiga delar av resultatet men stärkandet av studiens trovärdighet vägde tyngre 

(Bryman, 2011).  

 

Överförbarhet: Är en motsvarighet till extern validitet inom kvantitativ forskning och handlar 

om hur överförbara resultaten är till en annan miljö och social situation (Bryman, 2011). 

Överförbarhet handlar om generalisering vilket fokuserar på om studiens resultat kan 

tillämpas på personer, situationer och andra sociala sammanhang som inte ingått i studien 

(Fejes & Thornberg, 2015). I studien finns det en tydlig beskrivning kring vilka som ingår i 

urvalet och hur urvalet gått till. Innan resultatet presenteras finns det också en kort 

kontextbeskrivning som redogör kring tidigare erfarenhet och den arbetskontext som de 
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intervjuade socialsekreterarna befinner sig i. Dessa faktorer gör det lättare för läsaren att 

konstatera huruvida studiens resultat går att generalisera till en annan social kontext eller till 

läsarens egna sociala kontext.  

 

Studiens resultat går inte att generalisera till hela populationen eftersom studien använde sig 

av ett målinriktat urval vilket innebär att de socialsekreterare som fanns till hands och som 

kunde svara på studiens syfte och forskningsfrågor tillfrågades. Enligt Fejes och Thornberg 

(2015) hade resultatet kunnat generaliseras om studien tillämpat ett sannolikhetsurval, vilket 

görs genom ett obundet slumpmässigt urval som innebär att alla i Sverige som jobbar med 

samtal för barn har exakt lika stor möjlighet att komma med i studien. Ett tillvägagångssätt 

som kräver enorma resurser samt tid och därför uteslöts det. Å ena sidan framför Cronbach 

(1975) att det oavsett tillvägagångssätt är svårt att generalisera sociala fenomen eftersom de är 

så växlande och styrda av sin kontext.  

 

Pålitlighet: Handlar om att granska den egna studien kritiskt. Läsaren ska ges en fullständig 

inblick genom hela forskningsprocessen. Samtliga faser i forskningsprocessen och dess 

tillvägagångssätt ska finnas beskrivna i studien (Bryman, 2011). I studien har pålitligheten 

stärkts genom att hela forskningsprocessen finns beskriven. I studien har det också valts att ha 

en utförligare metoddiskussion för att ge läsaren ytterligare insyn i forskningsprocessen men 

också för att kunna föra ett mer utvecklat resonemang kring de val som gjorts samt för- och 

nackdelar med dessa. Genom att referera till studiens bilagor, informationsbladet, 

intervjuguiden och kodningsschemat i texten så ger det läsaren ökad insyn och transparens till 

forskningsprocessen eftersom helheten blir begriplig och mer tillgänglig för läsaren.  

 

Konfirmering: Handlar om att forskaren säkerställer att denne handlat i god tro vilket innebär 

att förutfattade meningar och teoretiska perspektiv inte ska påverka utförandet och 

slutsatserna till studien (Bryman, 2011). För att inte låta författarnas förutfattade meningar 

påverka utförandet och slutsatserna till studien har författarna i inledningsskedet av studien 

skrivit ned sina förutfattade meningar och tidigare förförståelse. Det gick då att konstatera att 

det mesta av de förutfattade meningarna inte grundades på fakta och var därför ointressanta i 

studien. Genom att medvetandegöra detta var det lättare att under hela forskningsprocessen, 

speciellt i utformandet av intervjuguiden, möjliggöra för att kunna vara mer objektiv och för 

att inte låta förutfattade meningar påverka resultat.  

 

Valet av abduktiv ansats kan ha underlättat att teoretiska perspektiv inte lika lätt har påverkat 

studiens utförande och slutsatser. Abduktiv ansats innebär att en teori inte specificeras på 

förhand utan tillämpas först om det finns behov av det (Fejes & Thornberg, 2015). Om en 

teori väljs på förhand kan valet av teori ha styrts av forskarens förutfattade meningar och 

fördelen med att välja det i efterhand är att valet av teori istället kan baseras på intervjuernas 

insamlade data. 

 

Ansvarsfördelning 
Under arbetets gång har arbetsfördelningen varit likställd mellan studiens författare. Det har 

funnits ett gemensamt ansvar för studiens alla delar och beslut kring studien har fattats 
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tillsammans. Innehållet under vissa rubriker har inledningsvis påbörjats enskilt. Dock har 

alltid medförfattaren tillfört revideringar och kompletteringar under varje rubrik. Således har 

arbetet utformats gemensamt vilket författarna hoppas märks i studiens språkbruk samt 

textens disposition.  

Respondenterna införskaffades gemensamt och författarna intervjuade samt transkriberade 

lika många intervjuer var. Kodningen av materialet skedde inledningsvis separat för att 

förhindra att författarna skulle påverkas av varandra. Därefter skedde sammanställningen av 

materialet tillsammans.  

 

TEORETISK ANSATS 

Cederborg (2010) skriver om hur socialsekreterare behöver kunskap om barnets utveckling 

inför barnsamtal. Barnets egna unika förutsättningar och dess psykologiska mognad kommer 

att ligga till grund för barnets möjligheter att berätta om sina upplevelser. Brodin (2008) 

skriver om hur barns kommunikativa kompetens finns med redan från livets start. 

Förutsättningarna för kommunikation finns medfött men för att barn ska börja kommunicera 

krävs en partner att samspela med. För den vuxne i samtal med barnet blir uppgiften att stötta 

samt uppmuntra barnet till att kommunicera för att kommunikationsprocessen skall påverkas 

till att ta en positiv och gynnsam riktning.  

 

Hwang och Nilsson (2011) beskriver att Erik H Eriksons psykodynamiska utgångspunkter 

kännetecknas av människans åtta utvecklingsfaser över livet, och där varje fas innehåller en 

konflikt eller kris som måste lösas. Hur dessa kriser blir lösta ligger till grund för hur 

personligheten fortsätter formas. Faserna är i korthet följande: Den första fasen omfattar 

barnets första arton månader och handlar om tillit respektive misstro. Här lär sig barnet att 

antingen lita på eller misstro andras förmåga och vilja att tillgodose barnets grundläggande 

behov. En positiv lösning i denna fas medför tillit hos barnet, både till sig själv och till sin 

omgivning. En negativ lösning medför resignation, misstänksamhet och avvisande. I den 

andra fasen, som sträcker sig upp till tre års ålder, handlar det om autonomi respektive tvivel. 

Här lär sig barnet självständighet i sina aktiviteter. En positiv lösning i denna fas innebär en 

känsla av tillit till den egna förmågan som är grunden för ett bra självförtroende. En negativ 

lösning innebär svårigheter för barnet att skilja mellan egna och andras behov. Den tredje 

fasen tar sedan vid och varar upp till sex års ålder och handlar om initiativ respektive skuld. 

Här vill barnet göra som de vuxna, vilket också innebär att gå över gränsen för vad de klarar 

av. En positiv lösning i denna fas medför en stark känsla av att kunna ta initiativ, tack vare bra 

samspel mellan vuxna och barnet. En negativ lösning medför känslan av att inte duga till, att 

känna skuld. Den fjärde fasen infaller mellan sex till tolv års ålder och präglas av aktivitet 

respektive underlägsenhet. En positiv lösning medför känslan av att vara kompetent och att 

kunna samspela tillsammans med andra. En negativ lösning i denna fas innebär en känsla av 

underlägsenhet och att barnet inte duger som den är. I den femte fasen, tonårstiden, 

framkommer identitet respektive identitetsförvirring. I denna fas präglas tillvaron av 

identitetstillhörighet. I en positiv lösning integrerar man erfarenheter från tidigare faser till en 

stabil helhetsbild som utgör grunden för det vuxna jaget. En negativ lösning i denna fas gör att 

man blir rädd för både sig själv och andra, och en splittrad identitet skapas. Den sjätte fasen 
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infaller mellan 20-40 års ålder och kännetecknas av närhet respektive isolering. I denna fas 

påverkas allt som rör kärlek, vänskap och arbete. I en positiv lösning kan den vuxne komma 

nära andra människor utan rädsla över att förlora sig själv, samt att kunna växla mellan att 

vara ensam och tillsammans med andra. En negativ lösning medför isolering från andra 

människor. Den sjunde fasen benämns som medelåldern och den åttonde och sista fasen, 

ålderdomen. Erikson beskriver med denna teori vikten av att ett barn ges bra möjligheter och 

förutsättningar tidigt i livet, för att kunna utveckla positiva och motståndskraftiga 

personlighetsdrag senare i livet. 

 

Øvreeide (2010) skriver om hur barns tillgång till ett språk för det de upplevt kan variera, och 

hur barn har ett behov av att den vuxne i för barnet okända situationer, skapar en struktur i 

situationen. En del barn kan lägga kommunikationen självmant på den utvecklingsnivå de 

befinner sig i medan andra barn beter sig mer regressivt i en sådan situation. Det kan innebära 

att barnet reagerar och kommunicerar på en barnsligare nivå än vad de är kapabla till. I en 

sådan situation ber barnet indirekt om mer omsorg än vad åldern kräver. När ett barn reagerar 

med ett regressivt beteende är det en indikation på att barnet fått för lite stöd och därmed 

utvecklat en osäkerhet i sin självbild i samspel med andra i nya sociala situationer.   

 

Hwang och Nilsson (2011) beskriver Bowlbys anknytningsteori där utgångspunkten är att det 

lilla barnet har ett medfött behov av att söka närhet och kontakt med andra människor. Barnet 

måste, som konsekvens av detta, knyta an till en vuxen person. Enligt Bowlby sker den 

sociala utvecklingen hos barnet under de första levnadsåren i fyra grundläggande stadier. 

Inledningsvis relaterar barnet till andra, då oberoende av vem det är. Sedan etablerar barnet 

relationer till vissa utvalda personer för att sedan börja med ett aktivt kontaktsökande 

beteende mot dessa utvalda personer. Sist skapar barnet målinriktade relationer när barnet har 

kunnat börja förstå andra människors avsikter samt känslor. I en trygg och positiv anknytning 

kan barnet forma sig inre arbetsmodeller som ligger till grund för att uppfatta och tolka 

händelser, samt kunna förutsäga framtiden och ha en plan för sitt eget handlande. 

 

Vidare skriver Hwang och Nilsson (2011) om det kognitiva perspektivet där människan 

betraktas som intentionell och därmed har avsikter med sitt beteende samt förutsätter att även 

andra har det. Enligt Jean Piagets teori bildar människan sig en världsbild av sina erfarenheter 

och utvecklingen av barnets tänkande är uppdelade i fyra huvudstadier. Dessa är 

åldersrelaterade och uppbyggda på ett sätt som gör att barnets sätt att tänka, skiljer sig åt 

mellan dessa faser. I det sensori-motoriska stadiet, noll till två år, tänker barnet endast genom 

sina sinnen och sina motoriska färdigheter. Mellan två till sex års ålder inträffar det 

preoperationella stadiet där barnet nu tankemässigt kan tänka symboliskt och detta visar sig i 

dess användning av språket och fantasin. Barnet kan nu se omvärlden ur sitt eget perspektiv. I 

sex- till tolv års ålder infaller de konkreta operationernas stadium som kännetecknas av att 

barnet nu är kapabel att tänka mer logiskt på ett konsekvent sätt. Barnet kan använda sig av 

logiska slutsatsdragningar och erfarenheter för att tolka specifika erfarenheter. Efter tolv års 

ålder startar de formella operationernas stadium som innebär att barnet i större utsträckning 

kan tänka kring sitt eget tänkande och använda sig av abstrakta begrepp. Ursprungstanken i 

dessa stadier är att människan ständigt strävar efter att förstå- begripa- och tolka omvärlden i 
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en strävan efter mental jämvikt. Jämvikt uppnås genom mentala begrepp som skapar harmoni 

mellan medvetandets gamla bild i relation med de nya erfarenheterna. När existerande 

begrepp inte överensstämmer med de erfarenheter som görs uppstår förvirring. Detta kan leda 

till att de mentala begreppen modifieras eller att nya konstrueras för att bilden av världen ska 

överensstämma med erfarenheterna.  

KUNSKAPSÖVERSIKT 
Under denna rubrik presenteras den aktuella forskningen kring samtal med barn. Forskningen 

presenteras i olika teman som anses relevanta för att kunna besvara studiens syfte.  

 

Barnets bästa 
Ett föräldraskap innebär en stor omställning i en människas liv då det nyfödda barnet är helt 

beroende av sina föräldrar. Barnets rätt till skydd regleras i Föräldrabalken (SFS 1949:381) 

och lagen beskriver föräldrarnas ansvar och skyldighet över att ge barnet en trygg uppväxt. 

Lagen beskriver också att barnets röst alltid ska bli hörd (Brodin, 2008). Barnkonventionens 

grund uttrycks på följande sätt i artikel 3:1. “Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de 

vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 

myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet” 

(UNICEF, 2009). I socialtjänstens arbete blir det avgörande för hur barnet får komma till tals 

genom hur vuxna tolkar det som barnet förmedlar. En oundviklig del i mötet med barnet blir 

att samtalsledaren i samtalet hjälper till att påverka, forma och skapa den berättelse som växer 

fram, genom de frågor som ställs (Socialstyrelsen, 2004). Vidare beskriver socialstyrelsen att 

barnet utgår från den begränsade livserfarenheten som det har, och detta ställs i relation till 

hur barnet uttrycker sig om sina behov. I arbetet med att belysa vad som är barnets bästa är 

det viktigt att särskilja vad som barnet uttrycker och vad samtalsledarens tolkningar är.  

 

Socialstyrelsen (2014) belyser att socialsekreterarens samtal med barn kan leda till att de 

känner sig mer delaktiga. Att få barnet att känna att de inte bara är “utsatt” för socialtjänstens 

insatser utan att de är huvudperson i sitt eget liv kan på sikt hjälpa barnet att utveckla en egen 

förmåga att lösa utmaningar i framtiden. Vis, Strandbu, Holtan och Thomas (2011) menar på 

att om socialsekreteraren lyckas göra så att barnet känner sig delaktig i beslutfattandet kan det 

leda till en rad positiva psykologiska vinster för barnet såsom förbättrat självförtroende, 

mindre stress och ångest samt lättare att hantera familjerelationer. Detta är möjligt genom att 

socialsekreteraren hjälper barnet att förstå vad som händer, ge barnet information om sin 

situation och att barnet får en chans att uttrycka sina känslor. I samtal med barn är det 

socialsekreterarens uppgift att få information från barnet. Informationen som barnet ger är ett 

viktigt underlag i att bedöma barnets bästa. Att få barnet att dela med sig av information om 

dennes situation är ett mycket viktigt redskap i bedömningen av barnets bästa 

(Socialstyrelsen, 2014). Biljeveld, Dedding och Bunders-Aelen (2015) betonar att när barns 

åsikter tillmäts betydelse så känner sig barnet sedd och värdefull. Att bli lyssnad till beskrivs 

som viktigare för barnet än att få sin vilja igenom.  
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Förhållningssätt i barnsamtal  
Eriksson (2010) beskriver möjliga resultat av socialsekreterares tillvägagångssätt i samtal med 

barn. I detta möte kan två sammanhängande enheter identifieras där den ena enheten syftar till 

huruvida samtalet mellan barnet och socialsekreteraren har haft fokus på barnets perspektiv 

och om samtalet har utförts på ett barnanpassat sätt, och där den andra syftar till den vuxnes 

perspektiv. Barnets perspektiv syftar till att å ena sidan få barnet mer delaktig och den vuxnes 

perspektiv syftar till att skydda barnet genom att barnet inte ska behöva vara delaktig. Enligt 

Socialstyrelsen (2004) krävs det särskild kompetens och erfarenhet för att samtala med barn. I 

samtalet måste socialsekreteraren kunna vara både lyhörd och flexibel så att samtalet anpassas 

till varje barn och varje situation. Barn har rätt att komma till tals men detta är inget tvång. 

Barnet har ingen skyldighet att samtala eller ge information om han eller hon inte vill det. 

Cederborg (2014) skriver om hur varje barnärende och situation är unikt, och därför kan det 

bli mer eller mindre komplicerat att få barnet att berätta om sig själv. Öppna frågor har dock 

visat sig ha mest framgång i samtal med barn.  

 

Benjaminsson (2008) menar att kunskap om kommunikation är lika viktigt som att ha en 

empatisk förmåga och att skapandet av relationer ska ses som en naturlig del i arbetet med 

barn. För barn med en emotionell utsatthet blir det professionella stöd som socialtjänsten ger 

väldigt viktigt. I ett professionellt stöd ingår att socialsekreteraren besitter 

kommunikationsfärdigheter som möjliggör relationen till barnet genom att socialsekreteraren 

är tillgänglig och kan lyssna på barnet. En viktig uppgift i en socialsekreterares vardag går ut 

på att samspela med människor. Att visa ett professionellt stöd innebär att som 

myndighetsperson ha professionella kommunikationsfärdigheter som innebär att våga vara 

tillgänglig och att kunna lyssna. Detta beskrivs som en kvalitetssäkring i mötet med 

socialtjänsten. Det är viktigt att ha i åtanke att alla barn vill bli sedda och lyssnade på 

(Benjaminsson, 2008). 

 

Cederborg (2010) beskriver att under socialsekreterarens möte med barnet är det viktigt att 

denne håller inne på sina egna förutfattade meningar för att inte styra barnet i en viss riktning. 

Därför ska socialsekreteraren anta ett neutralt förhållningssätt gentemot barnet för att kunna 

vara öppet för barnets egna perspektiv och berättelse utan att styra barnet för mycket. Ett 

neutralt förhållningssätt innebär att vara respektfull och med ett genuint intresse för barnet. 

Barn är väldigt sensibla och därför är socialsekreterarens förhållningssätt viktigt på flera 

nivåer. Röstläge, ledande frågor, och ansiktsuttryck spelar också stor roll (Cederborg, 2010). 

Rush (2014) beskriver att de viktigaste egenskaperna barn tyckte att deras socialsekreterare 

skulle besitta var ärlighet, pålitlighet och att relationen gentemot dem skulle vara 

kontinuerlig.   

 

Socialsekreterarens förberedelser inför barnsamtal  
För att bedriva framgångsrika barnsamtal finns det yttre faktorer som inverkar på hur mycket 

barnet vill och kan berätta för socialsekreteraren om sig själv och sin situation. Miljön där 

samtalet äger rum är en faktor som påverkar. En bra miljö kan vara en neutral plats som 
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innehåller få störningsmoment men det kan också vara en miljö som barnet känner igen sig i 

och som känns hemlik (Björk, 2016).   

 

Ett annat ställningstagande socialsekreteraren måste göra inför samtal är ifall barnets 

vårdnadshavare ska vara med under samtalet eller inte. Barnet kan hamna i en 

lojalitetskonflikt ifall föräldern är med i rummet (Björk, 2016). Men en trygg person kan 

också ha en positiv inverkan på barns vilja att berätta om sin situation. Faktorer såsom 

samtalets karaktär och att den trygga personen kan prata för barnet bör vägas in när 

socialsekreteraren tar ställning kring om denne ska samtala med barnet själv eller inte 

(Cederborg, 2010).  

 

Att skapa allians   
Forrester, Westlake och Glynn (2012) beskriver i en artikel föräldrarnas motstånd till att 

socialtjänsten blandar sig i. Motståndet kan bli speciellt stort i ärenden som rör barn. I artikeln 

belyses vikten av att socialsekreteraren lyssnar på föräldrarnas berättelse och syn på 

situationen och artikeln tar upp två olika typer av motstånd. Det första motståndet beskrivs 

komma från den påtvingade inblandningen av socialtjänsten, och det andra motståndet 

beskrivs vara kopplat till individ- och familjedynamiken. Socialtjänstens agerande kan ses 

vara en bidragande orsak till föräldrarnas motstånd. Med det menas att socialsekreterare med 

specialkunskap inom samtalsmetodik i högre utsträckning kan minska och tränga förbi 

föräldrarnas motstånd. Det kan ses öka möjligheterna för en bestående förändring i 

föräldrarnas situation. 

 

Forrester, Kershaw, Moss och Hughes (2008) belyser olika sätt i hur socialsekreterarna kan 

ställa frågor till föräldrar. Utgångspunkten i artikeln grundar sig i att ett vägledande 

samtalssätt hos socialsekreteraren är att föredra i mötet med föräldrarna. Artikeln visar att 

socialsekreterarna i studien hade lätt för att vara tydliga med föräldrarna om vad 

socialtjänstens oro handlade om men att socialsekreteraren hade svårare att ha ett empatiskt 

förhållningssätt till föräldrarna. Resultatet visade på en förhöjd tendens till samförstånd 

mellan socialsekreterare och föräldrarna i de fall där socialsekreteraren uppvisade ett 

empatiskt förhållningsätt i mötet med föräldrarna. Socialstyrelsen (2004) beskriver att 

huruvida samtalsledaren lyckas med att skapa en kontakt med barnet kan kopplas till 

samtalsledarens förmåga att förstå och respektera barnets lojalitet med föräldrarna och hjälpa 

barnet bevara en positiv bild av föräldrarna. Det är viktigt att i största möjliga mån arbeta för 

att samverka med föräldrarna gällande barnets omsorg. 

 

Metoder i samtal med barn 
Det finns mycket åsikter kring metoders användbarhet. En metod beskriver ett 

tillvägagångssätt kring hur något görs. För att en metod ska vara generaliserbar bör den 

fungera på flera olika typer av situationer och personer (Bergmark & Lundström, 2009). Björk 

(2016) menar att en pragmatisk socialsekreterare baserar valet av metod beroende på 

situation. Nedan följer en beskrivning av några metoder som brukar användas inom 

socialtjänsten vid samtal med barn:   
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BBIC 

Barnets behov i centrum, BBIC, ses som ett enhetligt system gällande utredning, planering 

och uppföljning för de barn och föräldrar som är aktuella inom socialtjänstens 

barnavårdsärenden. Modellen syftar till att få ett helhetsperspektiv på barnet och illustreras 

genom en triangel där varje sida utgör en viktig del i samspelet och påverkan på barnets 

utveckling. Triangelns tre sidor består av familj och miljö, barnets behov samt föräldrarnas 

förmåga och dessa tre områden behöver granskas för att kunna göra en bedömning av barnets 

situation och huruvida det finns ett behov av insatser från socialtjänsten (Socialstyrelsen, 

2004).  

 

Tre husen 

Metoden tre hus är en erfarenhetsbaserad metod som baseras på Signs of safety-modellen där 

syftet är att klargöra den oro som kan finnas runt ett barn. Metoden går ut på att använda sig 

av tre olika hus: Det glada huset, det ledsna huset samt önskehuset. Under samtalet så visas 

bilder upp på de olika husen. Barnet ska då med stöd av socialsekreteraren och med 

utgångspunkt från sitt eget liv berätta om de bra sakerna med sitt hus, de ledsamma samt hur 

de önskar att det skulle vara. Det glada huset finns med för att belysa att även i svåra 

familjesituationer kan barnet finna trygghet och positiva faktorer (Björk, 2016).  

 

Nallekort 

Socialstyrelsen (2004) belyser att tidigare forskning visar på att det går lättare att få 

information från barn om samtalsledaren använder sig av leksaker i samtalet, men att en stor 

vikt ligger i hur man använder leksakerna och inte att man gör det. Socialstyrelsen poängterar 

vikten av att samtalsledaren inte har förutfattade meningar och lägger in en egen tolkning av 

vad barnet berättar. I tidigare samtal med barn har det visat sig att samtalet flyter på lättare 

genom lek, detta då barnet genom leken kan fästa sin uppmärksamhet på något annat. Detta 

har visat sig synnerligen effektivt i samtal med yngre barn (Socialstyrelsen, 2004). Nallekort 

används som ett hjälpmedel för barn att sätta ord på sina känslor. Korten föreställer bilder av 

nallar som visar olika känslouttryck (Björk, 2016). Socialstyrelsen (2004) belyser också 

vikten av att samtalsledaren är medveten om att barnets innebörd i bilden kan skilja sig 

markant från den vuxnes tolkning. Dock kan en arbetsmetod såsom nallekort också vara i 

syfte att etablera kontakt och försöka få igång ett samtal, och inte att tolka barnets känslor och 

tankar över korten.  

 

Tankelappar 

Tankelappar används som en arbetsmetod där samtalsledaren presenterar icke fullständiga 

meningar som barnet får fylla i fortsättningen på. Ett exempel på detta kan var: “När mamma 

blir arg så….”, och då berättar barnet sedan fortsättningen. Utvalda metoder som detta kan 

inbjuda barnet till en kontakt som inte upplevs vara en hotfull situation samt att det kan 

underlätta för att få igång ett samtal (Socialstyrelsen, 2004). Björk (2016) beskriver hur ett 

stöd i kommunikationen mellan socialarbetare och barn kan gynna en fortsatt och djupare 

kontakt samt dialog.   
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Utmaningar för socialsekreterare i samtal med barn  
Enligt Socialstyrelsen (2016) är det en mycket komplex och svår uppgift att jobba med barn 

och därför är det viktigt med en behörighetsreglering som kan säkerställa att barnen får 

adekvata insatser av god kvalitet. Därför finns det reglerat vilken typ av behörighet som krävs 

för att jobba med barn och unga inom socialtjänsten. De krav som gäller för att få jobba med 

barn och unga inom socialtjänsten är fullständig socionomexamen, vidareutbildning, 

yrkeserfarenhet samt kvalificerat introduktionsstöd (Socialstyrelsen, 2016).  

 

I socialstyrelsens egen uppföljning som handlade om hur väl behörighetskraven efterlevs så 

har samtliga kommuner i Sverige intervjuats. Kommunerna är överens om att de nya 

behörighetskraven bidrar till ökad rättssäkerhet för klienter samt större kompetens och 

kunskap hos den enskilde socialsekreteraren. Dock framhåller flera kommuner att det är svårt 

att möta de nya behörighetskraven utifrån en hög arbetsbelastning och stor 

personalomsättning (Socialstyrelsen, 2016). Socialsekreterare som jobbar mot barn och unga 

upplever högre krav gällande antal ärenden, övertid samt kunskapskrav jämförelsevis mot 

andra socialsekreterare verksamma inom andra områden. Ökade kunskapskrav för att kunna 

möta det komplexa arbetet och avsaknad av vidareutbildning hos många socialsekreterare 

beskrivs av Tham och Meager (2008) som försvårande faktorer.  

 

Socialsekreteraren möter både barn och vuxna som befinner sig i kris, och att möta dessa 

individer medför en risk att ta del av sekundär traumatisk stress vilket har visat sig kunna vara 

mycket påfrestande för socialsekreteraren (Hopkins, Cohen-Callow, Kim & Hwang,  2010). 

Att vara sensibel och empatisk inför klienters upplevelser ses som en viktig faktor för att 

kunna bygga en god relation med klienten, dock beskrivs det som en svår balansgång ifall 

socialsekreteraren tar på sig klientens ångest och gör den till sin egen istället. En strategi för 

att skydda sig själv mot klientens ångest och starka känslor är att socialsekreteraren 

distanserar sig genom att inte uppvisa sensibilitet gentemot klienterna (Hansson, 2011). Rush 

(2014) menar då att det finns brister i socialsekreterarens förmåga att bedriva barnsamtal. I 

tidigare studier har en ökad administrativ börda pekats ut som en anledning till 

socialsekreterarens bristfälliga kommunikationsfärdigheter och att socialsekreterarna måste 

utrustas med mer kunskap om hur de ska kommunicera på ett sätt som är anpassat för barn. 

En svår balansgång för socialsekreteraren är avvägningen om vad denne kan berätta för 

barnet. Socialsekreteraren kan vid vissa tillfällen vilja skydda barnet från att höra om olika 

svårigheter och kan av den anledningen försöka skydda barnet genom att inte prata klarspråk. 

Barnet kan känna ansvarskänsla för familjens situation och genom att prata klarspråk med 

barnet, att berätta vad man faktiskt vet, tar bort skuld från barnet när denne ska prata om sin 

situation (Björk, 2016).   

 

Hur kunskapsläget kring barnsamtal ser ut på Socialtjänsten i Umeå  
FOU rapporten från Hjelte och Edman (2017) belyser viktiga aspekter i barns delaktighet från 

både yrkesverksamma- samt barn aktuella inom Umeå kommuns socialtjänst. Detta blir 

relevant i denna studie då barns delaktighet kan ses som en central del i ett barnsamtal. FOU-

rapporten utgår från Umeå kommun vilket även denna studie gör och rapportens resultat blir 
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därför väldigt aktuellt för denna studie. Rapportens resultat visar på att barnen i de flesta fall 

kände sig lyssnade på av sin socialsekreterare men att barnen efterfrågade konkreta frågor och 

ett löfte om att det barnet sa inte skulle föras vidare i mötet med socialsekreteraren. I 

rapporten framkommer det att de intervjuade barnen kunde känna att de inte ville berätta allt 

av oro för hur det skulle kunna drabba föräldrarna om de sa för mycket. Dock upplevde de 

flesta barnen att de blev lyssnade på i mötet med socialtjänsten. Egenskaper som barnet ville 

att socialsekreteraren skulle ge uttryck för var trygghet, förståelse för situationen samt att bli 

lyssnade på. Resultatet visar på att det upplevs kunna vara svårt för socialsekreterarna att få 

till ett samtycke till att få prata med deras barn. De uttryckte att det krävdes tid till att 

motivera föräldrarna till detta.  Många gånger träffade socialsekreterarna bara barnet en gång. 

Detta var något som de uttryckte berodde på organisatoriska faktorer såsom hög 

arbetsbelastning med en känsla av att inte räcka till som följd. Detta försvårade för 

socialsekreteraren att etablera en relation med barnet, vilket kan påverka barnets delaktighet 

då relationen ses som viktig.  
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RESULTAT 
I denna del kommer resultatet av respondenternas svar att presenteras med fiktiva namn för att 

säkerställa respondenternas anonymitet. Socialsekreterarna benämns som Kim, Pia, Anna, 

Ida, Greta och Elsa. Resultatet baseras på kategorier som utmynnat från kodningen i den 

kvalitativa konventionella innehållsanalysen. Kategoriernas röda tråd mynnade ut i ett 

övergripande tema som presenteras inledningsvis i detta avsnitt.  

 

Kim: Socialsekreterare med fyra och ett halvt års erfarenhet inom socialtjänsten. 36 år 

gammal och har tidigare jobbat inom förskoleverksamheten. Gjorde sin verksamhetsförlagda 

utbildning på socionomprogrammet inom socialtjänsten. Har inga egna barn, har erfarenhet av 

släktingars barn. 

 

Pia: Socialsekreterare med två och ett halvt års erfarenhet inom socialtjänsten. 27 år gammal 

och gjorde sin verksamhetsförlagda utbildning på socionomprogrammet inom socialtjänsten. 

Har inga egna barn, har erfarenhet av släktingars barn. 

 

Anna: Socialsekreterare med tio års erfarenhet inom socialtjänsten. 39 år gammal och har 

tidigare jobbat extra på boende för familjer i akut- och krissituationer, samt på 

behandlingshem för unga flickor med självdestruktivt beteende. Har egna barn.  

 

Ida: Socialsekreterare med elva års erfarenhet inom socialtjänsten. 56 år gammal och har 

tidigare jobbat med ungdomar via ungdomsgruppen, behandlingshem för ungdomar samt 

många år inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Har egna barn. 

 

Greta: Socialsekreterare med fyra års erfarenhet inom socialtjänsten. 33 år gammal och har 

ingen tidigare erfarenhet av att jobba med barn. Har egna barn.  

 

Elsa: Socialsekreterare med fyrtioett års erfarenhet inom socialtjänsten. 64 år gammal och har 

de senaste tre åren jobbat på en och samma enhet inom socialtjänsten. Har egna barn samt 

barnbarn.  

 

Allianser 
Kategorin framkom då socialsekreterarna uttryckte att en viktig del i samtal med barn är att 

skapa allians med föräldrarna samt med barnet. Tyngdpunkten låg i att främja för ett gott 

samarbete med föräldrarna. Detta för att inledningsvis skapa en god relation med föräldrarna 

som kan ha en gynnsam effekt på samtalet med barnet.  

 

Kim berättar att utgångslägen i samtal med föräldrarna kan vara svårt med tanke på att 

exempelvis en anmälan kan innehålla misstanke om våld mot barnet, vilket gör att föräldrarna 

inledningsvis går i försvar. Vilket medför svårigheter i att kunna skapa en allians med 

föräldrarna. Socialsekreterarna betonade att de viktigaste verktygen för att skapa allians ligger 

i att vara inkännande lyhörd och respektfull i sitt bemötande av klienterna. En annan viktig 

faktor som identifierades i arbetet med att skapa allians var att socialsekreteraren behövde 
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vara flexibel och genuint nyfiken i sitt förhållningssätt för att kunna vinna klientens 

förtroende. Tre av socialsekteterana beskrev att en viktig aspekt för att kunna skapa allians 

med föräldrarna var att inte döma föräldrarna utan att vara ödmjuk inför att det är svårt att 

vara förälder. Ett sådant förhållningssätt leder till att klyftan mellan myndighet och klient 

lättare kan överbryggas och det möjliggör till en allians.  

 

“Det är också något jag lärt mig i kontakten med vuxna att man stått kvar och inte 

varit fördömande. Jag tror det är en jätteviktig del i jobbet. Att lyssna in vart dom är 

och inte vara fördömande.” (Elsa) 

 

“Kanske att dom känner att det är en tillåtande miljö. Jag är inte dömande på något 

vis, jag är inte åt det ena eller andra hållet utan jag är genuint nyfiken på deras 

upplevelse.” (Greta) 

 

Socialsekreteraren Kim uttryckte svårigheter i samarbetet med föräldrarna så här:  

 

“Ja du det är väl att få allians med föräldrar kan jag tycka är svårt utifrån att det 

kommer in en anmälan och dom känner sig ifrågasatta.” (Kim) 

 

Vikten av att känna sig trygg i sin yrkesroll betonades som viktig av flertalet 

socialsekreterare, och beskrevs som en nödvändig del för att kunna skapa en allians med 

barnet. Det konstaterades att en vuxen individ möter andra vuxna naturligt i många olika 

sammanhang medan mötet mellan vuxen och barn inte ter sig lika naturligt om den vuxne inte 

själv har barn. Erfarenheten från barn kommer således från erfarenheten av att själv ha barn, 

barn i sin omgivning eller att ha yrkeserfarenhet av barn. De faktorer som får 

socialsekreteraren att känna sig trygg i sin yrkesroll, såsom erfarenhet av barn, blir en viktig 

del i alliansskapandet då många av de tillfrågade socialsekreterarna som vuxna individer har 

en naturlig erfarenhet från samspel med andra vuxna i olika former. För att kunna möta barn i 

samtal identifierades tryggheten i sin yrkesroll som en tydlig framgångsfaktor för att kunna ha 

ett mer flexibelt förhållningssätt gentemot barnet och därmed också kunna låta barnet komma 

fram mer i samtalet. Samtalet behövde inte styras efter en standardmanual utan de kunde 

lättare möta barnet där de själv befann sig. 

 

“Jag vet inte, jag brukar känna mig ganska trygg. Jag är ju så pass erfaren nu att jag 

inte oroar mig. Jag tror att jag glömmer bort mig själv ganska mycket, jag tänker inte 

så mycket på vad jag gör eller hur jag gör. Självklart alltid respekt och ödmjukhet och 

ömhet men det får man ju aldrig glömma.” (Ida) 

 

Arbetssätt 
Kategorin utformades av att socialsekreterarna beskrev hur de praktiskt genomförde samtal 

med barn, förberedelser inför samtalet samt erfarenheternas relevans. Det framkom tydligt i 

alla intervjuer att de metoder som finns att tillgå i barnsamtal mer sågs som ett hjälpmedel än 

som en tillförlitlig arbetsmetod. I de fall då socialsekreterarna använde sig av metoder så 

poängterades vikten av att ha en tydlig frågeställning kopplat till metodvalet för att undvika 
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att prata kring saker som behövs pratas om. Det framkom i intervjuerna att socialsekreterarnas 

val av metod tenderar att styras av kollegors kunskap om metoden i form av att “ärva” deras 

kunskap. Hälften av de intervjuade socialsekreterarna uttryckte tankelappar som en favorit i 

metodval och används bäst på barn inom åldersspannet fem till tolv år gamla. Tankelapparna 

uppfattades kunna gå att variera och anpassa efter varje situation och barn på ett enklare sätt. 

Övriga socialsekreterare förlitade sig inte på något speciellt metodval, utan styrkan låg i att 

hålla sig flexibel i samtalet och kunna anpassa sig efter det barn de möter. 

 

”Sen är det ju bra såklart att ha någon metod att luta sig mot. Det är väl bra med 

signs of safety med dom här tre husen, många som tyckte det var bra när den kom för 

några år sedan att som äntligen få en metod.“ (Anna) 

 

“Och här ska jag sitta och vi ska föra ett samtal… Det blir ju väldigt konstigt för de 

flesta, de vet ju inte riktigt vart de ska ta vägen. Och små barn, lek och greja på med 

leksaker för att försöka få igång ett samtal.” (Ida) 

 

En framgångsfaktor som identifierades under denna kategori var vikten av förberedelser inför 

barnsamtal i form av att ha tid för inläsning samt att hinna förbereda sig mentalt. Det 

betonades som viktigt för att undvika att samtalen blev standardiserade samt för att minska 

risken för att inte hinna fånga upp viktig information som barnet säger. Allt för lite tid till 

förberedelser tenderade påverka barnet negativ då de kunde känna socialsekreterarens brist på 

sinnesnärvaro i samtalet vilket kunde påverka tryggheten i relationen.  

 

“Jag tror att det handlar om att man har tid. Att man har förberett sig, att de inte är 

något man hastar igenom. Att man kan ge barnet den tid som de behöver för att den 

ska kunna säga vad den känner kring de frågor man har. Att det finns tid för 

följdfrågor.” (Kim)  

 

 

Utvecklingspsykologiskt perspektiv på barn 
Kategorin grundar sig i att samtliga socialsekreterare berörde betydelsen av att ha en 

förkunskap om barnets utvecklingsstadier för att kunna bemöta barnet på ett adekvat sätt. De 

fyra socialsekreterare som hade egna barn beskrev att erfarenheten av att själv vara förälder 

gjorde det lättare att veta vad barn i olika åldrar kan tillgodogöra sig. Detta genom att de till 

viss del kunde utgå från sina egna barns utvecklingsstadier utan att det var facit för hur alla 

barn fungerar. Att själv ha barn i detta yrke kunde bidra till en mer naturlig förkunskap om 

vilken utvecklingsnivå barnet kan förväntas ligga inom. Det tenderar att vara enklare att hitta 

åt gemensamma referenspunkter i samtalet med barnet om socialsekreteraren själv hade 

praktisk erfarenhet av barn.  

 

“Så jag tänker att lite hum bör man nog ha, liksom vad ett barn kan tillgodogöra sig i 

olika åldrar och också för ens egen utveckling så klart.” (Ida) 
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“Dels utvecklingsstadium, att man har en annan förståelse för vad barn i olika åldrar 

går igenom. Men också då att man kan spegla det med föräldrarna man utreder, vilka 

svårigheter som finns. Det märker jag ju. Ofta när jag har barnsamtal med barn som 

är i samma ålder som mina barn är idag så är det lättare för mig att ha en annan 

förståelse för vad dom går igenom eller hur deras tankar är. På något sätt innan vi 

går in på svårare saker att vi pratar om lättsammare saker. Det ger också lite tips 

från mina egna barn om intressen och vad som är inne just nu. Så jag lärt mig mycket 

från mina egna barn som jag tar med i jobbet.“ (Anna) 

 

Dock belyste många av de intervjuade socialsekreterarna att en styrka låg i karaktärsdragen 

hos socialsekreteraren och inte övervägande i den praktiska erfarenheten av att ha egna barn.  

 

“Det är många som tänker att man måste ha barn i det här jobbet men det är helt fel. 

För det handlar ju inte om det, alltså det handlar om att man ska göra sitt jobb och 

möta barnet där och då, eller möta människorna.” (Pia) 

 

Alla intervjuade socialsekreterare var överens om att det behövdes kännedom om barnets 

utveckling, dock framhöll två respondenter en speciell utvecklingsteori och i detta fall var det 

Bowlbys anknytningsteori. Kunskapen ansågs behövas för att kunna anpassa samtalet på en 

nivå som möjliggör för barnet att kunna göra sin röst hörd. I en situation där 

socialsekreteraren möter en sexåring, och har förväntningarna att denna ska kunna uttrycka 

sig som en tolvåring så har denna sexåring ingen rimlig chans att göra sin röst hörd. Att ha ett 

åldersanpassat- förhållningssätt och förväntningar gentemot barnet blir således en viktig 

framgångsfaktor i samtal med barn. 

 

“Jag tycker nog att man bör ha koll på det också. Hur kan en fyraåring uttrycka sig 

och vad kan det stå för. Kontra någon som är sjutton.” (Ida)  

 

“Men har man läst om barns utveckling, vad barn går igenom och man vet i vilka 

åldrar barnen är känsliga när man separerar så det här med anknytningen de tre 

första åren och så.” (Elsa) 

 

Förhållningssätt 
Kategorin skapades utifrån att de intervjuade socialsekreterarna återkommande under 

intervjuerna betonade vikten av att ha följande förhållningssätt i samtal med barn: Att vara 

inkännande, ha en medvetenhet, vara nyfiken samt att ha respekt för de barn de möter. 

Samtliga socialsekreterare ansåg att det var av stor vikt att det förmedlas en känsla av trygghet 

till barnet genom att normalisera situationen. Som exempel återgav de att samtalet kunde 

inledas med att bekräfta för barnet att han eller hon inte var ensamma i sin situation utan att 

det finns många andra barn i liknande situationer. Av de tillfrågade socialsekreterarna var 

samtliga överens om att socialsekreteraren i samtal med barn behövde specifika och ett 

medmänskligt förhållningssätt för att kunna utföra samtalet på bästa sätt. Att vara genuint 

nyfiken på barnet identifierades som ett användbart verktyg för att få barnet att känna sig 

trygg i samtalet med socialsekreteraren. Det handlade också om att väcka barnets nyfikenhet 
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för socialsekreteraren, att få till stånd ett gemensamt intresse av att vilja veta någonting om 

den andre.  

 

“För jag tror det handlar om intresse, vilket intresse man som person har och om man 

är inkännande mot andra människor. Och att på något vis vara nyfiken av sig.Jag 

tänker att det är klart att man kan plugga sig till det. Men jag tror också att det ligger 

lite mer personlighetsmässigt.” (Greta) 

 

“Men att säga - Eftersom jag är din barnsekreterare så är jag ju väldigt nyfiken hur 

du har det, det är jätteviktigt för mig och du kan prata med mig om du har några 

funderingar.” Det handlar egentligen om att gå in med ett aktivt lyssnande. Det tror 

jag är mycket min metod.” (Elsa)   

 

“Men det är ju det här att man visar intresse för hennes lek och att man berättar vem 

man är och se om det väcker någon nyfikenhet.” (Elsa)  

 

Ett konkret exempel på hur respekt kan yttra sig gentemot barnet är i Pias förhållningssätt. I 

situationen visar hon respekt för de gränser som barnet satt upp genom att inte tvinga sig på 

barnet utan att i situationen respektera den stängda dörren. En viktig framgångsfaktor här blir 

att vara inkännande och respektfull i sitt bemötande samtidigt som det måste finnas en 

medvetenhet över socialsekreterarens roll och barnets situation i sammanhanget.    

 

“För det är ju så svårt att göra något häpnadsväckande om barnet inte är så öppet för 

nya, och här kommer jag. Jag hade ett sånt barn där jag hade tänkt att det här kanske 

kommer att funka men den ville inte ens släppa in mig, alltså låst in sig på sitt rum så 

jag fick stå och prata genom en vägg.. Och då handlar det om att man kanske får stå 

och prata med den där väggen eller att komma och säga hej, hej här kommer jag och 

hej då.” (Pia) 

 

Barnets bästa 
Kategorin skapades efter att samtliga intervjuade socialsekreterare uttryckte vikten av att 

alltid se till barnets bästa i alla beslut som rör barn, men det blev också påtagligt att 

definitionen av vad barnets bästa innebär, skiljde sig åt mellan respondenterna. Ida betonade 

en framgångsfaktor av att betrakta varje barn som unikt och att inget barns situation är exakt 

densamma och kan därför inte heller bedömas efter ett standardiserat mått. Barnets perspektiv 

innebär att låta barnet komma till tals och uttrycka sig gällande hur barnet ser eller tänker i 

situationen. En annan socialsekreterare betonade socialsekreterarens ansvar med att både låta 

barnet komma till tals och i att dokumentera det barnet säger på ett korrekt sätt.  

 

“Ja men det är det här med att barnets perspektiv, vad blir det bästa för barnet. Och 

det är ju inte samma sak som att det alltid är lika för alla barn.. Utan alla barn är ju 

sin egen kontext och sitt eget sammanhang. Och varje barn måste få tittas på, 

bedömas för att det är just det barnet. Och inte efter att så här gör vi med alla 

barn.”(Ida) 
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Elsa definierade barnets bästa som när barnet får utvecklas under egna förutsättningar, må bra 

samt vara trygg i sin vardag. En socialsekreterare betonade felaktigheter i lagstiftningen kring 

föräldrarnas starka rätt till sitt barn och huruvida det var med barnets bästa i åtanke. 

Socialsekreteraren förespråkade istället en barnbalk i motsats till nuvarande föräldrabalk för 

att säkerställa att det var barnens intresse som fick ha företräde i beslut som rör barnet. En 

annan socialsekreterares förklaring på begreppet barnets bästa var att ha tillgång till en trygg 

uppväxt med trygga vuxna omkring sig. Att barnet ska ha rätt att få känna sig trygg samt ha 

rätt att komma till tals och då också bli lyssnad på kan utläsas vara de grundläggande svaren 

på definitionen av barnets bästa.  

 

“Det innebär att vi har ett ansvar att se till att barnen får det så tryggt och bra som 

möjligt, får bra uppväxtförhållanden, får en bra omsorg i familjehemmet där man är. 

Att man kan ha kontakt med föräldrarna i den mån det går och på det sätt det är 

möjligt. För att barnen ska få känna att föräldrarna också är viktiga.” (Elsa)  

 

Utmaningar 
Kategorin tillkom genom att samtliga socialsekreterare ansåg att det var en utmanande och 

väldigt komplex arbetsuppgift att hålla i barnsamtal. Något som beskrevs vara en försvårande 

omständighet till att hålla framgångsrika barnsamtal var den höga arbetsbelastningen som 

råder på arbetsplatsen. Den höga arbetsbelastningen bidrog till att flera tyckte det kunde vara 

svårt att vara närvarande i de barnsamtal som hölls. Det ledde till att socialsekreteraren 

presterade sämre i samtalet och att barnet i sin tur kände av socialsekreterarens stressade 

sinnesstämning. De uttryckte också att arbetsbelastningen gjorde att de inte kunde hålla i så 

många barnsamtal som de ansåg behövas.   

 

“Nämen när man går in i samtal med barn att man är förberedd själv. Att man inte 

har massa andra tusen tankar. För det känner barn av. Barn är väldigt sensibla.” 

(Elsa) 

 

Pia beskriver vikten av att få kontinuerlig utbildning i barnsamtal för att kunna hålla värdefull 

kunskap levande, såsom att våga prata med barnet om svåra saker. Samtliga socialsekreterare 

betonade att gemensam vidareutbildning i barnsamtal skulle vara något positivt för barnen 

men också för att likrikta arbetet inom organisationen. Utbildning beskrevs som något 

eftersatt men som något väldigt önskvärt. Respondenterna uppgav ingen specifik 

utvecklingspsykologisk teori som stöd i sitt arbete men flertalet tyckte att även detta var 

önskvärt. 

 

“Jag tänker att det alltid är bra, att det handlar mycket om att hålla det vid liv för det 

känns som om det är lätt att komma ifrån, att man tänker ”det här är lite svårt för 

barnet att höra”, att det är lätt att man trillar tillbaka dit. Men barnet vet ju om det, 

och om barn ska våga berätta måste ju den som de berättar det till, visa att det är okej 

att prata om. Och att man är tydlig med att det inte är deras ansvar utan mitt.”(Pia)  
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Kim uttryckte sig såhär kring vidareutbildning på arbetsplatsen:  

 

“Nää det är lite learning by doing kan man säga överlag för oss.” (Kim) 

 

Intervjuerna visade på en samstämmighet i synen att våga prata om svåra saker med barn men 

på en nivå som barnet förstår. De ansåg att barn är så pass medvetna om vad som pågår 

omkring dem att de är bättre att prata om det än att undanhålla det för barnen. Dock var det 

något som beskrevs som svårt och utmanande utifrån viljan att skydda barnet från att höra det 

jobbiga. Hälften av socialsekreterarna uttryckte en strategi för att kunna prata med barn om 

det jobbiga genom att socialsekreteraren betonade att ansvaret över att ordna en bättre 

situation för barnet låg hos socialsekreteraren och inte hos barnet.  

 

Det som känns tryggare är när jag tänker att det inte behöver bli så bra. Alltså att det 

inte behöver bli revolutionerande utan bara att vi får prata om det som behöver pratas 

om och blir det inte, nej men då får vi prata om det en annan gång. (Pia)  

 

En faktor som beskrevs som både viktig och svår var att inte ha för höga förväntningar på 

samtalet. För höga förväntningar handlade ofta om att socialsekreteraren var ute efter en viss 

information eller att vissa typer av ämnen skulle behandlas under samtalet. Att samtidigt ha en 

hög arbetsbelastning och lite tid med barnet gjorde att det kunde vara svårt att ha låga 

förväntningar, vilket ansågs ha en negativ inverkan på socialsekreterarens möjligheter att 

bedriva barnsamtalet.   

 

Summering av kategorierna 
De intervjuade socialsekreterare ser metoder som hjälpmedel men sig själv som det viktigaste 

verktyget i mötet med barnet. Kunskaper om barns utveckling betraktas som viktigt, och 

nödvändigt för att kunna möta barnet på barnets nivå. Tidigare erfarenhet av barn, av egna 

eller i den närmaste omgivningen resulterade i en tidigare och större trygghetskänsla i yrket. 

Att ha för höga förväntningar på sig egen roll som samtalsledare i mötet med barnet kunde 

inverka på socialsekreterarens förmåga att bedriva ett bra barnsamtal. Barnets bästa ses som 

ett viktigt begrepp som ska implementeras i alla möten och beslut som rör barnet, men 

definitionen om vad det i realiteten innebär skiljer sig mycket. Organisatoriska förutsättningar 

kunde ses försvåra arbetet i form av hög arbetsbelastning med tidsbrist och stress som följd. 

Genom att identifiera den röda tråd och den underliggande mening som löper genom ovan 

beskrivna kategorier har ett tema utformats. Temat är: Tilltro till sin egen kompetens på en 

utmanande arbetsplats.  
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DISKUSSION AV RESULTATET  

Syftet med studien har varit att öka förståelsen gällande barnsamtal genom att identifiera 

framgångsfaktorer i samtal med barn. Studiens resultat visar de intervjuade 

socialsekreterarnas framgångsfaktorer i de samtal de haft med barn. För att synliggöra när det 

fungerar bra, blir det också viktigt att dra paralleller från när det fungerat mindre barn i samtal 

med barn. Diskrepansen bidrar därmed till en större tydlighet i när det har fungerat bra. 

Resultatet visar på att de intervjuade socialsekreterarna hade en rad gemensamma 

identifierbara framgångsfaktorer i samtal med barn. Ett tydligt samband kunde ses mellan de 

framgångsfaktorer som har identifierats hos de intervjuade socialsekreterarna med de som 

lyfts fram i tidigare forskning kring ämnet. Dock har undantag från det generella mönstret 

identifierats vilket kommer att lyftas fram och diskuteras i detta avsnitt.  

 

I frågeställningen om hur respondenterna identifierar barnets bästa visar studien ett tydligt 

resultat om att den definitionen skiljer sig åt mellan de intervjuade socialsekreterarna. 

Socialstyrelsen (2004) beskriver att de samtal som hålls med barn som är aktuella inom 

socialtjänsten, skiljer sig från samtal med barn i andra sammanhang. Socialsekreterarens roll 

blir att undersöka vilken insats som är till barnets bästa där samtalet med barnet ska vara till 

för att klarlägga vad barnet har för behov. Studiens resultat visar på att begreppet barnets 

bästa tenderar att vara komplicerat att tolka i den bemärkelsen att det inte finns en självklar 

innebörd av begreppet (Brodin, 2008). Av de sex tillfrågade socialsekreterare så hade alla 

olika tolkningar om hur man säkerställer barnets bästa i mötet med barnet. Problemet med ett 

begrepp som tolkas så olika är när förväntningarna ligger på att se till barnets bästa, men 

definitionen av begreppet varierar bland socialsekreterare. Utgångspunkten är att se till 

barnets bästa men hur kan detta ske utan en enhetlig förståelse för begreppet? Studien visar att 

även om definitionen av begreppet skiljer sig åt, så finns det en gemensam strävan att det ska 

bli så bra som möjligt för varje enskilt barn. Begreppets innebörd ställs mot implementeringen 

av begreppet där det borde vara viktigt att förhålla sig till vad som blir bäst för varje enskilt 

barn, och där varje barn ses som unikt, där kan det inte heller existera bara en betydelse av 

begreppet. I det professionella förhållningssättet gentemot barn borde då socialsekreteraren 

kunna förvalta begreppet till en unik innebörd för alla barn i deras unika olikheter för att 

kunna säkerställa att barnets bästa är i åtanke. Att se barnet som en egen individ med sina 

egna unika egenskaper överensstämmer med barnkonventionens intentioner och syn på 

barnets rättigheter (UNICEF, 2009) där innehållet syftar till en mer grundläggande syn som 

ska vara generaliserbar på alla barn. Ifall barnkonventionen skulle vara mer detaljspecifik i 

sitt utförande finns risken att det inte skulle vara anpassat till alla barn. Resultatet belyser att 

svårigheter uppstår om socialsekreteraren, till följd av hög arbetsbelastning, känner sig 

stressad och oförberedd i mötet med barnet. Risken finns då att värdefull information som 

barnet uttrycker går förlorat och det gör det svårt att kunna bedöma barnets behov med 

barnets bästa i åtanke. En utmärkande framgångsfaktor i att se barnets bästa handlar för 

socialsekreteraren om att kunna lyssna in vad just det barnet uttrycker för behov.   

 

På frågeställningen om vilka svårigheter och möjligheter socialsekreteraren upplever i samtal 

med barn visar resultatet på att socialsekreterarna i denna studie samlar på sig information om 

barnet genom föräldrarnas syn på barnet. Vid perioder av hög arbetsbelastning finns det risk 
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för att socialsekreteraren förlitar sig på föräldrarnas syn om barnets behov, men har då 

egentligen inte haft barnets bästa i fokus då behovsbedömningen inte utgått från barnets syn 

på saken. Å andra sidan visar studien också på framgångsfaktorer i detta förhållningssätt då 

den information som kommer från föräldrarna kan ses både som en förberedelse men också 

som en del i det viktiga alliansskapandet med föräldrarna. Ingen av respondenterna uttryckte 

föräldrarnas syn som en sanning om hur barnet är. Informationen användes istället som ett 

underlag för att lättare kunna närma sig barnet i samtalet då saker som exempelvis barnets 

intresse kommit fram i samtalet med föräldrarna. Respondenterna betonade att en viktig del i 

socialtjänstens arbete ligger i att kunna skapa allianser med både föräldrar och barn genom att 

inte vara fördömande för att få till ett samarbete som grundar sig i lagstiftningen. Forrester, 

Westlake och Glynn (2012) tar upp om föräldrarnas motstånd till att socialtjänsten blandar sig 

i, speciellt i de ärenden som rör barn. När socialtjänsten utreder ett barn har de rätt att ta de 

kontakter som krävs för att kunna bedriva utredningen men de ska inte ta mer kontakter än 

nödvändigt (SFS 2001:453). Detta i sig kan vara en källa till föräldrarnas motstånd till 

socialtjänsten då de upplever att de inte hade ett val i myndigheternas inblandning. Det finns 

en obalans i makt mellan att vara myndighetsrepresentant och klient och det går inte att bortse 

från. Att inte vara dömande mot klienten kan i teorin låta som en enkel uppgift, men när egna 

värderingar och kulturella aspekter vägs in finns det en risk för att personliga åsikter kan 

komma att färga socialsekreterarens omdöme. Studien belyser socialsekreterarens förmåga att 

vara flexibel, inte dömande samt vara nyfiken som framgångsfaktorer. Detta i relation till 

tidigare erfarenhet av barn ses som avgörande för att kunna bygga upp ett samarbete med 

föräldrar och barn. Studien visar att socialtjänsten som myndighet kan te sig skrämmande för 

klienten. Resultatet i studien stödjer Forrester et al. (2008) tidigare forskning gällande 

framgångsfaktorer i att kunna skapa en kontakt med barnet. Dessa faktorer identifierades i att 

socialsekreteraren hade en förmåga att förstå och visade respekt för barnet samt för barnets 

relation till sina föräldrar. Det blir således viktigt att vara respektfull och därmed inte 

fördömande vilket respondenterna betonade.  

 

Studiens resultat visar också att om socialsekreteraren kan känna sig trygg i sin yrkesroll så 

underlättar det alliansskapandet. I mötet med barnet kan det vara svårt att känna trygghet i 

situationen om socialsekreteraren inte har tidigare erfarenhet av barn, och en tolkning av 

resultatet blir att allianser blir svåra att bilda om socialsekreteraren inte känner sig trygg i 

situationen. Allianser blir viktiga för att underlätta socialtjänstens arbete genom 

mottagligheten från föräldrarna och studien visar att ärendets natur också är en avgörande 

faktor gällande motståndet från föräldrarna. Det resonemanget stödjer tidigare forskning av 

Forrester et al. (2012) som beskriver föräldrarnas motstånd till att socialtjänsten blir 

inblandade, och speciellt i ärenden som rör barn. Motståndet grundar sig att socialtjänstens 

inblandning ses som påtvingat och ej självvalt. Socialsekreterare i studien belyste att behöva 

undanhålla information från föräldrarna så dessa inte ska påverka barnet på något sätt i 

utredningen kan vara försvårande faktorer i alliansskapandet. En respondent uttryckte 

svårigheter i att skapa allianser när det gäller en anmälan eftersom föräldrarna känner ett 

motstånd redan innan första mötet. Föräldrarna kan uppleva sig dömda och anklagade innan 

utredningen ens startat vilket överensstämmer med den tidigare forskning av Forrester et al. 

(2012). FOU rapporten från Hjelte och Edman (2017) belyser svårigheten med att kunna få ett 
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samtycke från föräldrarna till att samtala med barnet. Socialsekreterarna uttryckte att mycket 

tid kunde läggas på att motivera föräldrarna till samtycke och det resultatet bekräftas av 

Forrester et al. (2012) tidigare forskning. I det viktiga allians- och relationsskapandet kan 

detta ses som en försvårande faktor då tid som skulle kunna läggas på att träffa barnet, istället 

går åt att minska föräldrarnas motstånd till socialtjänstens inblandning.   

 

På frågeställningen om tidigare erfarenhet har betydelse i samtal med barn visar studien att 

erfarenhet från egna- eller från barn i socialsekreterarens närhet kan hjälpa socialsekreteraren 

att bedöma vart barnet förväntas ligga utvecklingsmässigt utifrån sin ålder. Även om det inte 

ses som en absolut sanning kan det ge en tydlig indikation på barnets utvecklingsnivå. Vidare 

betonade majoriteten av de intervjuade socialsekreterare ett behov av vidareutbildning och 

ökad kunskap om barnets utvecklingsnivåer för att säkerställa kvalitén av arbetet. 

Utgångsläget för mötet med barn inom socialtjänsten ligger i att det finns någon form av 

problematik, oavsett om mötet tillkommer via ansökan eller anmälan. Ett viktigt resultat var 

att respondenterna betonade vikten av att ha en förkunskap i vad man kan förvänta sig av barn 

i olika åldrar samt vad man kan förvänta sig i mötet av barn som lever under utsatta 

familjeförhållanden. Vikten av att ha kännedom om barns utveckling ställs emot kunskap om 

att kunna bemöta barn i utsatta livssituationer. Kännedom om barnets förväntade 

utvecklingsnivåer, exempelvis i erfarenheten av att ha egna barn, i relation till andra 

utvecklingspsykologiska perspektiv kan bidra till en bredare och mer omfattande bild av barn 

i utsatta livssituationer. Erik H Eriksons psykosociala teori beskriver en människas utveckling 

i åtta olika faser genom livet, där varje fas har en positiv eller negativ lösning (Hwang & 

Nilsson, 2011). En tolkning av resultatet blir att om ett barn i en utsatt livssituation går 

igenom faser med flertalet negativa lösningar, blir det viktigt att socialsekreteraren i det mötet 

har kunskap om hur utfallet blir för barnet. Exempelvis i den femte fasen, tonårstiden, kan den 

negativa lösningen bli identitetsförvirring som kan ha påverkan för hur barnet kommer att må 

som vuxen. Kunskapen blir viktig för att kunna identifiera vad barnet har för behov.  

 

Socialtjänsten fyller en viktig roll i det relationsfrämjande mötet med barnet och kunskap 

inom utvecklingspsykologi beskrevs av respondenterna kunna underlätta samt säkerställa att 

barnet får en chans att göra sin röst hörd. Øvreeide (2010) drar paralleller mellan när ett barn 

uppvisar ett regressivt beteende till att barnet då har en dålig självbild i förhållandet till andra 

i nya sociala situationer. Detta kräver också att den vuxne i samtal med ett sådant barn måste 

ha en förståelse för att barnet kan ha en lägre funktionsnivå än förväntad efter sin ålder. Det 

blir viktigt att socialsekreteraren i mötet med barnet lägger kommunikationsnivåer anpassat 

till barnets kognitiva nivå där socialsekreteraren har en känsla för vart barnet befinner sig 

språkmässigt i sin utveckling, oavsett ålder på barnet. Resultatet visar att socialsekreteraren 

måste vara närvarande i situationen och kunna ge en förutsägbarhet i samtalet, och beskriva 

mer än att bara ställa frågor för att kunna skapa ett utrymme för kommunikation. Om 

socialsekreteraren ställer för många frågor finns det en risk för att socialsekreteraren också 

lägger ord i munnen på barnet.     

 

Vidare belyser resultatet vikten av att som socialsekreterare ha kännedom om barns 

utveckling och då även i sin motsats vad som kan orsaka att utvecklingen inte ter sig som 
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förväntat. Socialstyrelsen (2004) tar upp att barnets anknytning till vuxna kan ses som en 

viktig psykologisk förutsättning för barnets fortsatta utveckling. Kvalitén på anknytningen blir 

en del av hur barnet ser på sig självt och andra i samspel med varandra, och är avgörande i 

utvecklingen av social kompetens. För socialsekreteraren blir därför kunskap om Bowlbys 

anknytningsteori (Hwang & Nilsson, 2011) en viktig del för att kunna möta barnet på den 

nivå som barnet befinner sig på. Utan en vetenskaplig referensram gällande 

utvecklingspsykologi finns risken att förväntningarna på barnet i samtalet inte 

överensstämmer med verkligheten. Ett oväntat resultat i studien var att majoriteten av 

socialsekreterarna inte hade någon uttalad utvecklingspsykologisk referensram för att avgöra 

vad barn kan tillgodogöra sig i olika åldrar. Istället framhölls erfarenheten av egna barn samt 

barn i sin omgivning som den tydligaste referensramen kring barnets utvecklingsstadier i 

samtal med barn.  

 

Cederborg (2010) beskriver hur barn är sensibla och kan därför ta på sig ansvaret om de 

känner att samtalet inte blir bra i det avseende att barnet känner av socialsekreterarens 

frustration i mötet. Att möta ett barn på ett adekvat sätt handlar mycket om att ha en 

referensram att utgå från och ramen kommer till utifrån socialsekreterarnas erfarenheter, 

vilket studiens resultat också belyser. Studien visar att det inte hålls så många samtal med 

barn som det ibland finns en önskan om från socialsekreteraren. Detta är till följd av tidsbrist 

genom periodvis överbelastning av ärenden. Respondenterna betonade att erfarenhet bäst 

kommer av regelbundna samtal med barn. En tolkning av resultatet är att ju fler samtal med 

kvalité som socialsekreteraren har med barnet, ju lättare kommer vederbörande att ha i 

kommande samtal med barn. Erfarenhet från samtal med kvalité kan generera en positiv och 

trygg grund för socialsekreteraren i samtal med barn för att på sikt kunna säkerställa kvalitén i 

mötet med barn.  

 

Studien visar på en tydlig framgångsfaktor i att ha kunskap om barnets utveckling för att 

kunna möta barnet på rätt sätt. Detta kopplat till kännedom kring vad barnet upplevt kan 

hjälpa socialsekreteraren att lägga grunden för mötet med barnet. Erik H Eriksons 

psykosociala teori (Hwang & Nilsson, 2011) ger kännedom om hur barn utvecklas i olika 

åldrar och under olika förutsättningar. Detta lägger grunden för vad socialsekreteraren kan 

förvänta sig av barnet i samtalet. Respondenterna uttryckte en önskan om utökad kunskap 

inom utvecklingspsykologi. Det kan medför en risk av att förlita sig på de beskriva 

utvecklingsteorierna i kontrast till att se barnets bästa. Att placera in barnet i en förväntad 

utvecklingsmall ökar risken för att barnet inte längre betraktas på som unik, utan istället som 

en förväntad utgång i en utvecklingsfas. En tolkning av studiens resultat är att 

socialsekreteraren i möte med barnet kan genom denna teori möjliggöra en förståelse kring 

vad barnet har varit med om genom hur olika beteenden manifesterar sig hos barnet av de 

olika faserna. Socialsekreteraren kan då använda den kunskapen till att öka förståelsen för 

barnets situation i samtalet, och därmed också lättare kunna möta barnet på ett adekvat sätt. 

Tidigare forskning beskriver hur människans tänkande ur ett kognitivt perspektiv ses 

utvecklas i olika stadier (Hwang & Nilsson, 2011) och utvecklingen av tanke och språk startar 

redan från födelsen. I ljuset av studiens resultat kan denna teori underlätta förståelsen för 

barnets verbala förmåga samt hur barnet kan tillgodogöra sig en världsbild. Utvecklingen av 
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språket och fantasin är en viktig del i ett samtal och kunskap inom detta möjliggör att barnets 

syn på sin egen situation får komma fram mer. Resultatet tolkas till att innebära, att för att 

socialsekreteraren ska kunna känna tilltro till sin egen kompetens kräver det att vederbörande 

är trygg i sin yrkesroll och trygg i att möta barnet.   

 

Angående frågeställningen om vilka metoder socialsekreteraren använder sig i samtal och 

vilken funktion de fyller så framkom det i studiens resultat att metoderna ses mer som ett 

hjälpmedel än som en tillförlitlig arbetsmetod. Det mest intressanta resultat som framkom var 

att valet av en specifik metod inte var avhängande för hur bra samtalet skulle bli, det lyftes 

således inte upp som en framgångsfaktor. Istället betonades vikten av att kunna vara flexibel 

och anpassa sig efter det barn de möter som den tydligaste framgångsfaktorn och därmed 

anpassa metodval och sätt att samtala på efter det. Detta resultat stämmer överens med Björks 

(2016) beskrivning av den pragmatiska socialsekreteraren som baserar valet av metod 

beroende på situation. Socialsekreterarna i studien upplevs också vara pragmatiska, de vill 

säga att de anpassar metodvalet efter de förhållanden som råder. Metoderna ses av 

respondenterna mer som en verktygslåda och valet av verktyg styrs av vilket barn de möter 

och vilken kontext det barnet befinner sig i. Däremot så ansågs en metod kunna bidra till 

större trygghet i samtalet för att det fanns något att luta sig emot.  

 

Emellertid stödjer inte studiens resultat fullt ut den tidigare forskning kring metoden Tre hus 

som är en erfarenhetsbaserad metod som är väl beforskad och kan anses vara behjälplig i 

samtal med barn (Björk, 2016). Ett oväntat resultat var därmed att socialsekreterarna ansåg att 

metoden bara fyllde en funktion ifall det fanns en tydlig frågeställning kopplad till husen. 

Något som flertalet socialsekreterare framhävde som användbart i samtal med barn var 

tankelappar då dessa tillät en större del flexibilitet och anpassning av frågor till barnets 

specifika situation, därav sågs metoden vara funktionell i många olika typer av samtal. Något 

i studiens resultat som var anmärkningsvärt var att socialsekreterarnas kunskap samt val av 

metod till stor del baserades på de metoder som andra kollegor använde. Kunskapen om 

metoden bestod därmed till stor del av “ärvd” kunskap från kollegor. En fördel med att ärva 

kunskap från kollegor är att det kollegiala samarbetet ökar i gruppen samt att kunna få tips 

och råd hur en metod används i praktiken vilket kan vara en stor skillnad från hur metoden 

används i teorin. Men en konsekvens av att val av metod styrs så mycket av sina kollegor kan 

vara att metodvalet väljs på grund av rutin och bekvämlighet. En försiktig tolkning av det 

socialsekreterarna beskriver är att den ärvda kunskapen kan ses som en återspegling av en 

organisations försummelse kring att det ska finnas tydliga beskrivningar av metoder att tillgå 

och att socialsekreterarna ska erbjudas vidareutbildning i samtalsmetodik. Den tolkningen 

tycks överensstämma med den forskning i litteraturöversikten som visar på att kommuner i 

Sverige tycker att det är svårt att leva upp till de behörighetskrav som finns, bland annat 

vidareutbildning samt kvalificerat introduktionsstöd (Socialstyrelsen, 2016).   

 

Ännu ett viktigt resultat var att respondenterna betonade vikten av att hinna förbereda sig 

inför barnsamtal, både gällande inläsning men också mentalt. Den mentala förberedelsen 

ansågs viktig för socialsekreterarens förmåga att vara närvarande och fånga upp viktiga saker 

som barnet sa. Mental förberedelse innan samtalet ansågs påverka barnet i en positiv riktning 
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också eftersom det gjorde att socialsekreteraren var mer närvarande i samtalet. Studien har 

inte hittat tidigare forskning som direkt betonar vikten av socialsekreterarens mentala 

förberedelser. Däremot betonar tidigare forskning att socialsekreterare som jobbar med barn 

har en väldigt krävande arbetssituation med många ärenden och hög arbetsbelastning (Tham 

& Meagher, 2008). Vilket gör att det blir svårare för socialsekreteraren att hinna med den 

mentala och de praktiska förberedelserna inför samtal. Således blir utmaningen för 

socialsekreteraren att hitta och skapa tid för det eftersom det i studien beskrevs som en viktig 

framgångsfaktor.  

 

De viktigaste slutsatserna som kan dras av studiens resultat är att socialsekreteraren i samtal 

med barn är sitt eget verktyg. Detta innebär att socialsekreteraren är den avgörande faktorn i 

huruvida samtalet med barnet blir framgångsrikt. Socialsekreteraren förlitar sig inte heller på 

någon speciell metod i samtalet, även om vissa metoder kan anses vara mer effektiva än 

andra. Samtalskompetensen som socialsekreteraren besitter avgör kvalitén på samtalet. 

Organisatoriska förutsättningar kan ses försvåra arbetet, speciellt i relation till hög 

arbetsbelastning och stress. Det finns en vilja att utveckla förförståelsen om barnets 

utvecklingspsykologiska förutsättningar i syfte att göra samtalet så bra som möjligt för barnet. 

Barnets bästa ses som centralt och även om definitionen av begreppet varierar, så blir det ett 

förhållningssätt gentemot barnet som socialsekreteraren försöker ha. En viktig slutsats i 

studien är att detta sammantaget innebär att socialsekreteraren måste kunna känna sig 

kompetent och att ha tilltro till sin egen förmåga i samtal med barn. Slutsatserna har bidragit 

till en bredare förståelse av vårt problem, både vad som möjliggör samt vad som kan ses som 

försvårande omständigheter kring socialsekreterares samtal med barn.   

 

Metoddiskussion  
En av de frågor som bör diskuteras är kring författarnas förförståelse och vad den inneburit 

för studien. I och med att författarna har haft sin verksamhetsförlagda utbildning på samma 

avdelning som de utvalda socialsekreterarna jobbar på så har de gått in med en viss 

förförståelse kring det valda ämnet. Westlund (2015) menar att en förförståelse kan vara både 

en fördel och nackdel i analysförfarandet. Ett tillvägagångssätt för att inte låta det påverka 

analysförfarandet på ett negativt sätt kan vara att skriva ned sin förförståelse gällande det som 

ska undersökas. Detta är något som gjordes i inledningsskedet av studien och det var ett sätt 

att medvetandegöra den förförståelse som fanns innan studiens start. Sammantaget visade sig 

förförståelsen baseras på författarnas förutfattade meningar och egna övertygelser om hur 

samtal med barn ska bedrivas, men gemensamt var att författarna inte hade så mycket fakta att 

luta sig emot. Materialet har tolkats med en nyfikenhet och författarna har påmint varandra 

om att i utformande av intervjuguiden samt i analysförfarandet ha ett öppet förhållningssätt 

gentemot den insamlade data. En positiv aspekt gällande förförståelsen ligger i 

litteraturanskaffningen då den tidigare kunskapen bidrog med en tydligare konkretisering av 

vilken typ av litteratur som skulle vara relevant för studien.  

 

Kvalitativ forskningsmetod möjliggjorde i studien att kunna se, beskriva och studera 

respondenternas egen tolkning av en händelse (Bryman, 1997). Av den anledningen så 

uteslöts en kvantitativ forskningsmetod som exempelvis en enkätundersökning som inte kan 
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se och beskriva socialsekreterarnas eget perspektiv lika utförligt. Å andra sidan om författarna 

skulle genomföra denna typ av studie igen så hade en kvalitativ forskningsansats kunnat 

kombineras med en kvantitativ enkätundersökning, genom att tillämpa så kallad triangulering. 

Med triangulering menas att forskare använder sig av mer än en metod i en studie. Genom att 

tillämpa triangulering hade studiens resultat kunnat verifieras ytterligare genom att jämföra 

resultatet från intervjuerna med en enkätundersökning. En annan fördel med att tillämpa 

triangulering hade varit att studien kunnat nå en större målgrupp (Bryman, 2011).  

 

Ett kritiskt resonemang måste även föras kring studiens urval. Eftersom författarna själva har 

kopplingar till arbetsplatsen bör en reflektion göras kring den påverkan det kan gett för 

resultatet. I huvudsak gjordes bedömningen att de kontakter som de egna kopplingarna till 

arbetsplatsen genererat som positiva. Det möjliggjorde att kunna intervjua sex 

socialsekreterare från samma kommun vilket i sig är svårt eftersom det är en profession som 

har erkänt hög arbetsbelastning och därigenom är svåra att komma i kontakt med. Eftersom 

författarna jobbar på två olika enheter så intervjuades inte personal från den egna enheten. 

Detta för att studien skulle bli mer neutral. Bryman (2011) lyfter att en del respondenter kan 

ge “socialt önskvärda” svar i syfte att ge en positiv bild av sig själv eller efter vad de tror är 

socialt önskvärt. Genom att författarna känner till forskningspersonerna kan det medföra att 

de till en större utsträckning svarar med mer socialt önskvärda svar än om de för dem varit en 

helt främmande person. Å andra sidan kan det ha haft en positiv inverkan på 

intervjupersonerna då de lättare kan prata okonstlat och äkta med någon de redan har en 

relation med, vilket kan medföra tillgång till information som författarna inte skulle ha fått ta 

del av annars. Intervjuerna spelades in och kritik som riktats mot detta förfaringssätt är att 

respondenten kan känna en oro över att bli inspelad och att detta kan påverka att intervjun inte 

blir så intressant som förväntat (Bryman, 2011). Respondenterna i denna studie var 

professionella myndighetspersoner och ansågs kunna hantera att bli inspelade utan oro över 

inspelningen. Bedömningen gjordes att fördelarna med att spela in intervjun övervägde 

nackdelarna, detta för att lättare kunna fånga in kärnan i det som sas och för att kunna återge 

materialets resultat på ett korrekt sätt.  

 

I bearbetningen av data har den valda datainsamlingsmetoden kritiskt bedömts. En felkälla 

som identifierats i studien är det förhållningssätt som tillämpades i de två första intervjuerna 

vid följdfrågor och när intervjupersonerna inte förstått frågan eller bett om förtydligande. 

Efter de två första intervjuerna transkriberades intervjuerna och en diskussion och reflektion 

fördes kring författarnas små differenser i sättet att ställa frågor. En variation i sättet att ställa 

frågor, att exempelvis betona vissa ord extra mycket till bara vissa av respondenterna, kan 

medföra en variation i svaret (Bryman, 2011). Vidare menar Bryman (2011) att syftet med 

strukturerade intervjuer är att frågorna ställs på samma sätt till samtliga intervjupersoner. Men 

eftersom intervjuformen gör det möjligt för författarna att ställa en följdfråga eller ändra på 

formuleringen av de frågor som finns i det färdiga frågeschemat så kan det leda till en 

variation i svaren. Något annat som upptäcktes var författarnas tendens att leda in 

intervjupersonen till ett givet svar när intervjupersonen bad om en förklaring på frågan. Detta 

genom att föreslå alternativ till svar istället för att förklara frågan på ett annat sätt. Det här kan 
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ses som en felkälla som upptäcktes och därför korrigerades inför de fyra återstående 

intervjuerna. Resultatets påverkan kan av detta skäl anses vara mindre betydande.   

 

Socialsekreterarnas egna upplevelser av barnsamtal har varit svårare att genomgående kunna 

förankra i data då det inte finns så mycket forskning kring ämnet. Det finns mycket litteratur 

angående samtal med barn, men litteraturen fokuserar främst på metoder och förhållningssätt 

gentemot barn. Vilket resulterat i att det varit svårt att jämföra socialsekreterarna i studiens 

upplevelser gentemot andra socialsekreterares upplevelser. Socialsekreterarnas egna 

upplevelser av barnsamtal är ett fält med relativt begränsade vetenskapliga studier. Men det 

utgjorde också ett av de främsta skälen till val av ämne eftersom det är ett viktigt område som 

behöver beforskas.  

 

FRAMTIDA BEHOV AV FORSKNING   
Studiens implikation för socialt arbete i stort har varit att framgångsrika förhållningssätt för 

socialsekreterare i samtal med barn har identifierats. Studien har bidragit till lite mer tydlighet 

kring förhållningssätt och metoder i samtal med barn från en socialsekreterares perspektiv. 

Studien kan vara nyttig för de socialsekreterare som precis ska börja hålla i barnsamtal men 

även för de som har hållit barnsamtal i många år för att möjliggöra till utveckling. Den kan 

även vara läsvärd för andra yrkesverksamma som ska hålla i barnsamtal som inte håller på 

med myndighetsutövning såsom lärare, fritidspersonal, förskolepedagoger och så vidare. En 

styrka i studien är att de finns många framgångsfaktorer som alla respondenter anser vara 

betydande samt att dessa går att förankra i tidigare forskning.  

 

En av de främsta anledningarna till varför studien rekommenderar fortsatt forskning i ämnet 

är för den stora samhällsnyttan till alla barn som är en del av socialtjänstens arbete. Med det 

menas att fastställandet av socialsekreterarens framgångsfaktorer i samtal med barn blir en 

viktig nyckel ur ett metaperspektiv. Det blir gynnsamt på en organisatorisk nivå då utökad 

forskning och därmed också kunskap i ämnet kan bidra till organisatoriska förbättringar. 

Identifieringen av framgångsfaktorer i samtal med barn kan leda till att arbetet blir mer 

enhetligt och likriktad eftersom arbetet inte behöver bygga på antaganden eller 

föreställningar. I arbetet med att söka framgångsfaktorer identifierades i sin motsats också de 

faktorer som gör att samtal med barn fungerar mindre bra. Studiens resultat visar att 

vidareutbildning inom barnsamtal är något som är eftersatt och efterfrågat. Vidare forskning 

skulle på ett mer träffsäkert sätt kunna belysa dessa organisatoriska brister. En tolkning av 

vårt resultat är att flera av respondenterna i studien upplevs som trygga i samtal med barn tack 

vare deras långa erfarenhet och inte tack vare vidareutbildning. Om socialsekreterare skulle få 

mer vidareutbildning tidigt i karriären skulle det således kunna innebära att de tidigare i sin 

yrkesroll känner sig trygga i samtal med barn istället för att enbart erfarenheten ska utgöra 

tryggheten. Vidareutbildning skulle då kunna säkerställa att barnets bästa alltid får vara 

centralt i socialtjänstens möte med barn. 

 

Ytterligare studier inom detta ämne anses behövas i framtiden. FOU rapporten från Hjelte & 

Edman (2017) som fokuserar på barns delaktighet på socialtjänsten i Umeå är det färskaste 

bidraget inom detta ämne och rapporten belyser viktiga aspekter från såväl yrkesutövare och 
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från barnen som socialtjänsten träffar. Det finns ett behov av liknande forskning men som 

riktar in sig på just barnsamtal. Av den anledningen rekommenderas därför framtida forskning 

i ämnet på en mer avancerad forskningsnivå som kan ha större möjlighet att kunna 

generalisera resultatet genom att tillämpa ett annat urval och därmed inkludera ett större antal 

respondenter. Den här studien ses som en start på ett forskningsprojekt i ämnet som går 

djupare och på en högre forskningsnivå. I den forskningen vore det idealt att även ta del av 

barnets perspektiv genom att identifiera vad de tycker är framgångsfaktorer i barnsamtal.  
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Bilaga 1 

INFORMATIONSBLAD  
 

Hej! 

Du har redan blivit tillfrågad av oss att delta i vårt examensarbete, och här kommer en liten 

presentation av upplägget. 

Vårt valda ämne är socialsekreterares erfarenheter och upplevelser gällande samtal med barn. 

Syftet med detta arbetet är att undersöka och identifiera de faktorer som fungerar bra i samtal 

med barn. För att kunna göra det behöver vi intervjua yrkesverksamma socialsekreterare om 

deras positiva- samt negativa upplevelser av barnsamtal. Tyngdpunkten kommer att ligga på 

framgångsfaktorer i samtalet. Vi vill ta reda på om metoder, erfarenhet av yrket, ett speciellt 

förhållningssätt från socialsekreteraren eller andra faktorer kan ses ha en gynnsam effekt på 

samtal med barn. 

Vi har läst in oss på vårt valda ämne men vill få en djupare förståelse i ämnet genom att 

intervjua er som yrkesverksamma där din erfarenhet och upplevelse blir värdefull för oss. 

Varje intervju kommer att hållas individuellt och beräknas ta ca trettio minuter. Om du 

samtycker så vill vi kunna spela in intervjun med en diktafon för att lättare kunna återge det 

intervjuade materialet korrekt. Vi kommer att använda oss av en semistrukturerad 

intervjuguide med öppna frågor, möjlighet till följdfrågor samt för motfrågor. Vi kommer 

inom kort att kontakta dig via mail för förslag på tid - och plats för intervjun. Vårt förslag är i 

ett bokat grupprum på socialtjänstens hus, där vi bjuder på fika och kaffe eller te. 

   

Vi kommer att utgå från gällande forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagandet är 

frivilligt och du kan välja att avbryta din medverkan. Ditt deltagande kommer att behandlas 

anonymt där ditt namn kommer att avidentifieras i arbetets slutresultat. Resultatet kommer 

enbart att användas för forskningsändamål.   

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss för vidare information. 

Med vänliga hälsningar 

Jenni & Maja 

 

Maja Bredberg: 073-******* 

Jenni Hedlund: 073-******* 

 

 

  



 
 

Bilaga 2  

INTERVJUGUIDE  
Inledningsvis kommer intervjupersonerna få en kort presentation kring studiens syfte, vad 

studien kommer att användas till samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas. Samtycke 

till att spela in intervjun kommer att efterfrågas.  

 

Presentation och bakgrundsfrågor:  

• Hur gammal är du?  

• Hur länge har du jobbat på IFO utredningsenheten unga/placeringsgruppen?  

• Har du någon tidigare erfarenhet av att jobba med barn? Om ja, med vad?  

• Har du egna barn? Om nej, har du erfarenhet av barn från din närmaste omgivning? 

• Vilka fördelar kan du se i din yrkesroll av att ha barn/ Vilka fördelar kan du se in din 

yrkesroll av att inte ha barn?  

• Har du gått någon vidareutbildning kring att hålla barnsamtal? Om ja, på vilket sätt har 

det främjat dig i din yrkesroll? Om nej, hade detta varit önskvärt och isåfall inom vad?  

• Vad var din motivation till att vilja ha ett jobb som innefattar barnsamtal?  

•  

Förutsättningar i barnsamtal:  

• Hur många samtal skulle du uppskatta att du har med barn under en månad?  

• Vilka metoder finns tillgängliga på din enhet i samtal med barn? Vad säger din 

erfarenhet om tillämpningen av dessa?  

• Vilka generella åsikter finns på din enhet gällande att ha en förkunskap om barns 

utveckling innan man möter barn i samtal? Är det också din uppfattning?  

 

Erfarenhet:  

• Hur förbereder du dig inför ett barnsamtal? 

• Dig till minnes, kan du berätta om ett eller flera bra samtal du haft med barn? Vad tror 

du gjorde just de här samtalen till de bästa? Vilken metod använde du i samtalen?  

• Vad innebär barnets bästa för dig?  

• Vad får dig att känna dig trygg när du går in i ett barnsamtal? Har du någon 

fungerande strategi om hur du bemöter barnet?  

• Tycker du att dina tidigare erfarenheter gett dig förkunskaper som kan användas i 

samtal med barn? (vilka är de erfarenheterna?) 

• Kan du dela med dig av en erfarenhet då det fungerade mindre bra i ett samtal. Har 

den erfarenheten genererat någon positiv lärdom?  

Kort sammanfattning av intervjun 

 

Avslutande:  

• Vilket råd skulle du vilja ge till en socialsekreterare som ska börja med barnsamtal? 

• Fråga om intervjupersonen vill lägga till något ytterligare till det vi pratat om?  

 



 
 

Bilaga 3   

KODNINGSSCHEMA KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS   

 

Exempel på 

meningsbärande enhet 

Exempel på koder  Kategori  

“Ja du det är väl att få allians 

med föräldrar kan jag tycka 

är svårt utifrån att det 

kommer in en anmälan och 

dom känner sig ifrågasatta.” 

(Kim)  

Trygghet i 

yrkesrollen 

Samspel 

Inkännande  

Flexibel 

Fördomsfri 

Motverka 

mydighetsstämpeln 

Nyfikenhet 

ALLIANSER 

“”Sen är det ju bra såklart att 

ha någon metod att luta sig 

mot. Det är väl bra med signs 

of safety med dom här tre 

husen, många som tyckte det 

var bra när den kom för några 

år sedan att som äntligen få 

en metod.“ (Anna) 

Överföring av 

kunskap 

Förberedelser 

Metodval 

Tidigare 

erfarenheter 

Sinnesnärvaro 

ARBETSSÄTT 

“Så jag tänker att lite hum bör 

man nog ha, liksom vad ett 

barn kan tillgodogöra sig i 

olika åldrar och också för ens 

egen utveckling så klart.” 

(Ida)  

Perspektiv på 

utvecklingsstadier 

Praktisk erfarenhet 

av barn 

Tid till inläsning 

Föräldraskap 

Kunskap  

UTVECKLINGSPSYKOLOGISKT 

PERSPEKTIV PÅ BARN 

“För jag tror det handlar om 

intresse, vilket intresse man 

som person har och om man 

är inkännande mot andra 

människor. Och att på något 

vis vara nyfiken av sig.Jag 

tänker att det är klart att man 

kan plugga sig till det.Men jag 

tror också att det ligger lite 

mer personlighetsmässigt.” 

(Greta) 

Inkännande 

Intresse 

Respekt  

Nyfikenhet 

Karaktärsdrag 

Medvetenhet    

FÖRHÅLLNINGSSÄTT 



 
 

“Varje barn måste få tittas på, 

bedömas för att det är just det 

barnet.” (Ida) 

Trygghet  

Goda 

förutsättningar  

Komma till tals 

Barnperspektiv  

Socialsekreterarens 

ansvar 

Föräldrars rätt till 

sitt barn  

BARNETS BÄSTA 

“Nämen när man går in i 

samtal med barn att man är 

förberedd själv. Att man inte 

har massa andra tusen tankar. 

För det känner barn av. Barn 

är väldigt sensiva.” 

(Elsa)  

Hög 

arbetsbelastning  

Släppa 

förväntningarna  

Att våga prata om 

jobbigheter  

Utbildningar 

UTMANINGAR   

 

TEMA:  

Kategorierna: Allianser, arbetssätt, utvecklingspsykologiskt perspektiv på barn, 

förhållningssätt, barnets bästa och utmaningar Utmynnande i temat: 

 

TILLTRO TILL SIN EGEN KOMPETENS I EN UTMANANDE ARBETSPLATS. 

 

Exempel på citat som beskriver temat: 

“Men det finns ju ingen färdig metod, det är ju min upplevelse, med det här med samtal 

med barn eller träffa placerade barn. Det handlar ju mycket om att använda sig själva som 

redskap.” (Elsa)  

 

 

 

 

 

 

 

 


