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Sammanfattning 

Bakgrund: I socialtjänstens utredning om barn är barnen en viktig informationskälla. I svensk 

lagstiftning beskrivs det att barnets bästa ska betraktas när åtgärder rör dem. Socialarbetare 

känner sig ibland osäkra inför samtal med barn. Syftet med denna studie är att undersöka vilken 

möjlighet socialarbetarna har gällande kompetensutveckling i att samtala med barn och behovet 

av verksamhetsutveckling för att förbättra samtal med barn. I studien ingår det två 

arbetsgrupper, socialarbetare som arbetar inom öppenvården och socialarbetare som arbetar 

med främst myndighetsutövning, mellan dessa grupper kommer det ske jämförelse för att se 

om det finns likheter och olikheter i upplevelsen av sin kompetens. 

Metod: Studien har genomförts med kvantitativ metod där datainsamlingen har bestått i online -

enkäter. I studien är det totalt 10 av de totalt 13 tillfrågade kommunerna i Region Jönköpings 

län som har tackat ja till att vara med. Av tillfrågade 77 socialarbetare inom den sociala 

barnavården deltog 52 (65,7 procent) och av dessa arbetar 19 inom öppenvården och 33 arbetar 

med myndighetsutövning.  

Resultat: I studien framgår det att det finns förbättringsmöjligheter i samtal med barn för 

socialarbetare rörande utbildning och arbetsmaterial. I studien framgår det också att det inte 

finns några signifikanta skillnader mellan socialsekreterare och behandlare.  

Slutsats: Studien tyder på att socialarbetare är i behov av mer kunskap kring samtal med barn, 

samt att det finns områden som behöver förbättras för att känslan i samtalet med barnet ska bli 

mer positiv.  
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Abstract 

Background: Children are an important source of information in the investigations of the social 

services. Swedish law stipulates that the best interests of the child should be considered when 

measures concern them. Social workers sometimes feel insecure about speaking with children. The 

purpose of this study is to examine the opportunities of social workers for training in speaking with 

children, and the need for development of the organization in order to improve conversations with 

children. Two groups are included in the study, social workers that work with non-institutional care, 

and social workers that primarily work with the exercise of public authority. These groups will be 

compared to see whether there are similarities and differences in their perception of competence. 

Method: The study has been done by a quantitative method where data has been collected with 

online surveys. In total, 10 of the 13 municipalities in Jönköping County have participated in the 

study. Out of the 77 social workers in child welfare asked to participate, 52 (65.7 per cent) chose 

to do so, whereof 19 work with non-institutional care and 33 with the exercise of public authority. 

Results: The study shows that there is room for improvement of social workers’ conversations 

with children with regards to education and work material. The study also shows that there are no 

significant differences between different types of social workers. 

Conclusions: The study indicates that social workers need more knowledge of speaking with 

children, and that there are areas that need improvement for the conversation with the child to be 

perceived as more positive. 
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1. Inledning 

Att samtala med barn 1  är en central del i den sociala barnavårdens utredningsprocesser. 

Socialsekreterare gör i regel omfattande utredningar som beskriver barnets sociala situation. Barnet 

presenteras oftast utifrån socialsekreterarnas och andras iakttagelser och tolkningar där barnets 

egen röst alltid hörs i utredningar (Socialstyrelsen, 2004). 

Barnen är en viktig informationskälla i alla ärenden som rör dem. Att använda barn som 

informationskälla är något som socialsekreterare många gånger känner sig osäkra inför och som de 

därför undviker att använda. Socialsekreterare tycker det är svårt är att få tillförlitlig information 

direkt från barnet, samt att de kan ha uppfattningen att det blir svårt för barnet att berätta om 

obehagliga upplevelser och erfarenheter. Därför kan socialsekreterare ibland dra sig för att samtala 

med barn eftersom de är rädda att ”riva upp” känslor som gör ont och som de inte vet hur de ska 

hantera, eller har de också en omedelbar förståelse för lojalitetsförhållanden och inte vill locka 

barnet att ”skvallra”. Det kan också ibland vara så att socialsekreterarna kan få mer eller mindre 

tydliga signaler från vuxna om att vissa ämnen är tabu att samtala om. Socialsekreterare kan även 

vara oroliga för att barnet ska hamna i en ännu svårare situation om socialsekreterarna avslöjar 

familjehemligheterna. Socialsekreterare vill inte heller skapa förväntningar hos barnet som de inte 

kan uppfylla. Att socialsekreterare undviker samtal med barn kan också bero på att de är rädda och 

osäkra inför att samtala med barnen.  Det som blir resultatet av dessa farhågor är att barnens 

centrala erfarenheter och livsomständigheter uteblir (Øvreeide, 2010).  

I svensk lagstiftning beskrivs vikten av att barn ska få göra sin röst hörd i de beslut som rör dem. 

Det står i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 3 kap. 5§ andra stycket att ”när en åtgärd rör ett barn 

skall barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med 

beaktande av dess ålder och mognad”. Det står även i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 1 kap. 2§ 

att ”när åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver”. Därför 

är detta ämne angeläget att studera eftersom det i svensk lagstiftning är en viktig princip att barnen 

ska få göra sin röst hörd och bli respekterade som individer i samhället. För att förverkliga dessa 

intentioner i det praktiska socialarbetet är det viktigt att öka kompetensen2 om samtal för att uppnå 

att barn får göra sin röst hörd (Socialstyrelsen, 2004). Det är därför angeläget att undersöka vilken 

kompetens som socialarbetarpersonalen3  saknar vid samtal med barn. Vi har därför valt att 

undersöka om socialarbetarna har möjlighet till kompetensutveckling samt om verksamheterna 

                                                 
1 Vi har använt oss av socialtjänstlagens definition. Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 1 kap. 
2 § tredje stycket beskrivs det att ”barn avses varje människa under 18 år”. 
2 Kompetens handlar i detta fall om yrkeskompetens. Denna utvecklas genom både reflekterad 

praktik (yrkesberättelse, narrativ) samt från systematiskt uppbyggd kunskap (teorier) (Bronäs & 
Selander, 2006).  
3  I vårt arbete kommer socialarbetare vara socialtjänstpersonal som främst arbetar med 
myndighetsutövning och behandlingspersonal som arbetar inom öppenvården. Alla dessa personer 
arbetar med barn. 
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behöver utvecklas gällande samtal med barn.   

1.2. Syfte 

Studien syftar till att undersöka socialarbetares upplevelse av den kompetensutveckling som finns 

gällande att samtala med barn men också hur ett lärande kan ske för att utveckla samtalskompetens 

med barn. 

1.3. Frågeställningar 

 Vilka möjligheter till kompetensutveckling finns det för socialarbetarna inom den sociala 

barnavården i att samtala med barn?  

 Vilka behov av verksamhetsutveckling finns gällande samtal med barn? 

 Finns det någon skillnad mellan socialsekreterare och behandlare gällande upplevd 

kompetens kring samtal med barn? 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer en historisk redovisning att göras gällande hur synen på barn har förändrats. 

Något som också kommer att tas upp är lagstiftning eftersom det är en del av arbetet för en 

socialarbetare eftersom det styr socialarbetarnas arbete. I avsnittet kommer lagstiftning redovisas 

som är riktad till studiens syfte samt hur det påverkar samtal. I avsnittet kommer även en 

redovisning göras om hur en utredningsprocess går till samt hur detta kan kopplas till olika sorters 

samtal, ett exempel på samtal som kommer tas upp är utredande samtal.  

2.1. En historisk utveckling av den sociala barnavården  

Under historiens tid har synen på barn förändrats inom den sociala barnavården. Den första lagen 

som hade fokus på barn kom år 1902 (1902:67) angående uppfostran åt vanartade och i sedligt 

avseende försummade barn. I och med den nya lagen ansågs nu barn ha särskilda behov som krävde 

särskild vård. År 1918 tillkom en ny fattigvårdslag i Sverige, där vården nu kunde mottas på 

frivillig väg från barnen och en särskild fosterhemsnämnd tillkom för att granska vården. Detta 

innebar att barnen nu själva kunde få möjligheter att påverka sina livsvillkor. I och med att lagen 

(1924:361) om samhällets barnavård trädde i kraft ökade kraven på kommunernas ansvar över 

barnvården. Tillsyn gjordes av länsstyrelsens barnavårdskonsulenter och inspektionen för 

barnavård. Barnen fick här en inspektion som kunde jobba för barnens röst i samhället. År 1960 

gjordes en stor förändring i barnavårdslagen kring förebyggande arbete och kring att pröva andra 

möjligheter än dygnsvård, exempelvis råd och stöd till vårdnadshavare. Barnen betraktades 

fortfarande som en del av familjen utan självständig rättslig röst innan 15 års ålder. Föräldrarätten 

var fortfarande det självklara synsättet i regleringar som rörde barn; till exempel beslut om 

tvångsvård ansågs inte röra barnet självt, utan dess föräldrar, fram till 15 års ålder. Utifrån 

Justitiedepartementets förslag i slutet av 1980 kom en ny lag att träda i kraft den 1 juli 1990 som 
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innebär förändringar, som att barn under 15 år ska få offentliga biträden i rätten och att begrepp 

som barnets integritet och barns bästa infördes i lagtext (Mattson, 2006). Året innan lagen trädde i 

kraft hade FN:s Barnkonvention kommit ut med artiklar rörande barns rättigheter (UNICEF 

Sverige, 2009). Den 1 januari 2002 kom en ny lag rörande familjehemsplacering av barn och 

ungdomar som går under socialtjänstlagen (2001:453). Synen att barn inte var rättssubjekt förrän 

vid 15 års ålder levde kvar. Lagen har fortfarande ett familjeperspektiv som begränsar barnets 

delaktighet och inflytande. Lagen om LVU från 1990 har förändrats mest i synen på barn. Här har 

begrepp som barns bästa införts i lagtexten och barn ska så långt de är möjligt komma till tals 

(Mattson, 2006). 

2.2. Lagstiftning - samtal med barn 

Att samtala med barn är inte alltid helt enkelt när det finns ramar och regler för hur samtalet ska 

utformas och genomföras. I Sverige finns utifrån Socialstyrelsen (2004) tre lagar som styr 

socialtjänstens arbete kring samtal med barn. Lagarna behandlar hur barn ska komma till tals och 

att deras vilja ska bli beaktad i utredningar. Dessa tre lagar innefattar följande formuleringar: 

I Socialtjänstlagen (SFS 2012:776) 1 kap 2§ står det att: 

När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. 

Med barn avses varje människa under 18 år. 

Denna paragraf svarar mot artikel 3 i FN:s konvention och syftar till att stärka barnets ställning 

inom socialtjänsten. Vidare står det i Socialtjänstlagen (2012:776) 3 kap. 5§:  

Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans 

med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med 

organisationer och andra föreningar. 

I Socialtjänstlagen (2012:776) 11 kap. 10§ står det att: 

När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information. Ett barn ska ges möjlighet 

att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Om barnet inte framför sina åsikter, 

ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets 

åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder 

och mognad. Barn som fyllt 15 år har rätt att själva föra sin talan i mål och ärenden 

enligt denna lag. Barn som är yngre bör höras, om det kan vara till nytta för 

utredningen och barnet inte kan antas ta skada av det. 

Förtydligande av lagstiftningen är att socialtjänstens insatser ska präglas av respekt för den unges 

vilja, människovärde och integritet. När samhället träder in och tar över föräldrarnas ansvar är detta 

viktiga lagar för insatsen och för samtal med barn (Socialstyrelsen, 2004).    
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2.3. Att samtala med barn inom den sociala barnavården  

När barn är föremål för utredning på grund av eget beteende eller missförhållande krävs enligt 

lagstiftning att barn hörs (Socialtjänstlagen 2012:776 11kap. 10§). Utredningsprocessen i den 

svenska sociala barnavården innefattar en utredningsprocess med fyra olika steg aktualiser ing, 

utredning, beslut och insats. Aktualisering som ärende vid socialtjänsten kan uppkomma olika sätt; 

de två vanligaste är egen ansökan eller anmälan av annan person. Det är inte självklart att en 

anmälan enligt 14 kap. socialtjänstlagen ska leda till en utredning i socialnämnden. Först bör en 

bedömning om risken för skada vägas in. Utredning ska startas utan dröjsmål och innan den startar 

görs en förhandsbedömning om utredningen kommer att leda till en åtgärd, om inte bör den inte 

inledas. Om det blir beslut på att inleda utredning är det dokumentationsskyldighet. En utredning 

avser alla delar som krävs för att möjliggöra beslut i ärendet (Clevesköld, Lundgren & Thunved, 

2012). 

2.3.1. Att utreda barn inom den sociala barnavården 

En utredning omfattar många olika delar, de syftar till att ta in information eller bearbeta det som 

inhämtats. Uppgifter som får tas in i ärendet är bara den information som krävs för att bedöma 

sökarens behov av stöd och hjälp. I utredningar rörande barn bör information från både barnet och 

vårdnadshavaren inhämtas (Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2012). I dessa utredande samtal är 

det primära syftet att tillgodose omsorgsansvariga, behandlande och beslutsfattande vuxnas behov 

av att få information som grund för bedömningen. Dessa samtal bidrar indirekt till att tillgodose 

barnets behov eftersom de helst ska leda till någon insats, intervention eller ingripande. Samtalen 

kan vara helt avgörande för barnets vidare omhändertagande, men det är den vuxnes syn på barnet 

och barnets situation som står i centrum. Utredande och avslöjande samtal med barn kan ha med 

omtanke om andra barn att göra. Barnet kan ha viktig information att ge om andra barns situation 

och erfarenheter. Dessa samtal måste genomföras på ett hänsynsfullt sätt och ett sätt där 

socialarbetaren månar om barnet i själva samtalet, även om huvudsyftet inte är att bistå barnet i en 

här-och-nu situation. Något som har förstärkts de senaste åren är barns juridiska rättigheter och 

intressen, bland annat rätten att uttala sig, att barnet få säga vad de tycker, när beslut om viktiga 

förhållanden i deras liv ska fattas (Øvreeide, 2010). 

I ett utredande samtal tillsammans med ett barn behöver socialarbetaren tänka på att vara 

barnorienterad, eftersom socialarbetaren bör vara fokuserad på att följa barnets beteende, reaktion 

och svar samt förmedla att barnet är expert på sina erfarenheter. Socialarbetaren behöver tänka på 

att anpassa sitt språk och uttryck efter barnets förmåga, eftersom det är barnets språkbruk som ska 

styra hur socialarbetaren ska formulera sina frågor. Det är genom att förenkla den grammatik som 

socialarbetaren använder som gör att språket lättare kan förmedlas till barnet. I samtal med barn är 

det viktigt att ställa öppna frågor till barnen, genom detta kan socialarbetaren uppmuntra barnet att 

berätta så fritt som möjligt. Ett annat sätt att ställa frågor på är genom öppen kombinerad fråga, det 

innebär att socialarbetaren ställer en öppen fråga kombinerat med något som barnet har sagt innan. 

När barnet berättar är det bra om socialarbetaren lägger till stödjande kommentarer som mm, jaha 
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och så vidare. Detta gör att socialarbetaren ger möjlighet för barnet att förstå att socialarbetaren 

lyssnar och följer berättelsen. Kroppskontakt är något som ska undvikas vid samtal med barn 

eftersom socialarbetaren aldrig vet hur barnet tolkar den typen av kommunikation. Det är något 

som socialarbetaren behöver tänka på i utredande samtal eftersom de möter barn i olika utsatta 

situationer och samtalen kan väcka starka känslor (Cederborg, Hellner Gumpert & Larsson Abbad, 

2009).  

När det gäller barns perspektiv måste barnet mötas utifrån dess kognitiva och emotione lla 

förutsättningar, och dessa förändras med barnets ålder och mognadsutveckling. Det är därför viktigt 

att höra vad barnet har att säga när det är viktiga frågor som ska utredas och beslutas; det måste 

därför ske metodiskt genom att ta hänsyn till barnets formella rättigheter, dess aktörsegenskaper, 

dess beroende av vuxna och dess psykologiska utvecklingsnivå (Øvreeide, 2010). 

I utredningar talas det ofta om att barnperspektivet måste komma fram. Det är viktigt att skilja 

mellan barnperspektivets två olika innehåll, ”barnets-bästa” – formuleringen och ”med barnets 

ögon”. ”Barnets-bästa”-formuleringen bygger den första betydelsen på, det handlar om att barns 

behov och intressen alltid ska ligga till grund för viktiga beslut gällande barn. Den generella synen 

på barns behov är att den gärna används som argument, för att barnperspektivet ska uppfyllas, inte 

just det här barnets. Hur barnet upplever och reagerar, tänker och känner i den här situationen är 

det andra sättet att se på barnperspektivet, alltså att se situationen ”med barnets ögon”. Då blir 

barnets rättigheter knutna till att det har fått möjlighet att uttrycka sig, visat sin reaktion och åsikt 

om en aktuell fråga, och i beslutsprocessen tas detta uttryck med. Dessa två sätt att se på 

barnperspektivet gör att socialarbetaren får in olika svar. Båda sätten av barnperspektivet måste 

vara närvarande i synen på barnets rättigheter. Att se situationen ”med barnets ögon” är särskilt 

relevant när socialarbetaren samtalar med barn om dess ”vilja”. Ett exempel på ett utredande samtal 

med barnperspektiv är en flicka som utnyttjades sexuellt av sin pappa som uttryckte tydligt att hon 

ville bo hos sin pappa, helst på heltid, framför att bo hos sin mamma. Detta kunde inte ses som 

”barnets bästa” och måste ta hänsyn till när beslut skulle fattas, i det fortsatta samarbetet med henne 

blev det ändå värdefullt att hon fick säga vad hon tyckte. Det var även viktigt för mamman att 

flickan fick säga vad hon tyckte, för behandlaren i detta fall var det viktigt att förstå vilken svår 

situation som flickan hade varit i (Øvreeide, 2010). 

Efter det utredande samtalet gör socialsekreteraren en utredning. Socialtjänstens beslut fattas av 

kommunens socialnämnd. Besluten som fattas i socialnämnden är överklagbara (Clevesköld, 

Lundgren & Thunved, 2012). En insats inom den sociala barnavården kan vara utformad på en 

mängd olika sätt. Insatsen ska täcka upp för de behov som har uppkommit hos en familj under 

utredningen exempel via råd och stöd i föräldrarollen eller kontaktfamilj.  

2.3.2. Att arbeta med barn inom den sociala barnavården 

Andra samtalsformer som finns vid samtal med barn är de informationsgivande och bearbetande 

samtalen. Dessa handlar mer om att direkt försöka täcka barnets omedelbara och långsiktiga behov 

av att hantera och förstå sin situation, eftersom barnet inte alltid är medveten om sina egna behov 
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och frågor. De vuxna behöver tolka och ”avläsa” barnets behov. Ett barn kan vara aktivt 

protesterande eller passivt accepterande utan att ge någon förklaring till sitt beteende. Det som de 

vuxna gör är att beskriva med ord ett barns beteende och efter det bedömer den vuxne om barnet 

är i behov av ett informationsgivande och stödjande samtal. För barnet går dessa samtal att se som 

ett led i den konkreta omsorgen och som ett utvecklingsstöd med bland annat bearbetning av 

tidigare olyckliga livsomständigheter och upplevelser, samt hjälp att komma till rätta med 

olämpligt beteende. Samtalen ska först och främst ge stöd och information till barnet. Dessa samtal 

ska även kunna utvidga och bearbeta barnets förståelse av upplevelser, sig själv och det som händer 

här och nu samt i ett utredande långsiktigt perspektiv. Barnet ska även kunna få sin upplevelse och 

erfarenhet bekräftad och giltigförklarad och känna största möjliga förutsägbarhet och tillhörighet i 

sitt liv (Øvreeide, 2010).    

En form av informationsgivande och bearbetande samtal är det informationsgivande samtalet. Det 

är oftast en löpande process i många barnärenden, det handlar om att ge information gällande vad 

som ska hända och det gör att bakgrunden gradvis faller på plats för barnet. Anledningen till den 

löpande informationen kan bero på olika saker. Det kan vara att det tar tid innan alla bitar faller på 

plats om ett barn lever i en osäker situation eller att barnet behöver tid och upprepning för att kunna 

ta emot central information om sin situation (Øvreeide, 2010). 

Stödjande samtal är också ett informationsgivande och bearbetande samtal. Målet med detta samtal 

är att ge barnet en medupplevelse och en större trygghet i en situation som är krävande för barnet. 

De stödjande samtalen kan även vara uppföljningssamtal efter ett informationsgivande samtal. 

Stödjande samtal kan vara en fortsättning på en informationsgivande samtalsfas, eller ett 

motiverande samtal utifrån observationer av barnet eller andra omständigheter i barnets situation. 

De stödjande samtalen kan också förbereda, stödja och bekräfta barnets förståelse, och inte minst 

bekräfta barnets upplevelser. I stödjande samtal ska socialarbetarna ge utrymme för barnets olika 

reaktioner. I bearbetande samtal är målet i dessa samtal mer att direkt förändra, vidga, och påverka 

barnets förståelse och emotionella upplevelser, utöver att bekräfta och godta barnets upplevelse. 

Speciella erfarenheter som barnet har haft är något som de bearbetande samtalen knyter till, men 

också händelser och processer som barnet har gått igenom (Øvreeide, 2010).  
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3. Tidigare forskning 

Det finns många studier som beskriver samtal med barn i den sociala barnavården. Dels kring hur 

socionomutbildningen ska förbättras för att studenterna ska bli bättre och tryggare i att samtala med 

barn efter att de har tagit examen och dels hur professionella ska samtala med barn på ett bra och 

tryggt sätt men också hur barn upplever samtalen. Forskningsgenomgången inleds med att 

presentera studier om barns deltagande och delaktighet i samtal.  

3.1. Barns deltagande och delaktighet i samtal 

I Vis och Thomas (2009) studie om barns deltagande i socialtjänsten visar resultatet bland annat 

att äldre barn är mer villiga att ”delta” i utredningar än yngre barn. I studien beskriver de även att 

åldern på barnen kan påverka chefers bedömningar om barn ska delta i utredningar. Något som 

också författarna menar påverkar att barn inte är särskilt villiga att delta i utredning är om den 

exempelvis handlar om vanvård eller övergrepp. Författarna menar också att enbart öka tiden för 

att samtala med barn är inte lösningen, utan att utveckla andra sätt att få barn till ett aktivt 

deltagande ser forskarna som viktigare. Att ge socialarbetarna möjlighet till att förändra processen 

i fallen gör att barns delaktighet också kan öka deltagandet. Självklart, hävdar författarna, kommer 

samtal vara en del men också nya strategier gör att det kan bli ett mer effektivt sätt att samråda med 

barn. Sammanfattningsvis menar författarna att genom att utveckla verktygslådan för metoder och 

tillvägagångssätt och kunskap samt fokus på barnet i beslutsfattandet går det att främja och 

förbättra barns delaktighet i sin egen vård (Vis & Thomas, 2009).  

Vis, Holtan och Thomas (2012) visar i en studie på tre faktorer som påverkar i vilken grad samtal 

med barn genomförs. Den första faktorn handlar om att socialarbetare inte försöker att underlätta 

barnets deltagande eftersom de är rädda för att barnet ska skadas i processen. Den andra handlar 

om att andra tycker att det är nödvändigt med deltagandet och försöker att få barnen delaktiga, men 

att de så småningom inser att det är svårt och komplicerat att uppnå ett effektivt deltagande i 

samband med att barnet ska bearbeta det som hänt. Den tredje handlar om att socialarbetare 

upplever att de saknar de kommunikationsfärdigheter som krävs för att engagera barn och att det 

finns organisatoriska hinder som gör att de inte kan tillåta dem att utveckla de nödvändiga 

relationerna som behövs. Slutsatsen, hävdar författarna är att utbildning, kommunikationsförmåga 

och vägledning är ett nödvändigt i syfte att minska hindren mot barns deltagande, och att socialt 

arbete, utbildning och vägledning också bör lägga större tonvikt på sätt att arbeta med barn i 

deltagande processer. 

I en studie av Shiers (2001) ges socialtjänsten en vägledning om hur socialtjänsten ska arbeta med 

delaktighet genom en modell som är uppbyggd på fem olika nivåer. Nivå 1 handlar om att lyssna 

på barn, och det innebär att vuxna ska ge möjligheter till att barn ska få uttrycka sig och att sedan 

lyssna på barnets berättelse. Nivå 2 innebär att barn ska få möjligheter att uttrycka sina åsikter; dvs 

att de vuxna ger barnen stöd och utrymme till att uttrycka sina åsikter eller hjälper dem att kunna 

uttrycka sig med exempel kommunikationsstöd eller positiv förstärkning. Nivå 3 innebär att ta 

hänsyn till barnets åsikter, det vill säga att handläggaren väger in det barnet har berättat i 
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utredningen. Det innebär dock inte automatiskt att beslutet ska fattas enligt barnets åsikt. Barn är i 

behov av återkoppling och förklaring på varför just detta beslut fattades. Organisationen bör ha 

tydliga riktlinjer kring hur barns åsikter vägs in i beslutsfattandet. Nivå 4 talar om att barn är 

inblandade i beslutsprocessen i deras ärende. Nu har barnet gått från att vara rådfrågad till att vara 

aktiv i processen. Barn och vuxna bör mötas, planera och fatta beslut tillsammans. Nivå 5 innebär 

att barn får ta del av makt och ansvar när beslut fattas. Det gör att vuxna avsäger sig en del av sin 

makt och barnet får ta del av den. 

3.2. Att kommunicera med barn 

Forskare har i en studie visat hur kommunikationsförmåga lättast kan förstås genom en performativ 

teknik eftersom socialarbetaren ”gör” kommunikation med barn, vilket innefattar olika 

mikrofärdigheter som att lyssna, intervjua och genomföra informationsutbyte. Dessa ”gör”-

tekniker behöver stödjas av kunskaper, värderingar och etiska åtaganden, emotionella och 

personliga kapaciteter för att socialarbetare ska kunna få till denna tvåvägskommunikation. Dessa 

olika domäner kan kallas för ”göra”.  Vid ett samtal med barn kan de professionella behöva använda 

sig av barnvänliga metoder så som spel, aktivitet och kreativitet och bildkonst (Lefevre, Tanner, & 

Lyckock, 2008). Lefevre (2015) har beskrivit en modell för hur kommunikation med barn kan 

integreras och bli ett koncept genom en kvalificerad utbildning om en modell av elevernas lärande 

och utveckling. Det som föreslås är en modell för undervisning, inlärning och bedömning. För att 

kunna utveckla en mer ”barnfokuserad” modell som gör att socialarbetaren kan utveckla en mer 

barnspecialistisk kapacitet för: ”att göra” effektiv kommunikation med barn. Hur sedan 

professionella på bästa sätt ska samtala med barn är någonting som Ruch (2014) tar upp i sin 

forskning. Genom att professionella fick reflektera över de brister och möjligheter som fanns vid 

samtal med barn genom fallstudier, kom Ruch fram till att de professionella behöver utveckla sin 

kommunikationsförmåga i situationer som är oförutsägbara och obekväma. Det som är svårt för de 

professionella är att vara ärliga mot barnen samtidigt som barnen ska behålla förtroendet för dem. 

De professionella vill inte att barnet ska få ”dubbla budskap” ifrån dem. För att barnen inte ska få 

”dubbla budskap” handlar det om att utveckla de resurser som utvecklar utövarnas reflekterande 

förmåga för att hjälpa till att förbättra kommunikationsförmågan så att de på ett effektivt sätt kan 

reagera på barnens känslor och reaktioner (Ruch, 2014). För att få upp en flexibilitet när 

professionella intervjuar barn har Ayling (2012) med hjälp av socionomstudenter undersökt hur de 

ska bli bättre på att kommunicera med barn när de kommer ut i arbetslivet. Resultatet visar att 

studenterna måste bli bättre på är att vara flexibla i sin kommunikation med barn och ungdomar. 

Hur detta ska ske menar Ayling är genom spel-baserade metoder. Att kunna vara flexibel i 

kommunikation med barn är att få flera sätt att arbeta med barnkommunikationen. Detta är bara en 

del av de kommunikationsfärdigheter som en socionom behöver. Att ge möjligheter till en bredare 

praxis i samtal kommer underlätta barns delaktighet i beslutsfattandet. 

Ulvik (2015) har i sin studie undersökt hur socialarbetare talar med barn samt analyserar och 

behandlar samtal med barn. Detta menar Ulvik kan göras på tre möjliga analytiska perspektiv kring 

hur delaktighet och professionella samtal med barn diskuteras: samtal som medel för deltagande, 
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delaktighet som tema i samtal samt samtal som en form av delaktighet. Artikeln kommer också 

fram till hur socialarbetarna genomför sina samtal och är en möjlighet till att barnen ska få vara 

delaktig i samtalet. I artikeln visar Ulvik på olika metoder att genomföra samtal med barn för att 

se möjligheterna i samtal och att det finns olika sätt att kunna få barn delaktiga i samtal. Det finns 

inte en metod hur socialarbetare ska samtala med barn utan de får använda sig av olika metoder 

beroende på barn och situation. 

3.3. Barns röst 

I Nilsson m.fl. (2013) studie framgår det att förutom att det är viktigt att få barn delaktiga i 

utredningar är det även viktigt att veta vilket perspektiv den professionella tar vid samtalet med 

barnet, antingen ha barnets perspektiv eller att de professionella tar barnperspektivet. Att lära sig 

förstå och kunna utnyttja barnets egen kunskap och åsikt i sitt arbeta är att inkludera barnet i arbetet 

enligt författarna. Det som också är viktigt, enligt författarna är att de professionella kan ha en 

flexibilitet kring detta och se utifrån båda perspektiven, inte använda makten av att vara en vuxen 

utan istället lyssna på och respektera barnens åsikter, tolka och försöka förstå dessa utifrån 

barnperspektivet samt att barnen ska få säga sitt. Kortesluoma, Hentinen och Nikkonen (2003) 

beskriver i sin studie hur barnen ska få ta mer plats för att kunna få beskriva sina egna erfarenheter. 

För ett barn kan det vara viktigt att den kan få berätta om sina egna erfarenheter. För att kunna få 

till en bra intervju med ett barn behöver den professionella vinna barnets förtroende samt att 

engagera sig i samspelet mellan den professionella och barnet. De som intervjuar barn behöver, 

enligt författarna möjlighet att få lära sig ställa olika typer av frågor som är lämpliga när det gäller 

att få en tillförlitlighet i uppgifterna. För att kunna samla in tillförlitliga uppgifter från barn, enligt 

författarna bör uppmärksamheten ägnas åt barnens individualitet och särskilda utvecklingsstad ier, 

oavsett barnets kronologiska ålder. Även när socialarbetaren tolkar barnets svar, enligt 

Kortesluoma, Hentinen och Nikkonen, bör de inte koncentrera sig på utvecklingsnormer som 

definieras för en viss ålder, utan snarare ändra på sin intervjuteknik i enlighet med den individue lla 

utvecklingen för varje barn. Barn är även känsliga för stimuli som ges av intervjuaren och det kan 

göra att barnet svarar i en viss riktning. För att framkalla lämpliga svar, som faktiskt representerar 

barnets synpunkter, krävs skicklighet och erfarenhet. Det som är syftet med att samtala med barn 

är att barnet får tala om vad barnet vet, och som intervjuaren inte vet, särskilt som barnet vanligen 

vet mer än intervjuaren. 

Sammanfattningsvis visar forskning kring samtal med barn att det är viktigt att barnen ska vara 

delaktiga, att socialarbetare ska kommunicera så barnen förstår samt att det är viktigt att barnen 

ska få vara en röst i samtal med barn (Ruch, 2014). De flesta studier om barns delaktighet visar att 

verksamheterna behöver ändra sin syn på barn eftersom det kan göra att barnen blir mer delaktiga 

i det utredande samtalet med barn (Ulvik, 2015).  

Många studier visar att det behövs en utveckling av olika metoder som gör att samtal med barn kan 

gå lättare och att socialarbetaren blir mer säker i sin kommunikation. När det gäller barns röst visar 

dessa studier på att det finns olika synsätt att se på barn (Nilsson m.fl. 2013).  



   

  
10 

4. Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel kommer studiens olika teoretiska perspektiv att beskrivas. Teori om 

människobehandlande organisationer samt gräsrotsbyråkrati och handlingsfrihet är de teorier som 

kommer presenteras. Det som dessa två teorier har gemensamt är att de utgår ifrån den 

professionella rollen i socialt arbete samt sätter upp ramar och regler för socialarbetaren själv och 

dennes arbete. Dessa två teorier ger också olika krav som socialarbetaren måste kunna ta hänsyn 

till för att kunna göra ett bra jobb.  

4.1. Människobehandlande organisationer 

Människobehandlande organisationer förväntas att förbättra människans värdighet, motverka 

diskriminering och socialt stigma och erbjuda tjänster för att minska lidande och social ojämlikhet. 

De som arbetar i människobehandlande organisationer är tänkta att ge upphov till olika metoder 

som ska erbjuda klienterna de tjänster som de behöver till att ära och främja deras sociala värde, 

behandla de som individer och inte som objekt som ska bearbetas. Det gäller också att förbereda 

socialarbetarna så att de inte ska känna skuld inför sitt möte med klienterna. Människobehandlande 

organisationer ska även bemöta brukarna på ett effektivt sätt men också möta deras behov. De 

personer som jobbar i en människobehandlande organisation ska vara ansvarig för sina handlingar 

(Hasenfeld, 2015).  

De socialarbetare som arbetar med barn inom socialtjänsten har till uppgift att definiera, 

klassificera eller utreda rättigheter och skyldigheter till enskilda medborgare, det engelska uttrycket 

för detta är people-processing. Organisationerna behöver tilldela medborgarna speciella roller, 

såsom klienter för att kunna utföra och målinrikta sådana arbetsuppgifter som de förväntas inta i 

sitt samröre med organisationerna. I människobehandlande organisationer finns det en tät kontakt 

mellan socialarbetare och klient. I dessa organisationer räcker det inte att de sköts operativt av 

professionella grupper i verksamheter som berör människors grundläggande livsvillkor. Det krävs 

en relativt omfattande juridisk och administrativ styrning för att åstadkomma transparens med 

tanke på att verksamheterna ska vara föremål för demokratisk styrning och kunna bli föremål för 

politiskt ansvarsutkrävande. Den politiska och juridiska regleringen förutsätter, på ett annat sätt än 

marknadsstyrning, olika administrativa system för att kunna dokumentera bedömningar, beslut och 

genomförda insatser. Att personalen arbetar under straffrättsligt ansvar är viktiga skäl för detta och 

att myndighetsbeslut i många fall kan överklagas i högre rättsinsatser. Det är därför 

människobehandlande organisationer behöver bli mer byråkratiska i sin karaktär, men också mer 

transparenta än vad den operativa verksamheten egentligen kräver. Det som är tydligt i 

människobehandlande organisationer är att olika maktförhållanden ständigt är närvarande. I 

synnerhet gäller detta mellan organisationens personal och de medborgare som interagerar med 

personalen exempelvis klienter. Maktförhållanden är något som givetvis finns närvarande mellan 

ledning och underlydande personal samt mellan professioner med olika hög status, men också när 

organisationer förväntas samverka kring människor med sammansatta behov. Ibland kan 

mobbning, utbrändhet och andra former av psykisk ohälsa bero på arbetsförhållandena och 
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arbetsmiljön i människobehandlande organisationer och dessa kan i grunden bero på obefogad 

maktutövning och upprepad maktlöshet (Johansson, Dellgran & Höjer, 2015). 

4.2. Gräsrotsbyråkrati och handlingsfrihet 

Enligt Lipsky (2010) är socialsekreterare ett exempel på en gräsrotsbyråkrati. Johansson (2007) 

beskriver gräsrotsbyråkrater som offentligt anställda tjänstemän som har en direktkontakt med 

medborgarna i sitt dagliga arbete. De har även en avsevärd handlingsfrihet i utförandet av sina 

arbetsuppgifter. När det talas om den direktkontakt som gräsrotsbyråkrater har med medborgarna 

syftas det på den kontakt som gräsrotsbyråkraterna får ansikte mot ansikte, alltså en kontakt som 

såväl är tids- och rumssammanfallande mellan tjänsteman och klient. En gräsrotsbyråkrat kan 

kännetecknas vid att de har ett behov av att bearbeta sin arbetsbelastning snabbt samt att den ska 

vara fri från verkliga och psykologiska hot. Dessa tjänstemän behöver behandla stora 

arbetsmängder och samtidigt ha otillräckligt med resurser. Detta innebär att de är i behov av att 

utveckla genvägar och förenkla arbetet för att klara av pressen ifrån ansvaret. En kännetecknande 

del av gräsrotsbyråkratens roll är deras önskan och intresse av att behålla och utöka sin autonomi.  

Gräsrotsbyråkraternas chefer gör försök att begränsa arbetarnas handlingsfrihet för att säkerställa 

vissa resultat, men gräsrotsbyråkrater betraktar ofta dessa insatser som olagliga och i viss mån 

motstår de framgång helt (Lipsky, 2010).  

I en gräsrotsbyråkrati finns det en del allmänna ramar som omgärdar den byråkratiska relationen. 

Det finns vissa möjligheter för båda parter i relationen att innanför dessa gränser agera fritt. Det 

finns alltså ett visst utrymme för egna bedömningar från gräsrotsbyråkratens sida. Det är detta 

handlingsutrymme som är ett kännetecken för gräsrotsbyråkratin. Det som socialarbetaren ska 

använda detta handlingsutrymme till är att göra egna bedömningar, för att kunna anpassa 

regelsystemet till konkreta ärenden. I detta utgör gräsrotsbyråkraterna att de blir både obyråkratiska 

i den byråkratiska strukturen. I rollen som gräsrotsbyråkrat är det inbyggt en konflikt mellan att 

vara organisationsrepresentant och människa (Johansson, 2007).  

I gräsrotsbyråkrati finns det en ojämlikhet gällande beroende och makt i relationen mellan klient 

och gräsrotsbyråkrat, och särskilt i inledningsskedet. Gräsrotsbyråkraten har hemmaplan och 

klienten har bortaplan. Klienten har i allmänhet varit tvungen att offra tid för att uppsöka 

organisationen, det kan bero på att hen har blivit kallad dit eller att klienten vill ha någon slags 

service. I detta läge har även klienten en sämre kunskapsmässig förutsättning än den anställde. 

Klienten vet ingenting om hur organisationen fungerar, vilka regler och bestämmelser som finns, 

vilka rättigheter och skyldigheter klienten har i förhållande till organisationen. Denna ojämlikhet 

gör att gräsrotsbyråkraten kan medvetet utnyttja det i relationen med klienten. Det som 

gräsrotsbyråkraten kan göra är att låta klienten få vänta, behandla hen nedlåtande, kontrollera vad 

samtalets innehåll, undanhålla information, manipulera kategoriseringen och så vidare (Johansson, 

2007).  
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5. Metod 

I metodavsnittet beskrivs och motiveras studiens tillvägagångssätt samt uppbyggnad. I detta avsnitt 

kommer även ett resonemang att föras kring kvalitén på studien samt de etiska övervägningarna 

som har gjorts. I metoddiskussionen i slutet av studien finns en mer omfattande diskussion kring 

hur vissa val kan ha påverkat resultatet. 

5.1. Metodologiska utgångspunkter 

I studien har en kvantitativ metod använts och denna innebär en insamling av data genom enkäter. 

Utifrån kunskapen om detta område och teoretiska överväganden som rör området, skapades de 

frågeställningar som styrt datainsamlingsprocessen (Bryman, 2011). Utifrån studiens syfte och 

metodval är studien uppbyggd genom att växelvis arbeta mellan teorier och det empiriska 

materialet då studien har utgått ifrån tidigare forskning och egna yrkeserfarenheter av arbete med 

barn. En av oss har erfarenheten genom att ha arbetat med socialt arbete och upplevt att det inte 

sker någon omfattande vidareutbildning kring kunskapen runt samtal med barn, trots att det finns 

en upplevelse av att socialsekreterare är osäkra kring sin kompetens rörande samtal med barn. Vi 

har också genom att samtala med andra som arbetar inom socialtjänsten fått en förståelse av att det 

behövs mer kunskap kring att samtala med barn vilket lett till att vi vill fördjupa oss i detta arbete 

och få kunskap kring hur personalen uppfattar sin kompetens och möjlighet till vidareutbildning i 

samtal med barn.  

5.2. Materialinsamling och tillvägagångssätt 

Först skickades ett informationsbrev ut till alla socialarbetare i olika kommuner runt om i 

Jönköpings län (bilaga 1) för att kunna samla in data. Efter det inleddes studien med en 

litteratursökning i olika databaser.4 Därefter utformades en online-enkät (bilaga 2) utifrån valda 

teman. När teman hade utformats, formulerades tydliga frågor. Ett exempel på en tydlig fråga som 

ställdes var ”Nedan följer ett antal påstående om hur du känner dig inför ett barnsamtal. Välj det 

alternativ som stämmer in på hur du känner”. Påståendet är exempelvis ”Att jag har 

självförtroende” och de på förhand definierade svarsalternativen är ”Instämmer absolut”, 

”Instämmer i hög grad”, ”Varken eller”, ”Instämmer knappast” och ”Instämmer inte alls”. De första 

frågorna i enkäten handlar om personernas bakgrund och arbetsuppgift. Resterande frågor styrdes 

av studiens syfte och är i stort sätt bara slutna frågor för att lättare kunna göra statistiska analyser. 

I enkäten finns en öppen fråga ”Om du svarade Ja på föregående fråga, kan du beskriva varför du 

är i behov av handledning. Annars fortsätt” denna fråga behölls öppen för att ge möjligheter för 

respondenterna att beskriva på vilket sätt handledning är viktigt för dem. 

                                                 
4. Databasen SocINDEX, Google Scholar och Jönköping Universitys högskolebiblioteks databas Primo 
använts med sökord som ”Social Work”, socialtjänsten, child*, barn, talk*, knowleadge*, kunskap, 
”communication with children”, ”samtal med barn” samt människobehandlande organisationer, i olika 
kombinationer. Artiklar och litteratur valdes genom att läsa artikelns abstract samt sammanfattning samt 
den förklaring som gavs på litteraturen. 
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I enkäten (bilaga 2) har frågor ställts kring olika teman/frågeområden, dessa är handledning, 

kompetensutveckling och känslor inför samtal med barn. Dessa frågeområden har bildats med 

inspiration utifrån tidigare forskning. Sedan har vi själva utformat frågor utifrån dessa områden. 

Ett exempel på en fråga som ställts kring kompetensutveckling är: ”I vilken grad samtalar din 

arbetsgrupp tillsammans med er chef kring att utveckla kompetensen i samtal med barn?”, här får 

sedan socialarbetarna välja ett svarsalternativ av ”i mycket hög grad”, ”i ganska hög grad”, ”varken 

eller”, ”i ganska låg grad” och ”i mycket låg grad”. Ett annat exempel på en fråga som ställts kring 

känslor som socialarbetare har kring samtal med barn är: ”Nedan kommer ett antal påstående om 

vad som skulle kunna utveckla en positiv känsla kring samtal med barn. Välj det alternativ om 

stämmer in på hur du känner”. När det gäller denna fråga har sedan ett antal givna påstående ställts 

exempelvis ”Att jag skulle få mer kunskap kring att samtala med barn”, där får sedan 

socialarbetarna välja på ”instämmer inte alls”, ”instämmer knappast”, ”varken eller”, ”instämmer 

i hög grad” och ”instämmer absolut”.  

För att få en förståelse för hur frågorna tolkas, hur lång tid enkäten tar att besvara och för att se om 

undersökningen i sin helhet blir bra genomfördes en pilotstudie i en mindre kommun.  

Pilotstudien visade att några små justeringar behövde göras för att enkäten skulle bli tydlig och 

lättförståelig. De förändringar som gjordes var att intern och extern handledning förtydligats genom 

en beskrivning om vad som menades med det. Under pilotstudien fanns inte denna beskrivning 

med utan frågan löd ”Har du fått handledning i ditt yrke?” med svarsalternativen ”nej”, ”ja, intern 

och extern handledning”, ”ja, bara intern” och ”ja, bara extern”. Det som gjordes då var att sätta en 

förklaring ovanför på vad som menades med extern och intern handledning, den förklaring som 

formulerades var: ”Förklaring på vad vi menar med intern och extern handledning. Intern 

handledning: den handledning och den hjälp ni får av era kollegor på arbetsplatsen. Extern 

handledning: den handledning ni får av en handledare som kommer utifrån och som hjälper och 

handleder er på arbetsplatsen och vid eventuell utbildning”. Pilotstudien visade även på att det tog 

cirka 10 minuter att svara på enkäten.  

5.5. Urval 

Studien har utgått ifrån Jönköpings läns tretton kommuner där chefer inom den sociala barnavården 

har tillfrågats genom ett informationsbrev (bilaga 1) ifall deras personal kan besvara en enkät om 

samtal med barn. I detta informationsbrev förklarades studie syfte och kommunen skulle sedan 

svara ett ja om de ville delta i undersökningen. Studiens urval blev de kommuner som svarade ja 

på det informationsbrev som skickades ut, totalt blev det 10 kommuner som tackade ja till att delta.  

En del kommuner skickade ut mailet till sina anställda som direkt fick svara till oss om de ville 

delta eller inte och en del kommuners chefer skickade ut enkäten till alla sina anställda. Under tiden 

detta skedde gjordes pilotstudien i en mindre kommun. Därefter skickades ett nytt informationsbrev 

(bilaga 3) ut med en länk till enkäten till de kommuner eller personer som ville vara med i 

enkätstudien. Totalt är det 77 socialarbetare som fått tillgång till online-enkäten. 19 socialarbetare 

som arbetar inom öppenvården och 33 socialarbetare som arbetar med myndighetsutövning valde 

att svara på enkäten, totalt 52 socialarbetare (se Tabell 1), ett bortfall på 33 procent. Av de som 
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svarat på enkäten var 45 (87 procent) kvinnor och 7 (14 procent) män. För att belysa varför det är 

ett ganska stort bortfall kan en bortfallsanalys göras. I denna studie finns det tyvärr inte en möjlighet 

till detta eftersom det är cheferna som i de flesta fall har skickat ut enkäten till sina medarbetare 

samt att enkäten är anonym och webbaserad. Det gör att det inte går att se vilka som har svarat på 

enkäten och inom vilken verksamhet som de arbetar inom samt vilken kommun.  

Tabell 1: Översikt över var socialarbetarna arbetar och juridiskt kön. 

 Kvinna Man Totalt antal Total procent 

Antal Procent Antal Procent 

Socialsekreterare 29 56 4 8 33  64 

Behandlare 16 31 3 6 19 37 

Totalt 45 87 7 14 52 101 

 

5.6. Databearbetningsmetod 

Som första del i bearbetningsdelen exporterades online-enkätens data till en Excel-fil för att sedan 

föras över till statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, version 21.0). 

Efter det har varje variabels datanivå definierats och för att dataanalysen ska kunna urskilja vad 

resultatet innebär har varje svar och bortfall namngetts och kodats för varje variabel. I SPSS har  

sedan index utformats efter de områden som anses höra ihop utifrån tre eller fler frågor. Hur 

indexen skapats i studien är genom stöd ifrån studiens frågeområden och utifrån teorier och tidigare 

forskning i socialt arbete. Varje index kommer nu kort beskrivas utifrån hur de har skapats eller 

växt fram i studien. Indexen Personlig resurs och verksamhetsresurs har skapats för att för att 

undersöka hur personalen i verksamheterna såg på sina egna resurser och verksamhetens resurser. 

Den interna konsistensen i respektive skala testades med Cronbach´s alpha som gav höga värden 

(se sid. 17, Tabell 2). Indexen Personlig positiv känsla, positiv känsla för verksamheten och positiv 

känsla inför barnsamtal är index som har skapats utifrån tidigare forskning kring 

verksamhetsutveckling som Vis, Holtan och Thomas (2012) tar upp i sin studie där de syftar på att 

socialarbetare kan uppleva sig rädda i samtal med barn samt att de har dåliga resurser för att kunna 

göra ett positivt samtal. Teorin människobehandlande organisationer har också varit med och 

påverkat utformningen av dessa index genom att det tar upp maktaspekten mellan klient och 

professionella är närvarande i mötet (Johansson, Dellgran & Höjer, 2015). Indexen har skapats 

utefter de frågor som enligt studiens enkät (bilaga 2) hör samman. Indexen utgår efter de stora 

frågor som ställts exempelvis Nedan kommer ett antal påståenden om vad som skulle kunna 

utveckla en positiv känsla kring samtal med barn. Välj de alternativ som stämmer in på hur du 

känner, och i dessa har index delats upp utefter om det handlar om verksamheten eller 

socialarbetaren.  Utifrån dessa tankar har frågorna kopplats samman till index och testat Cronbach´s 

alpha och fått högt värde på testets genomsnittliga värde på alla tänkbara reliabilitetskoefficienter, 
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alltså att testet slumpmässigt har delat frågorna i två grupper som sedan jämförts med varandra. 

Därefter testas den interna överrensstämmelser med Cronbach´s alpha vars värde varierar mellan 

0 och 1, där 1 innebär perfekt samband (Bryman, 2011). Reliabilitetskoefficienten är ett mått på 

hur väl frågorna mäter samma bakomliggande koncept. Cronbach´s alpha-värdena låg mellan 0,63 

och 0,71 se Tabell 2 nedan (sid. 17).  

Efter korstabeller skapats för att kunna jämföra socialsekreterarna och behandlarna och för att få 

en överskådlig bild av det statistiska materialet användes oberoende T-test som används för att 

undersöka skillnader mellan två oberoende grupper (Wahlgren, 2012). T-testerna som gjordes 

resulterade i ett p-värde (statistisk signifikansnivå) och detta jämfördes med studiens fastställda 

signifikans nivå, vilket är på p<0,05. Det anser vara en acceptabel signifikansnivå i 

samhällsforskningen och innebär att risken för ett påvisat felaktigt samband är mindre än fem 

procent (Bryman, 2011).  

För att testa hur två variabler relaterar till varandra gjordes sambandsanalyser i SPSS med en 

bivariat korrelationsanalys, Pearsons korrelationstest (Bryman, 2011). Korrelationen i ett 

sambandstest ska sedan tolkas utifrån hur hög eller låg korrelation det finns i resultatet. Vid ett 

starkt samband är talet närmare 1 och vid ett lågt samband är talet nära 0. Sambandet kan variera 

mellan -1 och 1 beroende på om korrelationen är positiv eller negativ (Ejlersson, 2012).   

Enkäten innehåller en rad olika frågeområden, dock kommer inte alla delar i enkäten att belysas i 

resultatet då det inte tillför någon relevant uppgift utifrån de frågeställningar som finns, ett avsnitt 

som inte tas upp är handledning eftersom det står utanför studiens ramar. De områden och frågor 

som finns i enkäten men som inte kommer att tas upp i studiens resultat finns deskriptivt i bilaga 4 

genom tabeller.  

5.7. Validitet 

Validitet handlar om att man mäter det som man ska mätas i en undersökning, så att det inte finns 

några systematiska felkällor, om mätningen i studien ger svar på frågorna i syftet och om frågorna 

i enkäten går direkt att relatera till syftet i studien (Bryman, 2011). För att uppnå validitet i studien 

har vi använt oss av en enkät (bilaga 2) där frågorna är ställda utifrån studiens syfte. I enkäten är 

frågorna delvis tagna från enkäter som har haft ett liknande syfte som studien exempelvis Maria 

Bennichs (2012) avhandling. Andra frågor har gjorts utifrån inspiration från tidigare forskning av 

exempelvis Vis, Holtan och Thomas (2012) där frågor inom exempelvis kommunikationsförmåga, 

utbildning och vägledning formulerats. Grunden i hur frågorna är uppbyggda är genom hur tidigare 

enkäter är utformade samt med stöd från litteratur av Kylén (2004). Därefter har frågorna byggts 

upp på liknande sätt. Utifrån att en del frågor inte har använts tidigare blev valet att göra en 

pilotstudie för att öka studiens validitet detta för att se om de inkomna svaren överensstämmer med 

syftet. Pilotstudien ledde till att enkäten förbättrades genom förtydligande av några frågor. Studien 

är svår att generalisera eftersom studien är gjord utifrån ett bekvämlighetsurval. I ett 

bekvämlighetsurval finns det svårigheter att generalisera eftersom det är svårt att veta vilken 

population som urvalet är representativt för (Bryman, 2011). Studie kan dock inte ses som ett 
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sannolikhetsurval då studien endast riktas till ett begränsats antal socialsekreterare som arbetar med 

ärenden rörande barn och familj i Jönköpings läns 13 kommuner. Vi har fått svar från 10 av 13 

kommuner.  

5.8. Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i det forskaren mäter. Ett begrepp som ingår i reliabilitet 

är intern reliabilitet, det handlar om ifall de indikatorer som utgör en skala eller index är pålitliga 

och följdriktiga. Alltså om respondenternas svarar på likande sätt på en fråga som de gör på en 

annan liknande fråga (Bryman, 2011). För att undersöka intern reliabilitet, det vill säga att frågorna 

mäter samma sak har Cronbach´s Alfa – test använts och det testet mäter den interna konsistensen, 

dvs den genomsnittliga korrelationen mellan samtliga ingående delfrågor. Ju högre testvärde på 

skala 0-1 innebär en hög inre överensstämmelse i frågorna (Bryman, 2011). För att se om frågorna 

i enkäten överensstämde gjordes ett Cronbch´s alfa-test på studiens index, i detta test blev det 

högsta värdet på 0,71 (se Tabell 2). Alfa-värde högre än 0,70 brukar betraktas som 

”tillfredsställande” och krävs då man ska uttala sig om individer (t.ex. i psykologisk bedömning),  

men vid gruppjämförelser som kommer ske i denna studie kan ett Alfa-värde över 0,50 anses 

acceptabelt (Streiner, Norman & Cairney, 2015). Av tabellen nedan framgår att alfa-värdena 

varierar mellan 0,63- 0,71. 

Tabell 2: Översikt över studiens index, tillhörande frågor och dess antal samt Cronbach´s Alpha 

Ämnesområde/Index Frågor Antal frågor Cronbach ś 

Alpha 

Personlig resurs 28a, 28b, 28c, 28d 4 0,70 

Verksamhetsresurs 28e, 28f, 28g, 28h 4 0,71 

Personligt positiv känsla 27a, 27b, 27d, 27f, 27h 5 0,63 

Positiv känsla inför verksamheten 27c, 27e, 27g, 27i 4 0,63 

Positiv känsla inför barnsamtal 26a, 26b, 26d 3 0,69 

 

Tabell 2 visar att samtliga har acceptabla Cronbach´s alpha-värden för gruppjämförelser, och 

indexen personlig resurs och verksamhetsresurs når även nivån tillfredsställande.  Dessa index är 

utformade efter enkätfrågorna i studien (se bilaga 2). De har skapats med stöd i tidigare forskning. 

Personlig resurs  handlar om respondenternas egen uppfattning om vad de se som positiva resurser  

i samtal med barn. Verksamhetsresurs är utformade efter vad som ses som positiva resurser på 

verksamheten de arbetar. Personlig positiv känsla detta index handlar om vilka områden som 

utvecklar den personliga känslan i ett samtal med barn. Index Positiv känsla för verksamheten 

handlar om hur verksamheten där de arbetar kan utveckla en positiv känsla för respondenterna.  

Positiv känsla inför barnsamtal  handlar om de positiva känslorna som respondenterna kan känna 

inför ett samtal med barn. Alla index är framtagna med fokus på studiens frågeställningar och syfte.   
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5.10 Etiska överväganden 

I denna studie har olika etiska överväganden gjorts. Studiens enkät (bilaga 2) har gjorts utifrån att 

den inte berör några känsliga personuppgifter, utan den handlar enbart om vad respondenterna gör 

i sin profession som myndighetsutövare, och att de således inte heller är att betrakta som en sårbar 

population. Därmed är inte Etikprövningslagen tillämplig. I denna studie gäller fortfarande 

allmänna etiska principer såsom informerat samtycke och att respondenternas uppgifter hanteras 

med konfidentlialitet.  

Informationskravet och samtyckeskravet uppfylls genom att skicka ut ett informationsbrev (bilaga 

1) till alla deltagande kommuner. I detta brev beskrev vi vad studien kommer att handla om, hur 

den kommer att genomföras samt förklarade att enkäten är frivillig att besvara. Denna information 

upprepades även i början av enkäten (bilaga 2). Konfidentialitetskravet uppfylls genom att enkäten 

inte går att spåra till någon kommun. Enkäten besvaras även på internet och det gör att inte heller 

vi vet vem som har svarat på vilken enkät. Detta krav uppfylls även genom att studiens resultat inte 

kommer att visa på vad enskilda personer har svarat utan svaren kommer att grupperas.  
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6. Resultat  

I detta avsnitt kommer studiens resultat att presenteras utifrån studiens syfte att se hur 

socialarbetare ser på sin kompetens i förhållande till att samtala med barn och hur den organisat ion 

de arbetar i påverkar kompetensutveckling för att arbeta med samtal med barn. Resultatet 

presenteras i form av text, tabeller och figurer. För att visa på det bortfall som kan finnas på 

frågorna visas hur många personer som har svarat på varje fråga, exempelvis N = 51.  

6.1 Respondenter 

Av Tabell 1 (se sid. 15) framgår det att 29 (56 procent) av de socialarbetare som svarat på enkäten 

är kvinnor och 4 (8 procent) är män. Det som också går att se är att det är 16 (31 procent) av 

behandlarna som svarat på enkäten som är kvinnor och 3 (6 procent) som är män. Detta blir totalt 

33 (64 procent) respondenter som främst arbetar med myndighetsutövning i socialtjänsten och 19 

(37 procent) respondenter som arbetar inom behandling.  

Nedan i Tabell 3 kommer en presentation göras angående hur länge socialarbetarna arbetar jämfört 

med inom vilket område som de arbetar i inom socialtjänsten.  

Tabell 3: Antal år i arbetet jämfört med vilket yrke de har 

Hur länge har du arbetat totalt med barn inom socialtjänsten? 

  

Var arbetar 

du just nu? 

  

  

  

  

    0-3 år 4-6 år 7-9 år 10-15 år Totalt 

Socialsekreterare1 

  

Antal 14 7 6 6 33 

Procent 43 % 21 % 18 % 18 % 100 % 

Behandlare2 

  

Antal 8 4 4 3 19 

Procent 42 % 21 % 21 % 16 % 100 % 

Totalt 

  

Antal 22 11 10 9 52 

Procent 42 % 21 % 19 % 17 % 100 % 

N= 52  1 Som socialsekreterare med främst myndighetsutövning  
2 Inom öppenvården med främst behandling 

Det som framgår i Tabell 3 är att fördelningen mellan antalet år som socialsekreterarna och 

behandlarna har arbetat är lika. Sammantaget innebär det att en stor del av respondenterna inte har 

arbetat mer än max 3 år med barn inom socialtjänsten. 

6.2. Resultat för hela gruppen 

I nedanstående avsnitt görs en presentation i fyra olika figurer, för resultat från hela 

respondentgruppen. Resultatet kommer att presenteras genom frågor om möjligheten till att få gå 
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en utbildning kring samtal med barn, att samtala om att utveckla kompetensen på arbetsplatsen 

tillsammans med sin chef samt hur respondenterna ser på riktlinjer på arbetsplatsen.  

Nedan kommer Figur 1 att presenteras där möjlighet till utbildning om samtal med barn kommer 

lyftas med fokus i hur verksamheterna kan jobba för att utveckla detta för personalen. 

Figur 1: Möjlighet till utbildning om samtal med barn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=52 

Figur 1 visar att knappt två av tre av respondenterna har fått möjlighet till en vidareutbildning i 

ämnet. Utifrån detta har sedan en fråga ställts angående hur respondenterna känner att de har 

utvecklat sin kompetens genom att gå fortsättningskurser/metodutbildning (Figur 2). 
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I Figur 2 nedan kommer frågan utifrån nedanstående påståenden, känner du att du har utvecklat 

din kompetens kring samtal med barn. - Genom att fått gå fortsättningskurser/metodutbildning 

belysas för att få en förståelse över hur fortsättningskurser/metodutbildning kan utveckla 

verksamheten och kompetensutveckling för social arbetare.  

Figur 2: Utifrån nedanstående påståenden, känner du att du har utvecklat din kompetens kring 

samtal med barn. - Genom att fått gå fortsättningskurser/metodutbildning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=51 

Figur 2 visar på att socialarbetare till stor del, 60 procent, anser att de i hög grad eller mer fått gå 

kurser kring samtal med barn. Resultatet innebär att en stor andel av socialarbetarna känner att de 

har utvecklat sin kompetens genom att få gå fortsättningskurser/metodutbildningar.   

I Figur 3 nedan presenteras frågan samtalar din arbetsgrupp tillsammans med er chef kring att 

utveckla kompetensen i samtal med barn. Frågan ställs med avsikten att ta reda hur verksamheterna 

har möjligheter att påverka i vilken riktning som verksamheten kommer utvecklas i. 
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Figur 3: Samtalar din arbetsgrupp tillsammans med er chef kring att utveckla kompetensen i 

samtal med barn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=51 

Av Figur 3 framgår att ungefär hälften (51 procent) instämmer i ganska hög grad eller mer i att de 

samtalar med sin chef kring att utveckla kompetensen i samtal med barn. Det framgår även att en 

stor del av respondenterna har svarat varken eller (28 procent) på frågan och det tyder på att de inte 

vet i vilken grad som det samtalas om att utveckla kompetensen.  

I Figur 4 nedan kommer frågan nedan kommer ett antal påståenden om vad du ser som dina positiva 

resurser kring samtal med barn. Välj de alternativ som stämmer in på dig. - De riktlinjer som finns 

på arbetsplatsen ställas i syfte att ta reda på om riktlinjer i verksamheten kan stötta personalen att 

känna ett stöd av den. 
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Figur 4: Nedan kommer ett antal påståenden om vad du ser som dina positiva resurser kring 

samtal med barn. Välj de alternativ som stämmer in på dig. - De riktlinjer som finns på 

arbetsplatsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=50 

Av Figur 4 framgår att en mindre andel (1/3) i hög grad eller mer instämmer i att riktlinjer på 

arbetsplatsen bidrar till en positiv resurs kring samtal med barn på arbetsplatsen. Det som också 

framgår är att inget av de övriga alternativen innebär ett instämmande i frågan, även om 

ställningstagandet skiljer i tydlighet. Det tyder på att riktlinjerna på arbetsplatsen inte framstår som 

en positiv resurs för socialarbetarna.  

5.5. Gruppskillnader 

Nedan kommer en presentation över fördelningen mellan två yrkesgruppers svar. Utifrån 

observerbara skillnader mellan gruppernas medelvärde på olika index exempelvis personlig resurs 

testades om dessa kunde ses som signifikanta, det vill säga inte bero på slumpen. Det som också 

kommer att tas upp i detta avsnitt är enskilda frågor. Varför detta tas upp här och inte vid de andra 

enskilda frågorna beror på att det kommer redovisas utifrån gruppskillnader.  
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6.2.1. Personlig positiv känsla  

En analys har även genomförts utifrån respondenternas svar på enskilda frågor. Nedan kommer 

resultatet från tre enskilda frågor utifrån det tillhörande indexet personlig positiv känsla att 

presenteras. 

Nedan i Figur 5 kommer frågan nedan kommer ett antal påstående om vad som skulle kunna 

utveckla en positiv känsla kring samtal med barn. - Att jag skulle få mer tid till förberedelser 

presenteras i syfte att se skillnaden mellan behandlare och socialsekreterares behov av mer tid till 

förberedelse.  

Figur 5: Nedan kommer ett antal påstående om vad som skulle kunna utveckla en positiv känsla 

kring samtal med barn. - Att jag skulle få mer tid till förberedelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N= 51   

Figur 5 visar att det är flera socialsekreterare (63 procent) än behandlare (37 procent) som önskar 

att de skulle ha mer tid till förberedelse inför samtal med barn. Resultat tyder på att 

socialsekreterare har ett större behov av att få mer tid till förberedelse än vad behandlarna har. Det 

som kan underlätta för socialarbetarna är att de kan få mer utbildning, vilket är en annan fråga som 

har ställts (Figur 6).  
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Frågan är om socialarbetarna fortfarande har behov av kunskap även om de har arbetat länge i 

yrket? Här nedan i Figur 6 presenteras svaren på frågan om ”vad som skulle kunna utveckla en 

positiv känsla kring samtal med barn. - Att jag skulle få mer kunskap kring att samtala med barn”, 

fördelade utifrån år i yrket.  

Figur 6: Nedan kommer ett antal påstående om vad som skulle kunna utveckla en positiv känsla 

kring samtal med barn. - Att jag skulle få mer kunskap kring att samtala med barn 

 

    

N= 52 

Figur 6 visar att en stor del av respondenterna har ett behov av mer kunskap för att utveckla en 

positiv känsla kring samtal med barn. Resultatet visar på att det finns ett stort behov av kunskap 

bland alla socialarbetare, det spelar alltså ingen roll om socialarbetaren har arbetat 0-3 år eller 10-

15 år, alla har behov av mer kunskap. En fråga som går att jämföra med denna figur är frågan 

angående utbildningar kring samtal med barn (Figur 7).  
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Nedan i Figur 7 kommer frågan nedan kommer ett antal påstående om vad som skulle kunna 

utveckla en positiv känsla kring samtal med barn. - Att jag skulle få gå fler utbildningar kring 

samtal med barn belysas med fokus i skillnader av behovet av utbildningar för att ge 

kompetensutveckling mellan behandlare och socialsekreterare. 

Figur 7: Nedan kommer ett antal påstående om vad som skulle kunna utveckla en positiv känsla 

kring samtal med barn. - Att jag skulle få gå fler utbildningar kring samtal med barn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N= 51   

Det som Figur 7 visar på är att socialsekreterare och behandlare har ett behov av mer utbildning 

för att utveckla en positiv känsla kring samtal med barn. Figuren visar på att cirka 66 procent av 

socialsekreterarna och 77 procent av behandlarna instämmer på att de skulle utveckla en positiv 

känsla om de skulle få gå fler utbildningar kring samtal med barn. Resultatet visar på att det finns 

möjligheter till kompetensutveckling för både socialsekreterare och behandlare och det tyder på att 

socialarbetarna känner ett behov av mer utbildning.  
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6.2.2. Positiv känsla för verksamheten 

I detta avsnitt presenteras en fråga ur indexet positiv känsla för verksamheten. Frågan handlar om 

hur verksamheten ska kunna utveckla en positiv känsla kring samtal med barn genom att  

socialarbetarna ska få mer arbetsmaterial. 

Här nedan i Figur 8 kommer frågan nedan kommer ett antal påstående om vad som skulle kunna 

utveckla en positiv känsla kring samtal med barn.- Att jag skulle få mer arbetsmaterial presenteras 

i syfte att se skillnaden mellan behandlarna och socialsekreterare behov av mer arbetsmaterial i 

yrket.   

Figur 8: Nedan kommer ett antal påstående om vad som skulle kunna utveckla en posit iv känsla 

kring samtal med barn. - Att jag skulle få mer arbetsmaterial 
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Utifrån Figur 8 går det att utläsa att båda arbetsgrupperna, socialsekreterare och behandlare, 

behöver mer arbetsmaterial för att öka känslan kring samtal med barn. Det som figuren visar på är 

att 50 procent av socialsekreterarna och att cirka 84 procent av behandlarna har ett behov av mer 

arbetsmaterial för att utveckla en positiv känsla kring samtal med barn. Det tyder på att behandlarna 

upplever ett större behov än socialsekreterare gällande arbetsmaterial för att få en mer positiv 

känsla kring samtal med barn. 
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Nedan i Tabell 4 görs en jämförelse mellan värdena på  studiens indexskalor  för de två grupperna 

socialsekreterare och behandlare. 

Tabell 4: Översikt över medelvärden och standardavvikelser för studiens olika index och 

respektive profession samt p-värdens dessa värden gjorda från oberoende T-test.  

 Socialsekreterare Behandlare  

Ämnesområde/Index Medelvärde Std. D Medelvärde Std. D P (2-tailed) 

Personlig resurs 2,03 0,50 2,26 0,79 0,201 

Verksamhetsresurs 2,43 0,57 2,54 0,80 0,565 

Personlig positiv känsla 2,84 0,86 2,63 0,78 0,382 

Positiv känsla för 

verksamheten 

2,56 0,71 2,64 0,63 0,288 

Positiv känsla inför 

barnsamtal 

2,09 0,57 2,04 0,44 0,741 

Std.D = standardavvikelse; P (2-tailed)= signifikansnivån  

Tabellen visar medelvärden och standardavvikelser på fem olika indexskalor, och jämför dessa 

mellan socialsekreterare och behandlare, samt p-värden för dessa jämförelser. Dessa visar att inga 

skillnader mellan de två grupperna var statistiskt säkerställda. 

6.3. Sambandsanalyser 

I syfte att undersöka samband mellan olika frågeområden genomfördes en bivariat analys genom 

korrelationstester. Av tabellen nedan går det att utläsa att det finns en signifikant korrelation mellan 

olika index exempelvis mellan personlig resurs och verksamhetsresurs samt att det på vissa 

områden inte finns en signifikant korrelation exempelvis mellan verksamhetsresurs och positiv 

känsla inför barnsamtal.  

Här nedan i Tabell 5 görs en bivariat analys med fokus i studiens index, alltså att studiens olika 

index jämförs med varandra. Detta korrelationstest görs för att se om 

kompetensutvecklingsåtgärder görs hos personalen och om detta också påverkar synen på 

verksamheten. Testet görs också för att se om kompetensutveckling eller verksamhetsutveck ling 

påverkar och utvecklar de positiva känslorna i ett samtal.    
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Tabell 5: Översikt över korrelationer (r) mellan studiens index samt hur indexen påverkar 

varandra. 

 Personlig 

resurs 

Verksamhets-resurs Personlig positiv 

känsla 

Positiv känsla för 

verksamheten 

Verksamhets-resurs 0,65** -   

Personlig positiv 

känsla 

0,23 0,29* -  

Positiv känsla för 

verksamheten 

0,32* 0,364** 0,81** 

 

- 

 

Positiv känsla inför 

barnsamtal 

0,32* 0,31* 0,07 0,09 

* korrelationen är signifikant på nivå 0,05 (2- tailed)  r = Pearson Correlation 

** korrelationen är signifikant på nivå 0,01 (2-tailed)    

Det största signifikanta sambandet som finns i resultatet är ett starkt samband (0,81) mellan positiv 

känsla för verksamheten och personlig positiv känsla. Det innebär att om respondenterna har en 

positiv känsla för verksamheten har de också en positiv känsla när de ska gå in i samtalet med 

barnet. Känslorna för verksamheten och den personliga känslan hänger alltså mycket nära samman. 

Korrelationsmatrisens resultat visar också på ett positivt samband mellan indexen personlig resurs 

och positiv känsla inför barnsamtal som innebär att om personalens positiva resurser ökar så ökar 

också den positiva känslan inför samtal. Vidare har personlig resurs och verksamhetsresurs en 

signifikant korrelation som kan tolkas som att om dina personliga resurser ses som positiva gör 

även det att verksamheten ses som mer positivt. Verksamhetsresurs har en positiv korrelation med 

både positiv känsla för verksamheten och personlig positiv känsla, dessa två resultat visar att om 

verksamheten utvecklas och socialarbetarens personliga utveckling, kommer verksamheten ses 

som mer positiv från medarbetaren. Om medarbetaren upplever verksamheten positiv bidrar den 

till sin och verksamhetens utveckling.  

Sammanfattning av de icke signifikanta korrelationerna är att det finns flera index i testet som inte 

uppvisar någon signifikant inbördes korrelation. Dock varierar signifikansnivån mellan testerna, 

vissa av dem ligger på en signifikans nivå på 0,01 och andra ligger på en signifikansnivå på 0,05. 

På grund av att de inte visade på ett signifikant samband har det valts att inte presenterats i 

resultatet.  
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7. Diskussion 

Denna kvantitativa studie har studerat två yrkesgrupper inom socialt arbete, socialsekreterare och 

behandlare och hur de ser på olika aspekter kopplat till samtal med barn. Data har samlats in genom 

en online-enkät som har utformats genom frågor kring kunskap och känslor kring samtal med barn.  

Sammanlagt har 52 respondenter svarat på en online-enkät och 25 respondenter valde att inte svara 

på enkäten. Resultatet tyder på att det inte finns någon större skillnad kring resurser, utveckling 

och känslor i samtal med barn mellan de olika yrkesgrupperna. Vidare tyder resultatet på att 

förbättringsmöjligheter finns kring samtal med barn främst kring utbildning och inom 

verksamheterna exempelvis genom arbetsmaterial om samtal med barn.  

I nedanstående avsnitt förs en diskussion om hur studiens resultat förhåller sig till tidigare forskning 

och teorier. Det förs även en diskussion om den metod som har använts i studien, dess för- och 

nackdelar samt varför detta ämne är viktigt att studera.  

7.1. Vikten av studien 

Att studera socialarbetares kommunikation i samtal med barn kan vara relevant att studera utifrån 

olika synvinklar. Dels genom socialsekreterarnas perspektiv och dels genom behandlarnas 

perspektiv samt hur dessa yrkesgrupper ser på samtal med barn, utvecklingsmöjligheter gällande 

kompetens samt verksamhetsutveckling och skillnader mellan dessa. Detta ämne är relevant att 

studera eftersom att samtala med barn är en central del i den sociala barnavården samt att 

socialsekreterare gör omfattande utredningar som beskriver barnets sociala situation 

(Socialstyrelsen, 2004). I dessa samtal är barnen en viktig informationskälla och socialarbetare är 

många gånger osäkra inför dessa samtal och därför undviker de dem (Øvreeide, 2010). Vis, Holtan 

och Thomas (2012) beskriver att socialarbetare inte försöker att underlätta barnets deltagande 

eftersom de är rädda att barnet ska skadas i utredningsprocessen. Genom att socialarbetarna får mer 

utbildningar kan de lära sig om olika metoder och genom detta få kunskap som de kan använda sig 

av för att kunna ära och främja klienternas sociala värde, behandla dem som individer och inte 

objekt som ska bearbetas (Hasenfeld, 2015). Studien visar att det finns både möjligheter för 

socialarbetare att utveckla sin kompetens i samtal med barn samt att verksamheten kan utvecklas 

genom exempelvis större fokus vid utbildning. Det som också går att se är vikten av att studera 

detta område då studien kunnat belysa förbättringsmöjligheter hos socialarbetarna exempelvis 

genom att de ska få gå fler utbildningar. Med utgångspunkt i detta skulle det kunna vara intressant 

att forska vidare på hur socialarbetare kan ha nytta av mer kunskap kring samtal med barn och hur 

dessa samtal går att underlätta genom mer arbetsmaterial.  

7.2. Metoddiskussion 

I studiens inledning fanns det en förhoppning att kunna generalisera resultatet till en större grupp. 

Eftersom tiden var knapp blev det dock en mindre omfattande studie och ett bekvämlighetsurva l. 

En svaghet med detta är den externa validiteten. Enligt Bryman (2011) är det inte möjligt att 

generalisera ett bekvämlighetsurval eftersom ett sannolikhetsurval krävs. Frågan är om studien 
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ändå går att generalisera eftersom studien kanske inte skiljer sig ifrån den teoretiska populationen. 

Studiens resultat och den tidigare forskningen som gjorts på området går i linje med varandra. Detta 

tyder på att studiens resultat skulle kunna generaliseras över fler populationer, dock behöver 

studien ändå upprepas i fler populationer för att säkerställa om resultatet kan generaliseras. 

En styrka i studien är att studiens svarsfrekvens är på 68 procent, vilket tyder på en god 

svarsfrekvens (Bryman, 2011). Vanligtvis i en studie räknas en svarsfrekvens på maximalt 60-70 

procent när forskare tillfrågar en grupp (Jacobsen, 2012). I internetbaserade enkäter är det vanligt 

med en låg svarsprocent eftersom de flesta tar emot en stor mängd e-post under en dag (Jacobsen, 

2012). För att inte få en låg svarsfrekvens har påminnelser skickats ut.  

En annan svaghet i denna studie är antalet respondenter. I studien ingår det endast 52 respondenter, 

33 socialsekreterare och 19 behandlare. Svagheten att ha få respondenter är att om studien hade 

fått några respondenter till kunde studiens resultat förändrats och det hade gjort att vi då kunde få 

ett helt annat resultat, dvs det finns en svårighet att generalisera. Antalet män var för litet för att 

det skulle vara möjligt att göra relevanta jämförelser mellan könen.  

En svaghet som finns i studiens validitet är att en del av enkätfrågorna har skapats utifrån tidigare 

forskning och utifrån syftet med studien och inte använts tidigare. Detta kan leda till att frågorna 

blir ställda på ett felaktigt sätt och resultatet blir felaktigt. För att säkerställa att det inte blir 

felaktigheter har frågorna byggts upp på liknade sätt från andra studier och en pilotstudie gjordes 

(Bryman 2011).  

I ovanstående metoddiskussion går det att se att både styrkor och svagheter i studien. Studien går 

inte helt att generalisera rakt eftersom urvalet inte generaliserbart, men det skulle kunna gå att ta 

delar av det för att det säkert finns socialarbetare i samma situation. För att styrka utfallet av studien 

behövs flera studier göras på samma område för att säkerställa resultatet av denna studie och då 

går det även att dra lärdomar av de svagheter som finns i denna studie.  

7.3. Analys av studiens fynd i relation till forskning och teori  

I detta avsnitt kommer en diskussion ske kring studiens resultat och hur detta går att koppla till 

tidigare forskning samt till de teoretiska utgångspunkterna, människobehandlande organisation och 

gräsrotsbyråkrati och handlingsfrihet.  

Resultatet tyder på att hela den undersökta gruppen är i behov av fler kurser och utbildningar kring 

samtal med barn. När det gäller möjligheten till att få gå utbildningar kring samtal med barn (se 

sid. 21, Figur 1) har två av tre av socialarbetarna möjlighet till detta. Det som detta tyder på är att 

inte alla som arbetar inom socialtjänsten har fått möjlighet till att gå kurser efter deras 

grundutbildning i samtal med barn. Ett resultat som inte helt ligger i linje med Vis’ och Thomas’ 

(2009) studie som visar att, genom att ge möjligheter för personal att öka sin personliga kompetens 

ger det inte bara personalen bättre förutsättningar utan också barnets möjligheter att få vara delaktig 

och i fokus. Effekten blir också att det läggs mer fokus på barnet i beslutsfattandet och detta främjar 

och förbättrar barns delaktighet i sin egen vård. Det går även att se att om personalen har möjlighet 
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att utveckla sin kompetens gör det att barnet har bättre förutsättningar att bli delaktigt (Vis & 

Thomas, 2009; Ruch, 2014). Inom socialtjänsten finns en delaktighets modell som ska förbättra 

delaktigheten för barn i utredningsprocessen. Socialarbetarnas arbete bygger på att arbeta för att få 

barnens röst hörd utifrån deras situation (Shiers, 2001). Att inkludera flera arbetsmodeller främjar 

klienternas möjligheter till delaktighet så också tjänstemännens arbetssituation. Tjänstemän inom 

socialtjänsten arbetar under en tuff arbetspress som är i behov av att underlättas genom att öppna 

genvägar och förenkla arbetsuppgifterna (Lipsky, 2010). Att ge socialarbetarna kurser och 

utbildning underlättar deras arbete. Det utvecklar både verksamheten men också kompetensen hos 

socialarbetare. I studiens korrelationsmatris (se sid 30, Tabell 5) visar resultatet också på att 

utbildning inte bara ökar socialarbetarnas personliga resurser utan även deras positiva känslor inför 

barnsamtal korrelationen visar på ett starkt positivt samband mellan de två indexen. 

När det gäller resultatet i Figur 2 (se sid. 22) gällande fortsättningskurser/metodutveckling visar 

det att en stor del av respondenterna instämmer i hög grad eller mer på frågan, det tyder på att 

socialarbetarna har utvecklat sin kunskap genom fortsättningskurser eller metodutbildningar. Detta 

resultat kan ses som att det är en stor procents chans att personalen upplever en positiv utveckling 

genom att vidareutbilda sig. Tidigare forskning säger att socialarbetare anser sig själv ha för dåliga 

kommunikationsfärdigheter när det gäller att engagera barn i samtal. Därför säger forskningen att 

utbildning är något som behöver öka för socialarbetare (Vis, Holtan & Thomas, 2012). Att få 

socialarbetaren att öva på sina kommunikationsfärdigheter kan göra att socialarbetaren kan vara 

mer barnorienterad i samtalet. Socialarbetaren blir då mer fokuserad på att följa barnets beteende, 

reaktion och svar samt att kunna förmedla att det är barnet i samtalet som är expert på sina egna 

erfarenheter (Cederborg, Hellner Gumpert & Larsson Abbad, 2009). Forskningen säger också att 

socialarbetare anser sig behöva öka kommunikationsförmågan för att på ett effektivare sätt kunna 

möta barnens känslor och beteende (Ruch 2014). Från vår studie och tidigare studier av Vis, Holtan 

och Thomas (2012), Cederborg, Hellner Gumpert och Larsson Abbad (2009) och Ruch (2014) ser 

vi att behovet och viljan till att öka kompetensen finns om bara verksamheten vågar satsa på att 

utveckla samtal med barn. Att bara utveckla socialarbetarnas egna resurser och känslor inför 

samtalet gör att inte bara socialarbetaren utvecklas utan även verksamheten ses som en mer positiv 

resurs. Det är även något som vi kan se i studiens korrelationsmatris (se sid. 30, Tabell 5) där det 

finns en positiv korrelation mellan de indexen som handlar om hur socialarbetarna kan utveckla en 

positiv känsla inför barnsamtal och de resurser som verksamheten har.  

När det handlar om hur socialarbetarna samtalar tillsammans med sin chef angående att utveckla 

kompetensen (se sid. 23, Figur 3) går det att se att det är en stor andel av socialarbetarna som har 

möjlighet att samtala med sin chef eller arbetsledare om att utveckla synen på samtal med barn. Att 

faktiskt få möjligheter att samtala med chefen ökar möjligheten till att utveckla verksamheten kring 

samtal med barn. Målet inom socialtjänsten idag är att i varje barnsamtal se barnet som ett subjekt 

med egen fri vilja och inte ett objekt som ska behandlas (UNICEF Sverige, 2009; Hasenfeld, 2015). 

Att se barnet som ett subjekt som vill delta är viktigt för att kunna stärka barns delaktighet, att 

chefen har samma syn är viktigt för att kunna utveckla verksamheten i den riktningen. Beroende 

på chefens inställning till samtal med barn, kommer det att påverka i vilken grad som verksamheten 
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har möjligheter att göra barn delaktiga i utredningar (Vis & Thomas, 2009). 

Om socialarbetarna känner att de riktlinjer som finns på arbetsplatsen är en positiv resurs (se sid. 

24, Figur 4) går det att se genom att en tredjedel av respondenterna anser att arbetsplatsens riktlinjer 

hjälper dem positivt i sitt dagliga arbete. Resultatet visade också att nästan hälften av de svarade 

inte hade någon uppfattning om arbetsplatsens riktlinjer. Detta kan tolkas utifrån att socialtjänsten 

är en gräsrotsbyråkratisk organisation. Det innebär att de har en hög handlingsfrihet i sitt yrke. 

Gräsrotsbyråkraten har alltså möjlighet att delvis agera fritt i sina bedömningar. Detta för att kunna 

anpassa regelsystemet efter just specifika ärenden (Johansson, 2007). Det gör att utifrån vårt 

resultat kan vi tolka att de tillfrågande respondenterna har möjligheter till att agera fritt i sina 

bedömningar. Att socialarbetare har möjligheter att agera friare i sina bedömningar och inte är 

begränsade anses vara positivt utifrån Aylings (2012) studie. Att socialarbetare behöver bli mer 

flexibla i kommunikationen med barn för att kunna underlätta samtalen och få barnen delaktiga. 

Att socialarbetare utifrån vårt resultat upplever sig inte vara styrda av riktlinjer under lättar 

möjligheterna till en flexibel utveckling kring barn samtal.  

Utifrån resultatet har gruppskillnader gjorts utifrån socialsekreterares och behandlares svar. I 

avsnittet togs resultatets medelvärde, standardavvikelse och p-värde upp kring skillnader på 

socialsekreterare och behandlare. Utifrån resultatet i Tabell 4 (se sid. 25) går det att utläsa att 

resultat inte visar på någon signifikant skillnad i testet som gjorts. Det finns ingen skillnad utifrån 

yrkesroll. Det kan bero på att de arbetar under samma organisation som styrs av liknade ramar och 

regler för hur verksamhetens mål ska åstadkommas. Att ingen skillnad har setts kan också bero på 

att de frågor som har ställts i enkäten (bilaga 2), har ställts på ett sådant sätt som gör att om frågorna 

hade ställts på ett annat sätt kunde en skillnad ses. Socialarbetare arbetar i en gräsrotsbyråkrat isk 

organisation och i denna organisation försöker cheferna begränsa arbetarnas handlingsfr ihet 

eftersom det gör att de kan säkerställa vissa resultat (Lipsky, 2010). Att socialarbetarna har lite 

handlingsfrihet är ett kännetecken för gräsrotsbyråkrati. Detta handlingsutrymme används genom 

att göra egna bedömningar, för att kunna anpassa regelsystemet till konkreta ärenden. Detta tyder 

på att gräsrotsbyråkrati både är obyråkratisk i den byråkratiska organisationen (Johansson, 2007). 

I resultatavsnittet om gruppskillnader visades figurer där enskilda frågor har testats utifrån 

skillnader beroende på de tillfrågade yrkesgrupper socialsekreterare och behandlare. Det som har 

visat sig i studien är att socialarbetare har behov av mer tid för förberedelser (se sid. 26, Figur 5). 

I studien uttrycker en större del av socialsekreterare att de är i behov av mer tid för förberedelse än 

vad behandlare gör. Detta tyder på att behandlarna känner att de har mer tid än socialsekreterarna 

för att förbereda samtal. Det som tidigare forskning visar på är att bara öka tiden för själva samtalet 

med barnet inte är lösningen för att få barn delaktiga utan det finns andra sätt som gör att barnet 

blir delaktig som är viktigare (Vis & Thomas, 2009). Socialtjänsten är en människobehandlande 

organisation som har i ansvar att på ett effektivt sätt kunna samtala med barn och kunna 

uppmärksamma deras behov. De som arbetar i en människobehandlande organisation har också ett 

personligt ansvar för sina handlingar mot sina klienter (Hasenfeld, 2015). Att socialsekreterare inte 

hinner förbereda sina samtal kan bero på att socialsekreterare är gräsrotsbyråkrater och det betyder 
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att de behöver behandla stora arbetsmängder och samtidigt ha otillräckligt med resurser (Lipsky, 

2010). Vikten av att socialsekreterarna hinner förbereda sina samtal är att de inte ska känna sig 

stressade inför sina samtal eftersom de ska ha tid att lyssna på barnets berättelse och kan svara på 

deras frågor (Cederborg, Hellner Gumpert & Larsson Abbad, 2009). Genom att kombinera mer tid 

för förberedelser och att minska socialsekreterarnas och behandlarnas arbetsbelastning skulle detta 

kunna göra att socialarbetarnas arbetsbelastning minskar och de kan planera tiden på ett annat sätt 

och få mer tid till förberedelser. Det kan göra att socialarbetarna kan hålla samtalen på samma tid 

som tidigare fast barnen får vara mer delaktiga i samtalet. Det som krävs för att kunna ge möjlighet 

till mer tid till förberedelse inte bara ett effektivare sätt att utföra samtalen utan också en 

verksamhetsutveckling som syftar till att utveckla synen på förberedelse inför samtal.    

Utbildning och kunskap kring samtal med barn är något som har visat sig behövas för både 

socialsekreterare och behandlare utifrån resultatet i vår studie. I diskussionen väljer vi att diskutera 

Figurerna 6 och 7 (se sid. 27-28) tillsammans eftersom utbildning och kunskap påverkar varandra. 

Resultatet i figur 6 visar på att det inte spelar någon roll om man har arbetat 0-3 år eller 10-15 år, 

socialarbetare anser sig fortfarande vara i behov av att öka sin kunskap kring samtal med barn. 

Resultatet i figur 7 visar på att stora delar av båda arbetsgrupperna anser sig vara i behov av att få 

gå fler utbildningar kring samtal med barn för att utvecklas. Resultaten från figur 6 och figur 7 går 

att koppla till gräsrotsbyråkratin där beskrivs det att gräsrotsbyråkraten har stor arbetsbelastning 

och otillräckliga resurser. För att underlätta arbetspåfrestningen för socialarbetarna är genvägar och 

att förenkla arbetet ett sätt att minska pressen på arbetet (Lipsky, 2010). Utifrån vårt resultat kan 

ett sätt att minska pressen och förenkla arbetet för personalen kan vara att ge dem utbildningar och 

kompetensutveckling. Den tidigare forskningen visar att det finns ett behov av utveckla 

kommunikationsförmågan i situationer som är oförutsägbara och obekväma (Ruch, 2014). Att ge 

socialarbetarna mer utbildning och kunskap gällande samtal med barn kan göra att socialarbetarna  

får upp kunskapen och fokus på barnet i beslutsfattandet och det främjar och förbättrar barns 

delaktighet i sin egen vård (Vis & Thomas, 2009). Kunskapen bygger även upp kompetensen kring 

samtal. I utbildningar kan socialarbetare lära sig om olika metoder som kan erbjuda socialarbetarna  

tjänster till klienterna för att främja deras sociala värde, behandla dem som individer och inte objekt 

som ska bearbetas (Hasenfeld, 2015). Att ”göra” är en del för att öka kommunikationen och några 

metoder som de kan använda sig av är spel, aktiviteter och kreativitet (Lefevre, Tanner, & Lyckock, 

2008). Detta visar på att om socialarbetarna bygger upp sin kunskap kring att samtala med barn 

kommer det att höja kommunikationsförmågan. Det kan göra att socialarbetarna slipper att vara 

osäkra inför barnsamtal och använda barnen som en viktig informationskälla. Det kan också göra 

att socialarbetarna inte behöver vara rädda för att ”riva upp” känslor som gör ont för barnen och 

socialarbetarna kan bli mer säkra hur de ska hantera de känslor som barnen ”river upp” (Øvreeide, 

2010). Om socialarbetaren ändå ”river upp” känslor ska de kunna känna att de kan undvika 

kroppskontakt eftersom de inte vet hur barnet tolkar den typ av kommunikation (Cederborg, 

Hellner Gumpert & Larsson Abbad, 2009).  

I studien går det att se att socialarbetarna har ett behov av mer arbetsmaterial (se sid. 29, Figur 8). 

Resultatet visar att både socialsekreterare och behandlare anser sig vara i behov av att utveckla 
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mängden arbetsmaterial. Dock är det en betydligt större del av behandlarna som anser sig vara i 

behov av mer arbetsmaterial. Den skillnaden kan bero på att behandlarna har som arbetsuppgift ett 

mycket bredare syfte med deras arbete än vad socialsekreterare har. Det kan bero på att 

socialsekreterare har som mål att utreda och få tillräcklig information för att kunna fatta beslut om 

insats medan behandlarna har till syfte att utföra insatsen. Det gör att de har ett bredare mål än vad 

socialsekreterarna har. Att behandlarna har ett mer oklart mål gör att de också behöver ha mer 

flexibilitet i sitt yrke. Socialsekreterare har till uppgift att skriva en utredning som syftar till att ta 

in information eller bearbeta den information som har inhämtats. Socialtjänsten får bara inhämta 

information för att bedöma sökarens behov av stöd och hjälp (Clevesköld, Lundgren & Thunved, 

2012). För att underlätta socialarbetarnas arbete behöver de utveckla genvägar och förenkla arbetet 

för att klara av pressen ifrån ansvaret (Lipsky, 2010). Arbetsmaterialet kan göra att socialarbetarna 

kan vara mer flexibel i sin kommunikation med barnen. Det kan även hjälpa till att underlätta och 

ge genvägar till att utföra ett bättre arbete om socialarbetarna själva skulle få bestämma. Detta kan 

styrkas genom studiens korrelationsmatris (se sid. 30, Tabell 5) som visar på ett starkt signifikant 

samband mellan indexen som handlar om hur verksamheten kan utvecklas för att socialarbetarna 

kan få en positiv känsla och de resurser som verksamheten har. Detta tyder på att om verksamheten 

utvecklar socialarbetarens känslor kring arbetet ökar det också att socialarbetaren ser på 

verksamheten som en positiv resurs i deras vardag. Genom arbetsmaterialet kan socialarbetarna 

vara mer flexibel i sin kommunikation med barn. Att vara mer flexibel i sin kommunikation kan 

göra att socialarbetaren får fler sätt att arbeta med barnkommunikationen och barnen kan vara mer 

delaktiga i beslutsfattandet (Ayling, 2012). Att öka tiden i samtal är inte alltid lösningen för att på 

ett effektivare sätt få barn delaktiga (Vis & Thomas, 2009). För att kunna genomföra ett bra samtal 

med barn är samspelet och engagemanget med barnet viktigt. Att socialarbetaren bör ha lärt sig 

olika typer av frågor för lämpliga situationer (Kortesluoma, Hentinen & Nikkonen, 2003). Att ställa 

öppna frågor till barnen ska uppmuntra dem att berätta så fritt som möjligt. Det som socialarbetaren 

kan göra är att ställa en öppen kombinerad fråga, det innebär att socialarbetaren ställer en öppen 

fråga kombinerat med något som barnet har sagt innan. När sedan barnet berättar är det bra om 

socialarbetaren lägger till stödjande kommentarer som mm, jaha och så vidare. Det gör att 

socialarbetaren ger möjlighet för barnet att förstå att socialarbetaren lyssnar och följer berättelsen 

(Cederborg, Hellner Gumpert & Larsson Abbad, 2009). Genom att om socialarbetarna får mer 

arbetsmaterial visar detta på att barnen kan vara mer delaktiga i beslutsfattandet och att 

socialarbetarens arbetsbelastning kan underlättas, eftersom socialarbetarna får fler möjligheter till 

att samtala med barn.
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8. Slutsats 

Studien visar på att det inte finns stora skillnader mellan socialsekreterare och behandlare. När 

tester gjorts på enskilda frågor visar det på att det finns skillnader mellan socialsekreterare och 

behandlare i frågorna gällande exempelvis arbetsmiljö och mer tid för förberedelser inför samtal 

med barn. Frågor gällande möjligheter för kompetensutveckling för socialarbetarna i samtal med 

barn i studien visar på att respondenterna anser att det finns möjlighet till detta. Resultatet tyder 

också på att det finns socialarbetare som inte fått gå en utbildning i samtal med barn medan de som 

har fått gå en utbildning känner att de har utvecklat sin kompetens genom dessa utbildningar. 

Studien visar också på att om socialarbetarna får mer tid för förberedelser kommer deras positiva 

känsla inför samtalet med barn att öka. Avslutningsvis, studien visar att det behövs mer 

arbetsmaterial i verksamheterna för att öka flexibiliteten i samtal med barn och om det skulle 

forskas vidare inom området samtal med barn i socialtjänsten skulle intressanta studier vara om 

socialarbetare kan ha nytta av mer kunskap kring samtal med barn och om det går att underlätta 

socialarbetarens samtal genom att de skulle få mer arbetsmaterial och i så fall vilket arbetsmateria l. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 

Hej!  

Vi är två socionomstudenter som går på Högskolan i Jönköping. Under våren kommer vi att skriva 

vår C-uppsats som kommer handledas av Thorbjörn Ahlgren. Ämnet vi har valt är hur 

socialtjänsten arbetar med att samtal med barn inom sina verksamheter. Tanken är att vi ska ställa 

frågan till kommunerna i Jönköpings län om de skulle kunna hjälpa oss med att svara på en online 

enkät rörande hur de jobbar och upplever att samtala med barn. De verksamheterna vi ska lägga 

fokus på är socialtjänsten och "öppenvårdspersonal" som samtalar med barn i deras verksamhet.   

Enkäten kommer kunna besvaras på någonstans mellan 15-20 minuter på datorn via en länk. Målet 

med uppsatsen är att få en bild av hur socialsekreterare och behandlare upplever samtal med barn. 

Vilka som är de största svårigheterna och problemen. Samt även belysa möjligheter att underlätta 

samtalen. Deltagande är frivilligt och allas svar behandlas konfidentiellt. Resultaten kommer att 

presenteras på ett sådant vis att det inte kan kopplas till enskilda personer.  

Vi har fått era uppgifter av FoU-rum genom Sofia Lager Millton som tycker att vår uppsats är viktig 

för verksamheterna i länet. Efter vi är klara med vår C-uppsats kommer FOU-rum få ta del av 

resultatet. Detta för att få en bild av hur FoU-rum kan jobbar för att underlätta samtal för 

socialarbetare i era verksamheter. Givetvis kommer de kommuner som hjälpt oss också få ta del av 

vår C-uppsats.  

Självklart är det frivilligt för kommunen att ställa upp att svara på enkäten. Vi skulle dock bli 

tacksamma om vi ville ställa upp att svara på denna. Om ni vill ställa upp skulle vi vilja att ni 

svarade med ett Ja tillbaka till oss.  

Vid ett eventuellt ja kommer ni få mer information rörande tid för enkät och vid behov kommer vi 

besöka kommunen för att informera om vår C-uppsats.  

Har ni frågor eller vill ha mer information rörande arbetet kan ni antingen ringa oss eller skicka ett 

mail till någon av oss för mer information.  

Med Vänlig Hälsning 

Agnes Claesson   Jonathan Friberg 

Mail: a******@gmail.com  Mail:j******@hotmail.com 

Telefon: 0703-** ** **   Telefon: 0706- ** ** ** 

 

 

mailto:a******@gmail.com
mailto:j******@hotmail.com
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Bilaga 2 – Enkäten 

Samtal med barn och kompetensen kring detta 
Detta är en enkätundersökning för Agnes Claesson och Jonathan Fribergs C-uppsats på ämnet 

samtal med barn och kunskapen kring detta. Målet med uppsatsen är att få en bild av hur 
socialsekreterare och behandlare upplever samtal med barn. Vilka som är de största svårigheterna 
och problemen. Samt även belysa möjligheter att underlätta samtalen. Deltagande är frivilligt och 

allas svar behandlas konfidentiellt. Resultaten kommer att presenteras på ett sådant vis att det inte 
kan kopplas till enskilda personer.  

Vi är tacksamma för ert svar. Tack på förhand! 
 

1. Juridiskt kön 
o Kvinna 

o Man 
 

2. Har du egna barn? 

o Nej 

o Ja, yngre än 6 år 
o Ja, 6-12 år 
o Ja, 13-15 år 

o 16 år eller äldre 
 

3. Utbildning 
o Socionom 

o Socialpedagog 
o Beteendevetare 

o Behandlingspedagog 
o Behandlingsassistent 
o Annan 

 

4. Vad arbetar du just nu? 

o Som socialsekreterare med främst myndighetsutövning 
o Inom öppenvården med främst behandling 

 

5. Hur länge har du arbetat på din nuvarande tjänst inom socialtjänsten? 

o 0-3 år 
o 4-6 år 

o 7-9 år 
o 10-15 år 

o 16 år eller mer 
 

6. Hur länge har du arbetat totalt med barn inom socialtjänsten? 

o 0-3 år 

o 4-6 år 
o 7-9 år 
o 10-15 år 

o 16 år eller mer 
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Handledning 
Förklaring på vad vi menar med intern och extern handledning.  
Intern handledning: den handledning och den hjälp ni får av era kollegor på arbetsplatsen 

Extern handledning: den handledning ni får av en handledare som kommer utifrån och som 
hjälper och handleder er på arbetsplatsen och vid eventuell utbildning. 

7. Har du fått handledning i ditt yrke? 

o Nej 
o Ja, intern och extern handledning 
o Ja, bara intern 

o Ja, bara extern 
 

Intern och extern handledning 
8. Vad är syftet med intern handledning? 

o Utbildning  
o Ärendehandledning 

o Utveckling av yrkesrollen 
o Personlig utveckling 
o Annat 

 

9. Hur ofta är samtal med barn i fokus på intern handledning 

o Aldrig 
o Mycket sällan 

o Sällan 
o Ibland 

o Ofta 
 

10. Vad är syftet med extern handledning? 

o Utbildning  

o Ärendehandledning 
o Utveckling av yrkesrollen 
o Personlig utveckling 

o Annat 
 

11. Hur ofta är samtal med barn i fokus på extern handledning 

o Aldrig 

o Mycket sällan 
o Sällan 

o Ibland 
o Ofta 

 

12. Upplever du att din handledning har gett positivt resultat i samtal med barn?  

o I mycket hög grad 

o I ganska hög grad 

o Varken eller 

o I ganska låg grad 

o I mycket låg grad 
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Intern Handledning 
13. Vad är syftet med intern handledning? 

o Utbildning  
o Ärendehandledning 

o Utveckling av yrkesrollen 
o Personlig utveckling 

o Annat 
 
 

14. Hur ofta är samtal med barn i fokus på intern handledning 

o Aldrig 
o Mycket sällan 
o Sällan 

o Ibland 
o Ofta 

 

15. Upplever du att din handledning har gett positivt resultat i samtal med barn? 

o I mycket hög grad 

o I ganska hög grad 

o Varken eller 
o I ganska låg grad 

o I mycket låg grad 
 

Extern Handledning 
16. Vad är syftet med extern handledning? 

o Utbildning  
o Ärendehandledning 
o Utveckling av yrkesrollen 

o Personlig utveckling 
o Annat 

 

17. Hur ofta är samtal med barn i fokus på extern handledning 

o Aldrig 
o Mycket sällan 

o Sällan 
o Ibland 
o Ofta 

 

18. Upplever du att din handledning har gett positivt resultat i samtal med barn?  

o I mycket hög grad 

o I ganska hög grad 

o Varken eller 
o I ganska låg grad 

o I mycket låg grad 
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Behov av handledning? Denna fråga svarar alla på, både de som svarat nej på om de 

har handledning samt om de har handledning.  

 

19. Känner du att du har ett behov av handledning? 

o Ja 

o Nej 
 

20. Om du svarade Ja på föregående fråga, kan du beskriva varför du är i behov av 

handledning. Annars fortsätt 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

Kompetensutveckling 
 

21. Har du haft möjlighet till att få gå en utbildning om samtal med barn?(Alltså att 

kunna utveckla dina kunskaper om samtal med barn inom ditt arbete) 

o Ja 

o Nej 
 

22. Om Nej, vill du få möjl ighet att få gå en utbildning om samtal med barn? 

o Ja 

o Nej 
 

23. I vilken grad samtalar din arbetsgrupp tillsammans med er chef kring att 

utveckla kompetensen i samtal med barn? 

o I mycket hög grad 

o I ganska hög grad 

o Varken eller 
o I ganska låg grad 

o I mycket låg grad 
 

24. Hur ofta har du möjlighet att diskutera på arbetsplatsen om samtal med barn? 

 Varje vecka Någon gång 

varje månad 

Någon gång 

om året 

Aldrig 

a) Med personal från den egna 
arbetsplatsen 

    

b) Med personal från andra 
verksamheter 

    

c) Med lokala politiker  

 

   

d) Med min arbetsledare/chef  
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25. Utifrån nedanstående påståenden, känner du att du har utvecklat din kompetens 

kring samtal med barn.  

 Instämmer 

absolut 
Instämmer 

i hög grad 
Varken 

eller 
Instämmer 

knappast 
Instämmer 

inte alls 

a) Genom att fått gå 
fortsättningskurser/ 

metodutbildning 

     

b) Genom min erfarenhet 
 

     

c) Genom arbetsplatsens 
riktlinjer 

     

d) Genom att observera en 
kollega när denne samtalar 

med barn 

     

 
 

Känslor kring samtal med barn 
 

26. Nedan följer ett antal påstående om hur du känner dig inför ett barnsamtal. Välj 

det alternativ som stämmer in på hur du känner. 

 Instämmer 

absolut 
Instämmer i 

hög grad 
Varken eller Instämmer 

knappast 
Instämmer 

inte alls 

a) Att jag har 

självförtroende 

     

b) Att jag 
känner mig 

säker 

     

c) Att jag är 
osäker 

     

d) Att jag är 
lugn 

 
 

    

e) Att jag är 

rädd 
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27. Nedan kommer ett antal påstående om vad som skulle kunna utveckla en positiv 

känsla kring samtal med barn. Välj det alternativ om stämmer in på hur du känner. 

 Instämmer 

inte alls 
Instämmer 

knappast 
Varken eller Instämmer 

i hög grad 
Instämmer 

absolut 

a) Att jag skulle få 

mer kunskap kring 
att samtala med barn 

     

b) Att jag skulle få 

öva mig att kunna 
samtala med barn 

     

c) Att jag skulle få 

handledning 

     

d) Att jag skulle få 
gå fler utbildningar 
kring samtal med 

barn 

     

e) Att jag skulle få 
mer arbetsmaterial 

     

f) Att jag skulle få 

mer tid till 
förberedelser 

     

g) Att lokalerna 

skulle vara mer 
anpassade för samtal 

med barn 

     

h) Att jag skulle få 

mer tid till att kunna 
få samtala med 

barnen 

     

i) Att få tydligare 
praktiska riktlinjer 
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28. Nedan kommer ett antal påståenden om vad du ser som dina positiva resurser 

kring samtal med barn. Välj de alternativ som stämmer in på dig.  

 Instämmer 

absolut 
Instämmer 

i hög grad 
Varken 

eller 
Instämmer 

knappast 
Instämmer 

inte alls 

a) Min personlighet  

 

    

b) Mina erfarenheter  
 

    

c) Kunskapen från 

min utbildning 

     

d) Kunskapen som 
jag har fått från 

kurser efter min 
utbildning 

     

e) De samtal jag har 

haft med mina 
kollegor 

     

f) De samtal jag har 
haft med min 

handledare 

     

g) De riktlinjer som 
finns på arbetsplatsen 

     

h) De riktlinjer och 

lagar som 
socialstyrelsen och 

Sveriges rikes lag har 

kommit med 

     

i) De metoder som 
jag har lärt mig 

exempelvis 
Norrköpingsmodellen 
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Bilaga 3 – Informationsbrev 2 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter som går på Högskolan i Jönköping. Under våren kommer vi att skriva 

vår C-uppsats som kommer handledas av Thorbjörn Ahlgren. Ämnet vi har valt är hur 

socialtjänsten arbetar med att samtal med barn inom sina verksamheter. Tanken är att vi ska ställa 

frågan till kommunerna i Jönköpings län om de har möjlighet att hjälpa oss med att svara på en 

online enkät rörande hur de jobbar och upplever att samtala med barn. De verksamheterna vi ska 

lägga fokus på är socialtjänsten och "öppenvårdspersonal" som samtalar med barn i deras 

verksamhet.  

Vi vill tacka för att just ni har valt att vilja svara på vår enkät angående hur socialtjänsten arbetar 

med att samtal med barn inom sina verksamheter.  

Vi vill påminna om att detta är frivilligt, men vi skulle vara väldigt tacksamma om så många som 

möjligt hade möjlighet att svara på enkäten både inom socialtjänsten och inom öppenvården som 

samtalar med barn i sina verksamheter.  

Enkäten kommer kunna besvaras på någonstans mellan 10-15 minuter på datorn via en länk. Vi 

önskar att ni svarar senast onsdagen den 27 april. Under denna tid kommer vi att skicka ut en 

påminnelse. Deltagande är frivilligt och allas svar behandlas konfidentiellt. Resultaten kommer att 

presenteras på ett sådant vis att det inte kan kopplas till enskilda personer. Målet med uppsatsen är 

att få en bild av hur socialsekreterare och behandlare upplever samtal med barn. Vilka som är de 

största svårigheterna och problemen. Samt även belysa möjligheter att underlätta samtalen.  

Vi önskar och hoppas att just ni vill bidra med er kunskap och era erfarenheter till vår C-uppsats. 

Som tack för att just ni deltar återkopplar vi gärna resultatet till er. Har ni frågor eller funderingar 

rörande arbetet kan ni antingen ringa oss eller skicka ett mail till någon av oss för mer information.  

Tack för ert deltagande! 

Länken till enkäten: ……….............  

Med vänlig hälsning 

Agnes Claesson   Jonathan Friberg 

Mail: a******@gmail.com   Mail:j******@hotmail.com  

Telefon: 0703-** ** **   Telefon: 0706- ** ** ** 

 

 

mailto:a******@gmail.com
mailto:j******@hotmail.com
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Bilaga 4 – Tabeller på icke använt enkätmaterial 

Fråga 1: Har du fått handledning i ditt yrke? 

Nej Ja, intern 

och extern 

handledning 

Ja, bara 

intern 

Ja, bara 

extern 

Totalt 

1 44 3 4 52 

 

Följdfråga Ja, intern och extern handledning 

Fråga 2: Vad är syftet med intern handledning? 

Ärendehandledning Utveckling 

av 

yrkesrollen 

Personlig 

utveckling 

Annat Totalt 

38 4 1 1 44 

 

Fråga 3: Hur ofta är samtal med barn i fokus på intern handledningen? 

Aldrig Mycket 

sällan 

Sällan  Ibland  Ofta Totalt 

1 2 3 22 16 44 

 

Fråga 4: Vad är syftet med extern handledning 

Utbildning Ärendehandledning Utveckling 

av 

yrkesrollen 

Personlig 

utveckling 

Annat Totalt 

2 13 24 3 1 43 

 

Fråga 5: Hur ofta är samtal med barn i fokus på extern handledning? 

Aldrig Mycket 

sällan 

Sällan  Ibland  Ofta Mycket 

ofta 

Totalt 

1 3 5 20 13 1 44 
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Fråga 6: Upplever du att din handledning har gett ett positivt resultat i samtal med barn? 

I mycket hög 

grad 

I ganska hög 

grad 

Varken eller I ganska låg 

grad 

Totalt 

4 26 11 2 43 

 

Följdfråga Ja, bara intern 

Fråga 7: Vad är syftet med intern handledning? 

Ärendehandledning Utveckling 

av 

yrkesrollen 

Personlig 

utveckling 

Annat Totalt 

3 0 0 0 3 

 

Fråga 8: Hur ofta är samtal med barn i fokus på intern handledningen? 

Aldrig Mycket 

sällan 

Sällan  Ibland  Ofta Totalt 

0 0 0 2 1 3 

 

Fråga 9: Upplever du att din handledning har gett ett positivt resultat i samtal med barn? 

I mycket hög 

grad 

I ganska hög 

grad 

Varken eller I ganska låg 

grad 

Totalt 

3 0 0 0 3 

 

Följdfråga Ja, bara extern 

Fråga 10: Vad är syftet med extern handledning 

Utbildning Ärendehandledning Utveckling 

av 

yrkesrollen 

Personlig 

utveckling 

Annat Totalt 

0 1 2 0 1 4 
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Fråga 11: Hur ofta är samtal med barn i fokus på extern handledning? 

Aldrig Mycket 

sällan 

Sällan  Ibland  Ofta Mycket 

ofta 

Totalt 

1 0 0 3 0 0 4 

 

Fråga 12: Upplever du att din handledning har gett ett positivt resultat i samtal med barn? 

I mycket 

hög grad 

I ganska 

hög grad 

Varken 

eller 

I ganska låg 

grad 

Totalt 

2 1 0 1 4 

 

Fråga till alla socialarbetare. 

Fråga 13: Känner du att du har ett behov av handledning? 

Ja Nej Totalt 

48 4 52 

 

Fråga 14: Hur ofta har du möjlighet att diskutera på arbetsplatsen om samtal med barn  

 Varje 

vecka 

Någon gång 

varje 

månad 

Någon gång 

om året 

Aldrig Totalt 

Med personal 
från den egna 
arbetsplatsen 

44 8 0 0 52 

Med personal 
från andra 
verksamheter 

7 14 21 5 47 

Med lokala 

politiker 

1 1 11 34 47 

Med min 
arbetsledare/chef 

27 17 3 0 47 
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Fråga 15: Utifrån nedanstående påståenden, känner du att du har utvecklat din kompetens kring 

samtal med barn. 

 Instämmer 

absolut 

Instämmer 

i hög grad 

Varken 

eller 

Instämmer 

knappast 

Instämmer 

inte alls 

Totalt 

Genom att få gå 

fortsättningskurser/ 
metodutbildning 

13 18 9 8 3 51 

Genom min 

erfarenhet 

29 13 2 2 0 52 

Genom 
arbetsplatsens 

riktlinjer 

4 18 21 4 3 50 

Genom att 
observera en 
kollega när denne 

samtalar med barn 

18 24 6 3 0 51 

 

 

Fråga 16: Nedan följer ett antal påståenden om hur du känner dig inför ett barnsamtal. Välj det 
alternativ som stämmer in på hur du känner. 

 Instämmer 

absolut 

Instämmer 

i hög grad 

Varken 

eller 

Instämmer 

knappast 

Instämmer 

inte alls 

Totalt 

Att jag har 
självförtroende 

8 27 13 2 0 50 

Att jag känner 
mig säker 

3 36 7 4 0 50 

Att jag är 

osäker 

2 6 11 27 5 51 

Att jag är lugn 15 33 3 0 0 51 

Att jag är rädd 1 3 5 11 30 50 

 
 


