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Abstract 

Denna studie undersöker socialsekreterares upplevelser då språkbarriärer uppstår i 

kommunikationen mellan dem själva och vårdnadshavare som talar lite eller ingen 

svenska och är föremål för en barnavårdsutredning. Studien baseras på en 

tematisk analys av tio kvalitativa intervjuer med socialsekreterare som aktivt 

jobbar eller har jobbat med utredningsarbete. Analysen har gjorts utifrån tre 

teoretiska begrepp: objektet, ömsesidig förståelse och lingvistiskt kapital, som 

tillsammans skapar en djupare förståelse kring interaktioner och kommunikation. 

Resultaten påvisar olika utmaningar för socialsekreterare och vilka strategier de 

använder då de möter vårdnadshavare som talar lite eller ingen svenska. De 

utmaningar som socialsekreterarna upplever består bland annat av svårigheter i 

relationsskapandet, att det myndighetsspråk de använder i arbetet försvårar 

kommunikationen, samt det faktum att utredningsprocessen ofta är tolkad. Det 

påvisas också att socialsekreterarna har flera strategier som de använder sig av i 

sin kommunikation för att uppnå ömsesidig förståelse mellan de själva och 

vårdnadshavarna. De mest centrala strategierna är hur de anpassar språket, och 

hur de på ett medvetet sätt förhåller sig till vårdnadshavarens kulturella bakgrund. 

Resultatet belyser därutöver det förhållningssätt som socialsekreterare har för att 

jämna ut maktrelationen genom språket. Det konstateras även att utredningar som 

präglas av språkbarriärer upplevs som mer tidskrävande och att vårdnadshavare 

som talar lite eller ingen svenska inte har möjlighet att utredas på samma sätt som 

svensktalande vårdnadshavare. Trots att socialsekreterarna förefaller vara 

medvetna om dessa faktorer kan de inte alltid säkerställa att utredningen 

genomförs rättssäkert. Studien uppvisar att det både saknas forskning och kunskap 

inom området. 

Nyckelord: språkbarriärer, barnavårdsutredningar, utmaningar, strategier, 

maktrelation. 

Keywords: language barriers, child welfare investigations, challenges, strategies, 

power relationship. 
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1. INLEDNING 

Med dess möten mellan socialarbetare och klient, som syftar till stöd och hjälp genom 

gemensam förståelse, kan det sociala arbetet i sig ses som ett kommunikativt yrke (Bergmark 

& Lundström, 2016:296; Meeuwisse et al., 2016:23). Genom kommunikationen kan 

socialarbetare förstå klientens situation, eventuella problematik och behov, och båda parter 

kan därigenom gemensamt diskutera och fatta beslut om potentiella lösningar (Kriz & 

Skivenes 2009:1354). Sociologiska teoretiker diskuterar innebörden av kommunikation för de 

inblandade parterna och menar att det kan handla om upprätthållandet av makt, hur 

interaktionen är ordnad, om en ömsesidig påverkan på varandra samt om möjliggörandet av 

konsensus (Meeuwisse et al. 2016:23.). Det är alltså genom kommunikationen som ett 

samförstånd kan nås och bibehållas (ibid.; Kriz & Skivenes 2009:1354). 

I Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) framkommer det att insatser enligt denna lag ska vara 

frivilliga, och genom Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

konstateras det i första paragrafen att “insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska 

göras i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare”. Ett beslut om en 

sådan insats kan göras av socialtjänsten efter det att en barnavårdsutredning genomförts. En 

sådan utredning påbörjas efter en orosanmälan eller ansökan om ett barn inkommit och beslut 

tagits om att inleda utredning. Under utredningsperioden genomförs flera möten och samtal 

med den berörda familjen (Socialstyrelsen, 2015:72ff). I dessa möten menar Socialstyrelsen 

(2015:36) att vissa aspekter är särskilt betydelsefulla. Det är dels viktigt att familjen får 

fullvärdig information om sina rättigheter i utredningen, blir bemötta med respekt, att 

utredningen är skyndsam och effektiv, att kontakt med socialtjänsten görs lättillgänglig, att 

den bedrivs på ett rättssäkert sätt och att familjen har möjlighet att kunna byta handläggare. 

Relationen mellan socialsekreterare och familjen i fråga uttrycks även som en meningsfull 

beståndsdel (ibid.). Flera av dessa aspekter bygger på en fungerande kommunikation mellan 

socialsekreterare och familj, men när två parter inte talar samma språk kan det bli en större 

utmaning att få till stånd en sådan kommunikation.  

Under det senaste årtiondet har immigrationen till Sverige ökat, där 2016 utgjorde en 

rekordhög siffra (SCB, 2020). Följaktligen har andelen av befolkningen som består av 

individer som talar lite eller ingen svenska också ökat. I forskning framkommer det att 

personer som immigrerat till Sverige menar att även om de fått asyl och kommit till trygghet 

kan omständigheterna på ett sätt också påverka deras frihet eftersom språkbarriären är så pass 

stor att den upplevs vara begränsande i det svenska samhället (Björk Brämberg & Nyström 

2010:6). I takt med att samhället blir mer flerspråkigt menar flera forskare att det ställer högre 

krav på professionellas förmåga att kommunicera inom socialt arbete när språkbarriärer 

förekommer (Hall & Valdiviezo, 2019:17; Nkulu Kalengayi et al., 2012:2).  

Då kommunikation är en central del i det sociala arbetets praktik är det av stor vikt att 

uppmärksamma språkbarriärer mellan socialarbetare och klient. Med detta som grund, och att 

en fungerande kommunikation mellan socialsekreterare och familj är grundläggande för 
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processen i en barnavårdsutredning, anser vi det vara vikt att undersöka hur språkbarriärer 

påverkar utredningsarbetet i praktiken.  

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares upplevelser av språkbarriärer mellan 

dem själva och vårdnadshavare inom ramen för en barnavårdsutredning, samt 

socialsekreterarnas upplevelser av språkbarriärers betydelse för utredningsprocessen.  

Frågeställningarna för studien är följande: 

o Vad upplever socialsekreterare för utmaningar i en utredningsprocess som präglas och 

påverkas av språkbarriärer?  

o Hur arbetar socialsekreterarna för att uppnå ömsesidig förståelse med vårdnadshavare 

i kommunikation som präglas av språkbarriärer?  

o Hur förhåller sig socialsekreterare till potentiella ojämlikheter i klientrelationen som 

uppstår i utredningsprocesser som präglas av språkbarriärer?  

1.2. Avgränsningar och centrala begrepp  
Nedan beskrivs de centrala begrepp vilka studien vilar på och har sin utgångspunkt i. Då 

avgränsning och definiering i dessa fall går hand i hand har avgränsningar och 

begreppsdefinitioner sammansvetsats. 

1.2.1. Barnavårdsutredningar 
En barnavårdsutredning är den utredning som socialtjänsten enligt 11 kap. 1 § 

Socialtjänstlagen (2001:453) ska inleda till följd av inkommen orosanmälan om ett barn eller 

inkommen ansökan från familjen, om det kan tänkas resultera i en insats från socialtjänsten 

(Socialstyrelsen, 2016:72). En barnavårdsutredning kan bland annat inledas till följd av 

missförhållande i hemmet såsom våld, övergrepp och försummelse, eller till följd av ett 

riskfyllt beteende hos barnet själv (ibid.:73). Utredningstiden är som längst fyra månader 

(ibid.:83), och under den tiden genomför socialsekreterare flera samtal och möten med främst 

barn och vårdnadshavare vilka är de mest centrala personerna för utredningen (ibid.:87). 

Utredningen avslutas antingen med eller utan insats. Insatser kan antingen vara frivilliga 

enligt SoL, såsom familjebehandling eller kontaktperson, eller utan samtycke enligt LVU, 

såsom ett tvångsomhändertagande av barnet eller barnen (ibid.:115,121ff). 

Vi har valt att undersöka språkbarriärer inom kontexten för barnavårdsutredningar då denna 

typ av utredning kan medföra påtagliga följder för familjen. Samtidigt som det finns andra 

delar av socialtjänsten som kan fatta beslut med stor inverkan på en familj eller individs liv, 

menar vi att det ingripande som en socialsekreterare kan göra i en familj inom kontexten för 

en barnavårdsutredning är en av de mest invasiva ingreppen som kan göras inom ramen för 

det sociala arbetet.  
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1.2.2. Vårdnadshavare  
Studien har avgränsats till att endast undersöka den kommunikation inom 

barnavårdsutredningar som socialsekreterare har med vårdnadshavare, vilket är den person 

som har den juridiska vårdnaden av ett barn (SAOB:2021). Kommunikationen med vuxna 

inom en utredning skiljer sig från kommunikationen med barn, bland annat genom hur 

socialsekreteraren anpassar samtalen efter barnets ålder och mognad (Socialstyrelsen, 

2017:90). Med detta som utgångspunkt kan socialsekreterarens samtal med vårdnadshavare 

tänkas bestå av mer komplexa ämnen och ha en bredare karaktär än samtal med barn. Då 

kommunikation med barn och vuxna skiljer sig så pass mycket åt anser vi att det skulle utgöra 

en för bred ansats för vår studie att undersöka båda. 

1.2.3. Språkbarriär 
Språkbarriärer är ett brett begrepp och innebär att det finns en hindrande språksvårighet i 

kommunikation (SAOB, 2021). Studiens huvudfokus är den lingvistiska språkbarriären där 

hinder i kommunikationen uppstår till följd av att personer som möts talar olika språk. När vi 

framöver använder begreppet språkbarriär syftar vi till just denna form av språkbarriär. 

Därutöver kommer studien beröra den språkbarriär som är särskilt förekommande inom 

myndighet vilken vi har valt att benämna den byråkratiska språkbarriären. Den kan 

exempelvis uppstå i kommunikationen mellan en person som arbetar på myndighet och en 

person som inte gör det, där kommunikationen präglas av specifik terminologi för den 

myndigheten vilka den utomstående inte har full insyn i. 

1.2.4. Lite eller ingen svenska  
Vi har valt att avgränsa studien till den språkbarriär som uppstår mellan socialsekreterare och 

vårdnadshavare som, oberoende av bakgrund, huvudsakligen talar ett annat språk än svenska 

och således kan lite eller ingen svenska. Språkbarriärer kan uppstå trots att en person talar 

språket relativt väl, men avgränsningen åsyftar att vi inte menar samtliga 

barnavårdsutredningar där kommunikationssvårigheter uppstår. Nämnvärt är att även om vi 

uppger denna avgränsning för intervjupersonerna innan och under intervjun, är det 

socialsekreterarens subjektiva uppfattning om avgränsningen som kommer avgöra deras 

resonemang.  

2. TIDIGARE FORSKNING OM SPRÅKBARRIÄRER 

I följande avsnitt redogör vi för tidigare forskning om språkbarriärer, främst inom det sociala 

arbetet men också inom hälso- och sjukvården. Avsnittet inleds med att återge sökprocessen. 

Den tidigare forskningen bestående av vetenskapliga artiklar presenteras därefter utifrån fyra 

teman som vi identifierat i vår bearbetning av dem, vilka är tolkanvändning, språk- och 

kulturkompetens, språk som maktmedel och språk och identitet. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning och diskussion av forskningen, där vi positionerar vår studie inom 

forskningsfältet.  
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2.1. Sökprocess 
I vår sökprocess av litteratur och studier har vi främst använt oss av Uppsala 

Universitetsbiblioteks söktjänst. Till en början använde vi oss av svenska sökord såsom 

“socialtjänsten” och “språkbarriär”. Dessa gav ytterst få resultat och vi behövde därför vidga 

sökandet med engelska begrepp samt för forskning inom fältet för hälso- och sjukvård då 

detta, liksom socialt arbete, är ett människobehandlande yrke. Då använde vi oss av sökord 

såsom “social work”, “health care”, “language barriers”, “language” och “power” vilka gav 

betydligt fler träffar. Sökningen avgränsades till artiklar som var kollegiegranskade. Utefter 

de artiklar vi valt ut gjordes sedan kedjesökningar för att vidare utforska forskningsfältet. 

2.2. Tolkanvändning 
Det främst förekommande temat i forskningsfältet om lingvistiska språkbarriärer inom både 

socialtjänsten och hälso- och sjukvård var användandet av tolk. I forskningen framkommer 

det att professionella ser tolkanvändning som det huvudsakliga verktyget för att överkomma 

språkbarriärer, men de menar att det också finns många svårigheter med att använda sig av 

tolk (Akhavan, 2012:4; Granhagen et al., 2020:2; Patriksson et al., 2019:4). Många forskare 

problematiserar därför tolkanvändning i möten mellan klienten och den professionelle och en 

aspekt som var återkommande i forskningen syftade till att användandet av tolk försvårar 

relationsskapandet mellan professionell och klient. I vissa fall argumenterar forskarna för att 

det har att göra med att det befinner sig en tredje part i mötet och att detta gör konversationen 

mindre öppen (Alaggia et al., 2017:168; Nkulu Kalengayi et al., 2012:11), och i andra fall 

menar forskare att det kan ha att göra med att det är lättare att skapa en relation med någon 

som talar samma språk som en själv (Jones & Westlake, 2017:1398; Kriz & Skivenes, 

2010:1358f). I en svensk studie som undersöker vårdgivares upplevelser av att vårda 

immigranter berättar en sjukhuskurator om hur patienter kan ha svårt att öppna upp sig när en 

tolk är med i samtalet, men när tolken inte är närvarande är de betydligt mer öppna om sina 

känslor och problem (Nkulu Kalengayi et al., 2012:11). Detta styrks ytterligare av Chand 

(2005:820) som belyser att socialarbetare kan uppleva en osäkerhet i klientrelationen då 

tolken och klienten genom gemensamt språk och kultur har lättare för att känna samhörighet 

med varandra.  

Forskare problematiserar även det faktum att tolkanvändning utgör en viss risk för 

missförstånd, vilket professionella också uttrycker en oro för. Inte bara i ren lingvistisk 

mening som i de fall klienten eller socialarbetaren, trots tolk, har svårigheter i att göra sig 

förstådda (Jones & Westlake, 2017:1400ff), utan också de missförstånd som grundar sig i det 

språk som används inom det sociala arbetet och inom hälso- och sjukvård: det byråkratiska 

språket och det medicinska språket. Trots att en tolk kan vara skicklig inom sitt yrke riskerar 

innebörden av vissa uttryck, begrepp och koncept att gå förlorade i en översättning om inte 

tolken är utbildad inom fältet den tolkar för (Akhavan, 2012:4; Chand, 2005:18f; Dominelli, 

2004:517ff; Engström et al., 2013:210; Fatahi et al., 2010:781; Granhagen et al., 2020:6; 

Nkulu Kalengayi et al., 2012:10).  

En annan central del som forskningen tar upp är att professionella måste vara utbildade i 

användandet av tolk (Granhagen et al., 2020:6; Pergert et al., 2007:325). Om inte 
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professionella har verktygen för att använda sig av tolk på ett effektivt sätt kan också det leda 

till missförstånd. I vissa fall kan det också leda till att professionella inte använder tolk i den 

utsträckning som behövs för att som inom hälso- och sjukvården tillförsäkra säker vård 

(Granhagen et al., 2020:2). 

2.3. Språk- och kulturkompetens 
Ett annat tema som var framträdande i den tidigare forskningen var vikten av språkkompetens 

hos professionella. Vid arbete med klienter som inte behärskar det nationella språket menar 

Kriz och Skivenes (2010:1354) att det är av stor relevans för socialarbetaren att se till att 

kommunikationen är effektiv, då det gör att möjligheten för ömsesidig förståelse i mötet ökar. 

I studier inom hälso- och sjukvården framhålls att kommunikationen måste vara effektiv för 

att skapa förtroende hos patienten, kunna tillförsäkra fullgod vård och för att undvika 

missförstånd (Akhavan, 2012:4; Jansson, 2014:226). Hall och Valdiviezo (2019:17) menar att 

socialarbetaren kan ses som “språkarbetare” eftersom språket är det grundläggande verktyget 

i dennes arbete. Socialarbetare använder språket på olika sätt: byråkratiskt språk med 

kollegor, som ett terapeutiskt verktyg, eller vardaglig kommunikation med klienter.  

Vidare ställer Hall och Valdiviezo (2019:17) sig frågan vad studenter inom socialt arbete 

måste få kunskap om vad gäller språk och språkskillnader. En ståndpunkt som genomsyrar 

deras studie är deras förespråkande av språkkompetens som en viktig färdighet hos 

socialarbetaren och därav en viktig del av deras utbildning, vilket också framhålls vara viktigt 

inom forskningen för hälso- och sjukvård (Fatahi et al., 2010:781; Patriksson et al., 2019:8). 

Hall och Valdiviezo (2019) beskriver språkkompetens som “(...) förmågan att interagera med 

klienter med olika språklig bakgrund på ett medvetet och lämpligt sätt” (s.17). En 

socialarbetare ska alltså kunna avgöra vilken språkform som bäst passar för en specifik 

kontext och klient (ibid.:22). Förmågan att kunna tala två eller fler språk ingår däremot inte i 

språkkompetens, även om det stärker socialarbetarens kommuniceringsförmåga (ibid.:17). 

Språkkompetens kan liknas vid kulturkompetens: för att få en förståelse om klientens 

uppfattningar behöver socialarbetaren också analysera den kulturella innebörden av dem. Ett 

exempel på detta kan ses när Sharareh Akhavans (2012:4) undersöker barnmorskors 

upplevelser av att arbeta med immigranter, och barnmorskorna förklarar att det är viktigt att 

kvinnorna får god vård oavsett vilken bakgrund de har. Kvinnor från olika kulturer vill föda 

barn på olika sätt och har olika uppfattningar om graviditet och födsel, och barnmorskorna 

menade att de därför måste anpassa sitt arbete efter detta, och sitt sätt att kommunicera och 

uttrycka sig. Hall och Valdiviezo (2019:18) hävdar vidare att språkkompetens också innebär 

att vara medveten om den stora makt som språk har i ett flerspråkigt samhälle.  

Engstrom, Min och Gamble (2013) förespråkar i sin forskning att kulturkompetens är 

nödvändig för den som arbetar inom socialt arbete i USA idag, eftersom befolkningen blir allt 

mer mångkulturell. Genom kulturkompetens tar socialarbetaren vara på kulturella styrkor hos 

klienten och dennes syn på världen i sitt arbete (ibid.:210). Vidare menar de att studenter 

inom socialt arbete bör lära sig att kommunicera byråkratiska begrepp med ett vardagligt 

språk. För tvåspråkiga studenter är det viktigt att deras tvåspråkiga kompetens tas tillvara på 

och att de får lära sig byråkratiska termer också på det andra språket (ibid.:219f). Detta 
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eftersom Engstrom et al., (ibid.) likt Hall och Valdiviezo (2019:18), menar att tvåspråkighet i 

sig inte innebär en ökad språkkompetens: att kunna tala samma språk som klienten är inte 

tillräckligt för en effektiv kommunikation. Pomeroy och Nonaka (2013:103f) föreslår 

emellertid att praktiserande socialarbetare bör utöka sin flerspråkiga kompetens inom ramen 

för multikulturalism, och Gunilla Jansson (2014:227) framhåller vikten av att vårdgivare talar 

samma språk som patienten i vårdsammanhang.  

2.4. Språk som maktmedel 
Flera studier inom forskningsfältet uppmärksammar de maktstrukturer som är närvarande i 

mötet mellan professionsutövare och klienter av annan kulturell och språklig bakgrund 

(Chand, 2005; Dominelli, 2004; Hall & Valdiviezo, 2019; Harrison, 2009; Kriz & Skivenes, 

2010; Nkulu Kalengayi et al., 2012:10f; Pugh & Jones, 1999). Flera forskare hävdar att språk 

inte kan ses som något “eget” bortom eventuella maktstrukturer, eftersom maktstrukturer 

skapas och reproduceras genom språket (Dominelli 2004:516; Harrison, 2009:1083; Pugh & 

Jones, 1999:541). Dessutom kan språket ses som en spegling av rådande normer och 

strukturer (Harrison, 2009:1083). Dominelli (2004:516f) menar att det är genom språket som 

mening skapas, accepteras, döljs eller ifrågasätts. Utifrån detta hävdar Dominelli att 

människor marginaliseras då de inte får möjligheten att uttrycka sig på ett språk som de 

behärskar, eller inte får information på ett språk de förstår. I enlighet med Dominelli belyser 

Nkulu Kalengayi et al. (2012:11) hur klienter inom vården som inte talar svenska upplever att 

det är svårare att kommunicera med vårdgivaren och exempelvis boka eller avboka en tid i 

och med att bemötande och information oftast bara är tillgänglig på svenska vilket leder till en 

känsla av frustration för vårdtagaren.  

Både Hall och Valdiviezo (2019:23) och Harrison (2009:1083) använder Bourdieus teori om 

kapital i sina studier, där språk kan ses som en form av symboliskt kapital och kallas då för 

lingvistiskt kapital. Hall och Valdiviezo (2019:23) menar att det i relationen mellan 

socialarbetare och klient i kontexten för socialt arbete alltid finns en ojämlikhet i lingvistiskt 

kapital, även om de talar samma språk.  

Slutligen betonar forskare vikten av en medvetenhet om språkets makt hos socialarbetare. 

Harrison (2009:1084) menar att socialarbetare måste ha samma kritiska syn på språk och sin 

egen språkliga roll som de lärt sig ha på ras (eng. race), kön, klass och kultur. Hall och 

Valdiviezo (2019:18) anser att studerande inom området ska lära sig om detta via sin 

utbildning. Pugh och Jones (1999:540) framhåller också aspekten av att det bör finnas en 

medvetenhet hos socialarbetaren när denne erbjuder en klient olika språkmöjligheter (olika 

språk, tolk osv.), och en reflektion kring klientens val. En klient kan nämligen komma att 

välja språkmöjlighet utifrån att kunna upprätthålla en bild av att vara integrerad, snarare än 

vad som egentligen skulle lett till effektiv kommunikation.  

2.5. Språk och identitet 
Dominelli (2004:17) menar att språket spelar en viss roll i skapandet av identiteter, både 

individuellt och kollektivt, men att det också är ett medel för empowerment. I Björk 

Brämberg och Nyströms (2010:5) intervjustudie framkommer det att immigranter som lärt sig 
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det svenska språket som en del av sin integrationsprocess berättar att det inte bara bidragit till 

en extern förändring, men också förändrat dem själva och gett dem andra perspektiv i nya 

sammanhang (ibid.). Vidare framkommer det i Chands (2005:816) studie att barn inte bara 

använder språk som ett kommunikationsverktyg, men också som ett sätt att känna tillhörighet. 

Följaktligen går det att argumentera för att barn i högsta möjliga mån ska kunna få prata på 

sitt modersmål i möten med socialarbetare (ibid.). När professionella kan tala klientens 

modersmål säkerställs inte bara en korrekt översättning, utan ger också klienten en känsla av 

kulturell samhörighet (Patriksson et al., 2019:8).  

Forskare argumenterar för att socialarbetare redan under sin utbildning behöver skapa en 

förståelse för hur språk kan kopplas samman med identitet. Socialarbetaren kan göra så 

genom att kritiskt reflektera över sin egen lingvistiska bakgrund och vilken påverkan den har 

på dem (Hall & Valdiviezo 2019:22f). Socialarbetare behöver ha en medvetenhet om den 

rollen som språk spelar i identitets- och kulturförankring, och skapa en förståelse för hur 

individer kan konstruera upplevelser genom ett givet språk (Hall & Valdiviezo, 2019:19f; 

Harrisson, 2009:1082f). 

2.6. Sammanfattning av forskningsfältet 
Forskningsfältet genomsyras av tolkanvändning som framhålls som det främsta verktyget att 

övervinna språkbarriärer, samtidigt problematiserar och kritiserar forskare hur användningen 

av tolk ser ut inom socialt arbete och hälso- och sjukvård idag. De konstaterar att 

tolkanvändning inte bara handlar om att ordagrant översätta vad någon säger, eftersom 

personer med olika språklig och kulturell bakgrund tolkar ord och upplevelser på olika sätt. 

Ett ytterligare förslag till att övervinna de språkbarriärer som uppstår när man inte talar 

samma språk är enligt forskare att socialarbetare och vårdpersonal bör besitta en hög 

språkkompetens, och en hög kulturkompetens. Vidare menar ett flertal forskare att språk är ett 

sätt att identifiera sig och känna tillhörighet, men att språk också är ett medel av makt. Fältet 

förefaller utifrån detta vara samstämmig om att professionella måste skapa en medvetenhet 

om, synliggöra och problematisera språkanvändning. 

Som konstaterat är tolkanvändning något som förefaller vara väl utforskat inom 

forskningsfältet; kanske till den grad att vikten av socialarbetaren och vårdgivarens roll och 

professionella skyldigheter i dessa möten förbises. Vi kommer därför inte fokusera på 

tolkanvändning i kommunikationen vi undersöker, utan snarare på socialsekreterares 

upplevelser och tillvägagångssätt. Dock är tolkanvändning ständigt aktuellt när det kommer 

till kommunikation i möten mellan socialsekreterare och klienter som kan lite eller ingen 

svenska. Därför menar vi att språkbarriärer i barnavårdsutredningar inte kan undersökas 

noggrant utan att beröra det faktum att socialtjänsten använder sig av tolk.  

Samtliga studier vi hittat inom forskningsfältet för socialt arbete har varit internationell 

forskning utifrån det engelska språket, varav motsvarande forskning i det svenska sociala 

arbetet saknas. De svenska studier vi hittat har samtliga varit inom fältet för hälso- och 

sjukvård, och språkbarriärer tycks vara förhållandevis väl utforskat inom detta fält. Utifrån 

detta går det att argumentera för vår studies relevans: språkbarriärer tycks vara underutforskat 

i kontexten för det svenska sociala arbetet.  
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3. TEORETISKT RAMVERK  

Följande avsnitt redogör för studiens teoretiska utgångspunkt och ramverk. Ramverket består 

av de tre teoretiska begreppen objektet, ömsesidig förståelse och lingvistiskt kapital. Dessa 

begrepp kompletterar varandra i att kunna analysera materialet i relation till våra 

forskningsfrågor genom att de alla berör meningen i, och olika delar av kommunikation.  

Studien antar en relationell och interaktionistisk vetenskapsteoretisk ansats vilken är 

socialkonstruktionistisk i sin karaktär, och innebär att vår syn på världen uppstår och 

upprätthålls genom sociala processer. Därtill menar vi att kunskap om världen är historiskt 

och kulturellt betingad, varav världsbilder kan omformas över tid (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:12). Detta reflekteras i vårt teoretiska ramverk som fokuserar på interaktion 

och kommunikation i sociala utbyten.  

3.1. Objektets betydelse i sociala och språkliga interaktioner  
Herbert Blumer (1969) beskriver sin tolkning av symbolisk interaktionism vilken vilar på tre 

premisser som alla relaterar till hur en individ tolkar och förhåller sig till objekt. Objekt kan i 

sig vara olika saker och Blumer (ibid.:10f) delar in dessa i tre kategorier: fysiska objekt, 

exempelvis möbler, sociala objekt, såsom ens mamma, mormor eller vän, och abstrakta objekt 

såsom filosofiska tankar eller moraliska principer. Ett objekt är alltså ett ting eller koncept 

som kan refereras till och ha en mening och innebörd för någon. Den första premissen är att 

människor verkar, talar och agerar mot ett objekt baserat på dess mening för individen själv. 

Den andra premissen är att mening härstammar från interaktioner med andra. Den tredje och 

slutgiltiga premissen är att betydelsen av olika objekt hos en individ bearbetas genom en 

tolkningsprocess utefter interaktionerna (ibid.:2ff). Blumer understryker att objekten i sig inte 

har någon fast bestämd innebörd utan dess betydelse varierar från person till person och kan 

förändras över tid. Även personer som lever lika, exempelvis bor på samma plats eller arbetar 

på samma jobb, kan ha olika syn på samma objekt, vilket Blumer (ibid.) förklarar genom att 

“personer kan leva sida vid sida men ändå leva i olika världar.” (s.11). För att fullt ut kunna 

förstå en persons handlingar menar Blumer (ibid.) att det därför är viktigt att ha en förståelse 

om vad olika objekt kan ha för betydelse för denne.  

Utöver dessa tre typer av objekt är det inom den symboliska interaktionismen, även viktigt att 

ta hänsyn till på vilket sätt en individ ser på sig själv. Detta kallar Blumer (1969:12) för själv-

objektet. Även själv-objektet formas baserat på interaktioner med andra och Blumer (ibid.:13) 

menar att människor ser sig själva utifrån hur omvärlden ser dem, vilket innebär att objekten 

och dess betydelse måste ses som socialt skapad. 

Symbolisk interaktionism riktar sin uppmärksamhet mot interaktionerna och reaktionerna i 

samspelet mellan individer och vad dessa leder till för uppfattningar. Reaktionen på någon 

annans interaktion baseras inte nödvändigtvis på interaktionen i sig, utan snarare hur 

interaktionen, och de berörda objekten, definieras av åhöraren vilket görs genom tolkning av 

symboliken i och meningen av interagerandet. På samma sätt som ett objekt har olika 

betydelser för människor ter sig tolkningen av interaktioner olika från person till person 

beroende på vem tolkaren är; det vill säga vad hen har för bakgrund och erfarenheter. 
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Mänskligt samspel är alltså en konstant föränderlig process där mänskliga interaktioner utgör 

förändringen, men dessa interaktioner kan alltså tolkas och ha olika mening för olika grupper 

(Blumer,1969:10ff).  

Sammanfattningsvis utgår symbolisk interaktionism från en relationell världsbild där mening 

skapas genom interaktioner och det efterföljande tolkandet av interaktionerna. För vår studie 

är symbolisk interaktionism tillämpbar för en djupare förståelse i hur två aktörer kan ha olika 

tolkningar och reaktioner på en interaktion beroende på vilken betydelse objektet har för dem. 

I möten mellan socialsekreterare och vårdnadshavare i en barnavårdsutredning kan flera 

objekt komma på tal, exempelvis förälder eller försummelse, vilka kan ha olika innebörd för 

parterna och således resultera i en varierad tolkning av interaktionen. För vår studie kan detta 

bidra med förståelse för hur socialsekreterare och vårdnadshavare kan ha svårt att förstå 

varandra i kommunikationen. Nämnvärt är dock att eftersom vi inte undersöker klientens 

perspektiv kan vi inte fullt ut förstå vad objektet har för betydelse för dem, däremot kan vi få 

en uppfattning av hur socialarbetaren upplever vårdnadshavarnas tolkning av olika objekt. 

3.2. Kommunikativt handlande för ömsesidig förståelse 
Centralt i den symboliska interaktionismen är aktörers tolkning av interaktioner och Jürgen 

Habermas (1996:120f) menar att den symboliska interaktionismen förbiser att utveckla delar 

av den sociala handlingen. Han presenterar därför kommunikativ handling som ett teoretiskt 

begrepp. Kommunikativ handling är en viktig beståndsdel av sociala handlingar som i sin tur 

innebär “samarbetet mellan (minst två) aktörer vilka samordnar sina instrumentella 

handlingar för att genomföra en gemensam handlingsplan.” (ibid:112). Utifrån detta menar vi 

att Habermas tankar om det kommunikativa handlandet kan komplettera Blumers idéer om 

tolkning av interaktioner, som verktyg för att analysera aktörers instrumentella handlingar och 

därigenom målsättningen med kommunikationen. 

Kommunikativt handlande innebär att aktörer får till stånd en ömsesidig förståelse vilket 

bildar ett samförstånd som möjliggör för alla parter att kunna tolka och förstå rationaliteten 

bakom en social handling (Habermas, 1996:100ff). Samförståndet tillåter parterna att 

acceptera ett vetande som intersubjektivt bindande (ibid.:113). För att uppnå detta 

samförstånd inom kommunikativ handling är det viktigt att ta hänsyn till parternas olika 

förståelseprocesser. En parts förståelse av den kommunikativa handlingen, menar Habermas, 

likt Blumer, baseras på dennes olika förståelseprocesser i vilken kultur spelar en 

grundläggande roll. Habermas betonar kultur som det vetandeförråd genom vilken en person 

kan tolka kommunikation (ibid.:130f). Vidare kan kommunikativt handlande ses som ett 

förståelseorienterat handlande där parterna försöker undvika två olika risker: “risken för 

utebliven framgång” och “risken för oenighet eller missförstånd”, och genom detta i 

konsensus verkställa handlingsplanen inom en kontext som är ömsesidigt definierad av 

samtliga parter (ibid.:136).  

Habermas (1991:137) skiljer på kommunikativt handlande och strategiskt handlande som i 

sin tur är ett framgångsorienterat handlande där en eller flera av aktörerna i enlighet med sitt 

mål handlar rationellt för att effektivt påverka beslutet hos den rationelle motparten (ibid.:99). 

Framgångsorienterat handlande framhåller Habermas (ibid.:116) som framförallt vanligt i 
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bytesrelationer och maktrelationer. Anledningen till att Habermas (ibid.:114) skiljer på dessa 

handlingstyper är för att han menar att syftet med en kommunikationsprocess inte både kan 

vara att åstadkomma samförstånd och på samma gång påverka motpartens beslut. Ett 

samförstånd kräver gemensamma övertygelser och kan inte påtvingas. Uppnås dessa via en 

yttre påverkan kan det inte ses som ett samförstånd, eftersom när motparten kommer till insikt 

att samförståndet uppstått till följd av yttre påverkan, går innebörden av samförstånd förlorad 

(ibid.:114). Det ska däremot klargöras att trots att kommunikativ handling är förståelseinriktat 

innebär det inte ett uteslutande av en framgångsorientering hos deltagarna, bara att framgång 

inte är det huvudsakliga syftet. Genom kommunikativt handlande kan framgång, eller ett mål, 

uppnås genom den förståelseprocess som skapar samförståndet (ibid.:100f).  

Inom det sociala arbetet med barn förespråkas frivillighet och ett samförstånd mellan 

socialarbetare och familjen och för att uppnå samförstånd menar Habermas att parterna måste 

uppnå en ömsesidig förståelse genom kommunikativ handling. I en barnavårdsutredning, som 

har barnets bästa i fokus, kan samförstånd dock bli en sekundär målsättning ifall 

socialsekreterare och vårdnadshavare inte håller med varandra. Vi tror därför att 

kommunikationen mellan socialsekreterare och vårdnadshavare ibland kan ske genom 

strategiskt handlande. Detta gör Habermas resonemang relevanta för vår studie, då vi genom 

dessa begrepp kan nå en djupare förståelse av socialsekreterarnas målsättningar och 

tillvägagångssätt i kommunikationen under en utredningsprocess. Därtill ämnar vi också få en 

förståelse för varför det trots en gemensam målsättning om samförstånd kan vara svårt att 

uppnå detta till följd av aktörernas olika förståelseprocesser. 

3.3. Lingvistiskt kapital 

Pierre Bourdieu (1991) ställer sig delvis kritiskt till Blumers teori om interaktionism. Trots att 

symboliken i interaktioner utgör en viss del av Bourdieus teori om symbolisk makt och 

symboliskt kapital menar han på att det interaktionistiska synsättet har ett otillräckligt 

tillvägagångssätt då det inte går bortom interaktioner och följande reaktioner. Bourdieu 

(ibid.:64) menar att man snarare behöver gå in på djupet i aktörernas lingvistik och dess 

betydelse. Vidare menar Bourdieu (ibid.:37) att språk kan tolkas som en form av symbolisk 

makt där konversationer mellan två parter aktualiserar deras maktpositioner; här utgör språket 

ett lingvistiskt kapital. Blumer och Habermas teoretiska begrepp redogör sammantaget för 

tolkandet av kommunikation samt målsättningen bakom socialt handlande och 

tillvägagångssätt för att uppnå dessa. Bourdieus begrepp lingvistiskt kapital kompletterar i vår 

studie Blumer och Habermas tankar och möjliggör för en bredare tolkning och förståelse av 

kommunikationen mellan socialsekreterare och vårdnadshavare genom att belysa 

maktaspekten. 

Bourdieu (1991:163f) menar att i kontexter där makt genomsyrar omfattande delar av 

sammanhanget är det viktigt att förstå hur denna makt kan tänkas vara osynlig: symbolisk 

makt utövas inte alltid på ett märkbart sätt, eller ens medvetet. Språk kan variera obegränsat i 

olika kontexter och Bourdieu (ibid.:40), påpekar att det är viktigt att ta hänsyn till att ett och 

samma ord kan uppfattas olika av olika personer beroende på språktillhörighet, samhällsklass 
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och kulturell eller religiös bakgrund. Med detta i åtanke, kan man generellt sett inte anta några 

ord eller uttryck alls som neutrala då de potentiellt sett kan uppfattas olika av olika grupper. 

Bourdieu (1991:107ff, 167) belyser att det som skapar symbolisk makt i språk och uttryck 

inte nödvändigtvis grundar sig i vad som sägs, utan snarare av vem och hur. Symboliken i 

språkanvändning är alltså beroende av vem som är talaren, i vilken kontext hen talar, samt 

vilken social position och funktion talaren i fråga har. Både social position och social funktion 

är nämligen avgörande för tillgången till och kunskapen om språket i olika sammanhang 

(ibid.). Aktörers lingvistiska kapital är således beroende av deras positioner och förkunskaper 

inom ett visst sammanhang. En person som anses ha högt lingvistiskt kapital i en kontext kan 

i en annan kontext, där vederbörande inte har samma tillgång till kunskap om språket, anses 

ha mycket lägre lingvistiskt kapital (ibid.:55ff).  

Bourdieus teori om symbolisk makt med fokus på lingvistiskt kapital kan appliceras på vår 

studie för att tolka våra resultat utifrån maktaspekterna i klientmöten som präglas av en 

språkbarriär. Socialsekreterare i den svenska socialtjänsten har inte bara tillgång till och 

behärskar det svenska språket, en socialsekreterare har också, genom sin position och 

funktion, tillgång till och förmåga att behärska den byråkratiska diskursen inom kontexten för 

socialtjänsten. De har alltså ett högre lingvistiskt kapital än både de utan tillgång till kunskap 

om det svenska språket och de utan förkunskap inom socialtjänsten. Alltså kan 

socialsekreterare tänkas ha ett högt lingvistiskt kapital i relation till de vårdnadshavare de 

möter som talar lite eller ingen svenska samt inte är insatta i de begrepp och termer som 

tillämpas inom socialt arbete och barnavårdsutredningar. Teorin lägger en grund för oss att 

kunna analysera hur språket såväl rent lingvistiskt som byråkratiskt kan ha en inverkan på 

maktrelationerna i kommunikationen inom en barnavårdsutredning och hur socialsekreterare 

förhåller sig till detta.  

Sammanfattningsvis utgör alltså begreppen objektet, ömsesidig förståelse och lingvistisk 

kapital de tre grundpelarna för vårt teoretiska ramverk. Samtidigt som dessa teoretiska 

begrepp förklarar separata aspekter av kommunikation tangerar de varandra och sammantaget 

möjliggör de i vår studie för en djupare teoretisk analys av resultatet. 

4. FORSKNINGSMETOD 

Följande avsnitt redogör för metodval för insamling av empiriskt material, samt urval för 

detta, följt av val av analysmetod och tillvägagångssätt. Slutligen redovisas studiens 

metodologiska överväganden.  

4.1. Kvalitativ ansats 
Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod, eftersom vi intresserar oss för subjektiva 

uppfattningar samt medvetet och omedvetet handlande hos människor (Sohlberg & Sohlberg, 

2019:168). I en kvalitativ metod är det vanligt att ifrågasätta att det finns en objektiv 

verklighet (Padgett, 2008:2), vilket också är den ansats vi valt att utgå från.  
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Padgett (2008:15) poängterar att kvalitativa forskningsansatser är särskilt passande för 

undersökningar med ett inifrånperspektiv och av underutforskade fenomen, vilket vi därför 

menar att en kvalitativ forskningsansats är bäst lämpad att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Som framgår av litteraturöversikten har vi inte funnit forskning om 

språkbarriärer i en kontext som undersöker den svenska socialtjänsten, och följaktligen 

svenska barnavårdsutredningar, vilket tyder på att fenomenet är underutforskat inom en 

svensk kontext. Därutöver ämnar vi undersöka socialsekreterares subjektiva upplevelser om 

dilemman i deras vardagliga arbete med barnavårdsutredningar, vilket således blir från ett 

inifrånperspektiv.  

4.1.1. Semistrukturerade intervjuer 
Studiens mål är att få en inblick i socialsekreterarnas föreställningsvärld och således deras 

uppfattningar och upplevelser kring språkbarriärer i kommunikationen med vårdnadshavare. 

För att få en fördjupad kunskap och större förståelse om socialsekreterarnas upplevelser valde 

vi att använda oss av kvalitativa intervjuer (Sohlberg & Sohlberg, 2019:150, Trost, 1997:33). 

I enlighet med Trost (ibid.:17) använde vi intervjumetoden för att få en inblick i, och sträva 

efter att förhålla oss till, intervjupersonens verklighet, och därefter tolka dennes uppfattningar 

och upplevelser utifrån vårt teoretiska ramverk för att svara på hur intervjupersonens 

verklighet positionerar sig i den givna kontexten.  

Kvalitativa intervjuer finns i flera former med olika grad av struktur; för vår studie valde vi 

den semistrukturerade intervjuformen. Denna är en av de mer strukturerade formerna 

(Padgett, 2008:103), med en på förhand framtagen intervjuguide med öppna frågor eller 

teman (Alvehus, 2019:87). Vår intervjuguide (se bilaga 1), som formulerades induktivt, är 

delvis strukturerad, men utformades med utrymme för intervjupersonen att öppet resonera och 

delvis kunna styra ordning på frågor och teman (Trost, 1997:34); därför var spontana 

följdfrågor från den som intervjuade avgörande för att få ett innehållsrikt resultat som också 

knyter an till syftet (Padgett, 2008:106ff). Då studiens ämne är så pass brett och kan innebära 

flera olika skildringar från intervjupersonerna, var vår förhoppning med denna 

datainsamlingsmetod att kunna ge dem flexibilitet i innehållet samtidigt som vi genom vår 

grundstruktur skulle kunna säkerställa intervjuns relevans för studieämnet. 

4.1.2. Ett strategiskt urval 
Studien baseras på tio stycken intervjuer med socialsekreterare som arbetar, eller har arbetat, 

med barnavårdsutredningar. I enlighet med ett strategiskt urval (Alvehus 2019:71) och syftet 

med vår undersökning eftersöktes endast intervjupersoner som har erfarenheter av utredningar 

med en eller flera vårdnadshavare som talar lite eller ingen svenska. 

Ett vanligt tillvägagångssätt för ett strategiskt urval är genom ett bekvämlighetsurval, vilket 

innebär att urvalet utgörs av personer som forskaren kommer i kontakt med som hen anser 

passar in den bestämda urvalsgruppen (Trost, 1997:108). Åtta av tio intervjupersoner 

rekryterades genom att vi hade en tidigare kontakt med intervjupersonen själv eller genom en 

vad Padgett (2008:57) benämner som grindvakt (eng. gatekeeper): i vårt fall kontakter inom 

socialtjänstens verksamheter som i sin tur kunde sammanföra oss med relevanta 

intervjupersoner. De resterande två intervjupersonerna rekryterades efter att förfrågan om 
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deltagande i intervjun skickats ut via mejl till deras kommun. Intervjupersonerna som deltog i 

studien har varierande arbetslivserfarenhet inom fältet för det sociala arbetet och för 

barnavårdsutredningar specifikt. Spannet för intervjudeltagarnas arbetslivserfarenhet inom 

barnavårdsutredningar ligger mellan två till tolv år.  

4.1.3. Coronapandemins effekt på intervjugenomförandet 
Till följd av att studien görs under Covid-19-pandemin har intervjuerna genomförts digitalt 

via videolänk. Detta i linje med Folkhälsomyndighetens (2021) allmänna råd och 

rekommendationer som varit rådande under våren 2021. Dessa innefattar bland annat att 

begränsa antal möten och undvika nya kontakter för att minska smittspridningen. Fysiska 

intervjuer med intervjupersonerna skulle alltså gå i strid med dessa rekommendationer.  

Digitala intervjuer medför nackdelar såväl som fördelar. Den huvudsakliga svårigheten i en 

digital intervju är turtagningen, som i ett fysiskt sammanhang faller sig någorlunda naturlig. 

Dessutom blir det svårare för oss som intervjuar att tolka intervjupersonens kroppsspråk, 

vilket ställer än högre krav på vårt inkännande för att intervjupersonen ska känna sig bekväm 

under samtalet och att vi inte ska inskränka på hens utrymme för sin berättelse. Att samtliga 

intervjuer genomförts digitalt har dock gett oss möjligheten att söka intervjupersoner runt om 

i landet då vi inte varit geografiskt begränsade i eftersökandet. Genom detta har vi kunnat 

skicka förfrågande om deltagande till långväga kommuner och har slutligen samlat 

intervjupersoner från fyra olika kommuner varav tre ligger i Mellansverige och en i norra 

Sverige. En annan fördel är att respondenterna själva fått välja den miljö där de är mest 

bekväma att genomföra intervjun, exempelvis sin hemmiljö. Slutligen är det relevant att 

påpeka att digitala hjälpmedel kan vara oförutsägbara, vilket har gjort förberedelser och 

information om det digitala intervjurummet till deltagarna extra viktiga.  

4.1.4. Tematisk analys  
Den tematiska analysmetoden används för att analysera empiriskt material och möjliggör för 

forskaren att organisera och påvisa återkommande strukturer i sin data. Dessa strukturer är 

vad som utgör temana som följaktligen analyseras (Braun & Clarke, 2006:78). En tematisk 

analys möjliggör produktion av detaljrik och mångsidig data (ibid.:78ff). Genomförandet av 

en tematisk analys innebar i bearbetningen av vårt material en flerfasig process där vi initialt 

lärde känna vår data; med intervjuer som datainsamlingsmetod var transkribering av den 

inspelade datan det första steget. I nästa steg genererade vi koder vilka i sin tur 

kategoriserades för att skapa teman. Kodningen gjordes först enskilt och sedan gemensamt. 

Därefter bearbetades de potentiella temana genom att namnges och tydligt definieras för att 

slutligen analyseras (ibid.:87).  

Vidare tillåter kodningen forskaren att karaktärisera olikheter och likheter datan (Aspers, 

2011:180). Koderna markerades utifrån hur de relaterades till studiens syfte; de varierade i sin 

längd och bestod av allt från ett enskilt ord till ett flertal meningar. Våra teman och 

underteman utformades induktivt genom att vi kodade materialet för att identifiera olika 

representativa mönster i datan, vilka relaterar till studiens forskningsfrågor snarare än till de 

teoretiska begreppen (ibid.:169). De koder som tematiseras tillsammans ska tydligt höra ihop, 

men temana i sig ska ha en distinkt särskiljning (ibid.:90f). Braun och Clarke (2006:84) 
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redogör för hur koder kan vara semantiska och alltså explicita eller direktkopplade till vad 

som återges i datan, eller latenta då forskaren utrönar den underliggande meningen i vad som 

uttryckligen sagts. Under vår materialbearbetning har båda kodningstyper använts. I tabellen 

nedan visas ett exempel på hur intervjumaterialet behandlats i kodningsprocessen; just dessa 

koder är latenta då inga av dem explicit uttrycks av intervjupersonen själv. 

 

Trots att analysen rent konkret är det sista steget är det redan i kodningen som 

analysprocessen börjar: koderna utgör underlaget (Braun & Clarke, 2006:89). I den slutliga 

analysen har forskaren uppgiften att på ett greppbart sätt redogöra för resultatet av det 

insamlade datan (ibid.:93). Vi har redovisat resultaten utefter huvudtema och undertema, och 

för att skildra respondenternas olika berättelser har vi citerat relevanta utdrag ur intervjuerna 

under respektive tema. På så sätt kan en sammanhängande bild skapas vilket ger möjlighet för 

att knyta ihop resultat med tema och teori (Sohlberg & Sohlberg, 2019:122).  

Intervjupersonerna har anonymiserats i det presenterade materialet och varje deltagare har 

tilldelats en begynnelsebokstav baserat på den kronologiska ordningen som intervjuerna 

genomfördes: intervjupersonen som intervjuades först har fått bokstaven “A”, den andra “B”, 

den tredje “C” och så vidare. Då studien utgörs av tio stycken intervjupersoner används 

bokstäverna A till och med J.  

4.2. Studiens tillförlitlighet  
Bryman (2011:352ff) återger flera kriterier för en tillförlitlig studie; en av dessa är intern 

pålitlighet vilket innebär att de som genomför studien är eniga om hur resultat ska tolkas. 

Med detta i åtanke valde vi att koda intervjuerna separat innan de kodades gemensamt för att 

på så sätt inte färgas av varandra och därmed göra den följande analysen så allomfattande och 

pålitlig som möjligt. Ett ytterligare tillförlitlighetskriterium som Bryman (ibid.:355) 

diskuterar är att forskaren ska återge en rättvis bild av intervjupersonernas uppfattningar och 

åsikter. Detta styrks då forskaren tolkar sin data generellt och inte utifrån sin egen personliga 

uppfattning (Ruth, 1991:284; Sohlberg & Sohlberg, 2019:81). Det var därför viktigt i 

intervjuskedet att försöka inta ett öppet förhållningssätt och inte värdera vad 

intervjupersonerna berättade, genom att exempelvis ställa allt för ledande frågor utifrån våra 

antaganden om ämnet. I samband med en tydlig redovisning av materialet är det även viktigt 

att noggrant redogöra för studiens datainsamlings- och analysprocess och vara fullt 
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transparenta i detta; här går tillförlitlighet och kriteriet trovärdighet hand i hand (Bryman, 

2011:354).  

Bryman (2011:355) diskuterar även hur en studies överförbarhet till andra situationer i samma 

kontexter bidrar till dess tillförlitlighet: Forskare inom den kvalitativa ansatsen har blandade 

åsikter kring huruvida kvalitativa studier är generaliserbara (ibid.:369), men Williams 

(2000:215, se Bryman, 2011:369) menar på att kvalitativa studier kan ha måttliga 

generaliseringar då undersökningar “kan betraktas som exempel på en bredare uppsättning av 

identifierbara drag”. Trots att tio socialsekreterares upplevelser kring språkbarriärer i 

barnavårdsutredningar inte är generaliserbara, kan det utifrån detta hävdas att de talar för vad 

andra socialsekreterare kan ha för upplevelser i samma kontext, vilket gör studien måttligt 

generaliserbar. 

4.3. Etiskt förhållningssätt 
Vetenskapsrådet (1990) redogör för fyra etiska huvudkrav för forskare att följa inom 

samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning: informationskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 1990:6) vilka vi i vår studie har 

förhållit oss till. För att uppfylla informationskravet ska studiedeltagarna informeras om vad 

en medverkan innebär, få syftet med studien beskrivet samt informeras att deltagande är helt 

frivilligt och att vederbörande har full rätt att avbryta sin medverkan om de så önskar 

(ibid.:7f). Konfidentialitetskravet syftar till att deltagarens medverkan i högsta möjliga grad 

ska anonymiseras för att de inte ska vara identifierbara av andra (ibid.:12f). Nyttjandekravet 

innebär att det insamlade materialet endast ska användas i ändamål för forskning (ibid.:14). 

Slutligen uppfylls samtyckeskravet genom att inhämta samtycke från deltagaren i studien om 

dennes medverkan, i synnerhet när denna medverkan innebär ett aktivt deltagande (ibid.:9ff) 

vilket det vid intervjuer gör.  

I en ansats att tillförsäkra uppfyllandet av dessa krav skickades ett informationsbrev (se bilaga 

2) till samtliga deltagare som dels presenterar oss, studiens ämne och syfte samt vad 

intervjupersonernas medverkan kommer innebära. Brevet informerar även om att deltagandet 

är frivilligt och får avbrytas när som helst utan särskild förklaring. Vidare har vi förklarat hur 

materialet förvaras och behandlas så att det förblir anonymt. Detta har gjorts på ett sådant sätt 

att bara vi och vår handledare haft tillgång till materialet, samt genom att vi bytt ut 

deltagarnas namn mot begynnelsebokstäver och inte delgett vilken kommun de jobbar eller 

har jobbat vid. Genom att på detta sätt ta hänsyn till konfidentialitetskravet är vår förhoppning 

att göra ett deltagande tryggt för intervjupersonerna. Vi har dessutom i samband med varje 

intervju upprepat informationen och i efterhand fått påskrivna samtyckesblanketter av varje 

deltagare. 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I kodningen av intervjumaterialet formades två huvudsakliga teman med tillhörande 

underteman baserat på intervjupersonernas upplevelse av barnavårdsutredningar som präglas 

av språkbarriärer. Det första temat är svårigheter i utredningsprocessen och syftar till 
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svårigheter intervjupersonerna stöter på i kommunikationen med vårdnadshavare1 under 

utredningsprocessen som de upplever orsakas av språkbarriärer. Det andra temat är strategier 

under utredningsprocessen och syftar till vilka olika strategier intervjupersonerna använder 

sig av för att uppnå ömsesidig förståelse i möten med vårdnadshavare som präglas av 

språkbarriärer. Till varje tema har underteman formats vilka presenteras och analyseras under 

respektive rubrik.  

5.1. Svårigheter i utredningsprocessen 
Det ena temat som genomsyrade intervjuerna var olika typer av svårigheter som 

socialsekreterarna upplever i barnavårdsutredningar vilka präglas av språkbarriärer. Dessa 

svårigheter har delats in i ett flertal underteman vilka är den tolkade utredningsprocessen, 

maktrelationen, myndighetsspråk och relationsskapande. 

5.1.1. Den tolkade utredningsprocessen 
När en vårdnadshavare talar lite eller ingen svenska leder det i de flesta fall till att mötena i 

utredningen kräver tolkanvändning. Detta lyfts av socialsekreterarna som en självklarhet i 

kommunikationen; det är det främsta verktyget för dem i att kommunicera information, ställa 

frågor, inhämta information och i att göra sig förstådda under utredningsprocessen. Dock 

beskriver varje intervjuperson flera aspekter som försvårar processen i arbetet med tolkade 

utredningar. 

Inledningsvis menar flera intervjupersoner att det är svårt att avgöra huruvida språkbarriären 

är så pass stor att vårdnadshavaren är i behov av tolk. En intervjuperson beskriver denna 

svårighet och diskuterar hur vårdnadshavare ibland kan avböja tolk i mötet, vilket kan grunda 

sig i olika anledningar:  

Ja och en del kanske vill inte ställa till med besvär, man vill ju inte verka dålig som inte 

lärt sig svenska än. Man vill inte att det ska ta extra lång tid, man vill inte kosta 

samhället pengar… Alltså det finns ju många anledningar till att säga nej. 

(Intervjuperson D) 

Vidare berättar samma intervjuperson att en annan anledning kan vara att vårdnadshavaren 

inte vågar berätta att de inte förstår med risken att uppfattas som “korkade”. En annan 

intervjuperson berättar att det ibland har att göra med att de inte vill vara till besvär, och 

beskriver hur vårdnadshavare ibland kan anse att de kan svenska tillräckligt bra för att 

kommunicera, men att man mitt i ett möte kan upptäcka att det ändå finns ett tolkbehov. 

Intervjuperson D berättar att även när vårdnadshavare pratar “halvbra” svenska finns det en 

risk för missförstånd. Nedan uppmärksammas samma problem:  

[...] det finns ju verkligen dåliga exempel på om man har ett samtal med en klient som 

man tänker har tillräckligt bra [svenskförståelse]- och man tänker att personen kanske 

är blyg, och sedan så visar det sig att det här var inte alls tillräckligt bra språkförståelse, 

[...] vi har missförstått varandra under en väldigt lång period. (Intervjuperson G) 

 
1
 Då vårdnadshavare nämns i detta avsnittet menar vi de vårdnadshavare som huvudsakligen talar ett annat språk 

än svenska och således endast talar lite eller ingen svenska. Detta gäller såvida inget annat uttryckligen skrivs, 

exempelvis “svensktalande vårdnadshavare” eller dylikt.  
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Socialsekreterarna menar att dessa missförstånd påverkar vårdnadshavarens förutsättningar att 

göra sig förstådda samtidigt som det försvårar socialsekreterarens utredningsarbete. 

Missförstånd av denna karaktär kan grunda sig i en mängd olika omständigheter. 

Intervjupersonen fortsätter med att återge olika erfarenheter av hur stor roll dialektala 

skillnader kan ha i arbete med tolk; att exempelvis ha en tolk som pratar en annan dialekt än 

vårdnadshavaren kan leda till stora förvecklingar. Intervjuperson I diskuterar samma dilemma 

och förklarar hur svårt det kan bli när en klient pratar ett minoritetsspråk för vilket det finns 

förhållandevis få tolkar att tillgå i Sverige, vilket hen beskriver som begränsande. Vidare 

förklarar intervjuperson G utifrån en liknande situation som i citatet ovan hur misstankar 

väcktes kring huruvida klienten hade någon form av kognitiva begränsningar i och med att 

konversationerna med vårdnadshavaren, trots tolken, inte flöt på som de bör. I slutändan 

visade det sig att dock det berodde på dialektala skillnader i vårdnadshavarens och tolkens 

språk. Att inte kunna avgöra huruvida begränsad förståelse har att göra med 

språkförbristningar eller vårdnadshavarens kognitiva förmågor lyfter nästan alla 

intervjupersoner som en svårighet för utredningen.  

Samtliga socialsekreterare beskriver vikten av tolkens förmåga att kunna översätta som grund 

för att undvika missförstånd. En intervjuperson benämner detta som tolkkompetens och 

beskriver undermålig tolkkompetens som när tolken exempelvis inte håller sig neutral i 

konversationen, är otydligt kring översättandet, eller när den lägger sig i och börjar ställa egna 

frågor. Flera intervjupersoner lyfter andra aspekter av bristfällig tolkkompetens: inadekvata 

svenskkunskaper och felöversättningar medför att vårdnadshavarna själva kan behöva upplysa 

socialsekreteraren om dem. En ytterligare reflektion om tolkens bristfälliga svenskkunskaper 

görs nedan:  

Att [tolken] inte tolkar allting i detalj, och kanske att de inte själva behärskar svenskan 

hundra procent så att de kan få fram… ja men som sagt, det är inte bara ord, det ska ju 

vara kontentan av vad de säger som ska fram. Och då kanske man inte alltid översätter 

allt ordagrant bara man får fram det som familjen vill säga. Där kanske tolkar ibland 

också har svårt att få fram det på svenska. (Intervjuperson I) 

Vidare exemplifieras att en brist på transparens i kommunikationen kring vad som översätts, 

och vad som inte gör det, försvårar kommunikationen för socialsekreteraren: 

Senast igår fick jag fråga ‘Har du översatt det som han sade nu? Är det alltihopa eller 

var det något mer?’ För ibland känner man att det kan bli jättelånga beskrivningar hos 

en familj och det jag kan få tillbaka är två meningar. Så att det, det skapar en osäkerhet 

[...]. (Intervjuperson C) 

Att översättningar av väldigt långa ordströmmar sammanfattas i ett par meningar av tolken 

beskrivs också av en annan intervjuperson. Båda menar därav att man som socialsekreterare 

aldrig kan vara helt säker på vad som sagts mellan tolken och vårdnadshavaren vilket skapar 

en osäkerhet för socialsekreteraren i samtalet. Vidare upplever en annan intervjuperson denna 

aspekt som frustrerande och berättar att både socialsekreteraren och vårdnadshavaren, i 

tolkade samtal, riskerar att prata med tolken snarare än direkt med varandra.  

Att behöva förhålla sig till att en tredje part, det vill säga tolken, behöver närvara i alla möten 

under utredningsprocessen beskrivs av flera socialsekreterare som omständigt och 
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tidskrävande. De menar att samtal där en tolk är med tar längre tid än ett samtal utan tolk 

vilket är problematiskt i en barnavårdsutredning då man som socialsekreterare redan arbetar 

under en tidspress. Det yttras även att samtal med tolk kan ta dubbelt så lång tid, och två 

intervjupersoner uttrycker behovet av att ha fler möten på grund av den gällande 

språkbarriären för att kunna försäkra sig om att alla parter är införstådda i processen. 

Dessutom berättar intervjuperson D att man under mötena försöker hinna igenom så mycket 

som möjligt när tolken väl är bokad, vilket beskrivs som ofördelaktigt för såväl 

vårdnadshavaren som rättssäkerheten. 

Jag tycker inte att man har så mycket liksom… man pratar ju inte om det så här att ‘Hur 

ska man göra så att det verkligen blir rättssäkert?’, utan det blir ju lite att, ja men att de 

får det lite sämre på det sättet. [...] Alltså det är ju inte som att man får fem månader på 

sig istället för fyra för att man ska hinna boka in fler tolktider och sådär.  

(Intervjuperson D) 

Ännu ett tidskrävande moment är översättning av dokument. När utredningen avslutas skickas 

den med beslut hem till vårdnadshavaren och ifall behovet finns ska de få utredningen 

översatt till modersmålet. Intervjupersonerna förklarar dock hur man inte sällan skickar hem 

utredningen på svenska ändå. Angående detta lyfts återigen den tidspress som 

socialsekreterare jobbar under på grund av befintliga språkbarriärer i samband med 

dokumentöversättning: 

[...] och det är ju inte heller alls bra och inte rättssäkert överhuvudtaget, men det är 

många gånger som vi inte hinner det. Så då får de en utredning i sin hand på ett språk 

som de inte vet och inte kan läsa. Och det är inte bra. (Intervjuperson A) 

Att det är sällan som utredningarna faktiskt översätts bekräftas av ytterligare en 

socialsekreterare: 

Vi ska skriva utredningen för [familjens] skull, men vem skriver vi det egentligen för i 

de fallen? För de kommer ändå inte kunna läsa det. Där känner jag mig inte helt 

bekväm, för jag tror inte att det ens finns- jag vet en gång någon har översatt en text, en 

utredning, annars tror jag bara man skickar hem det. (Intervjuperson J) 

Liksom intervjuperson A, syftar intervjuperson J alltså till att dokumentet skickas hem till 

vårdnadshavarna på svenska istället för översatt till modersmålet. Hen menar att även om man 

har avslutande möten i alla utredningar får svensktalande vårdnadshavare hem ett dokument 

på ett språk som de förstår, kan läsa och reflektera över och sedan återkoppla till 

socialtjänsten ifall de har några frågor eller funderingar. Denna möjlighet får alltså inte de 

vårdnadshavare som inte behärskar språket när de får hem dokumentet på svenska. Detta 

diskuteras också av en annan intervjuperson som poängterar att allt som tas på ett avslutande 

möte inte alltid är lätt att komma ihåg och att det därför är fördelaktigt att kunna läsa 

utredningen i lugn och ro hemma. 

Intervjuperson J beskriver hur vissa aspekter av utredande möten inte är inkluderande för 

vårdnadshavarna. Detta exemplifierar hen genom att diskutera en metod som används i 

kommunen hen jobbar där man skriver punkter under mötet synligt på en tavla för att göra 

vårdnadshavare mer delaktiga. I dessa fall har det en motsatt effekt, och leder snarare till 
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exkludering då de inte kan svenska. Vid fråga om huruvida utredningar skiljer sig ifall 

vårdnadshavarna är svensktalande eller inte delges följande: 

Nej men den största skillnaden i processen blir ju någonstans, eh, alltså delaktighet och 

lättillgänglighet. Alltså det blir ju inte lika lättillgängligt för de som pratar ett annat 

språk än oss, för de kan inte bara ringa till mig och ställa en snabb fråga eller bara 

avboka ett möte, kanske. Och sedan tänker jag just, delaktighet i samtal tänker jag, det 

här med skriva på tavlan och så, de får ju inte riktigt samma. (Intervjuperson J) 

En annan socialsekreterare jämför tolkade samtal och utredningar med viskleken; hen 

beskriver hur nyanserna i samtalen försvinner när de är tolkade och att alla samtal med 

vårdnadshavarna således går igenom ett filter: tolken. Detsamma understryks av en till 

intervjuperson som menar på att allt man säger och gör, alla ansiktsuttryck och röstlägen blir 

svåra att läsa av då konversationen endast sker indirekt med varandra genom tolken. På grund 

av detta menar hen att samtalen kan bli “yxiga” och “inflexibla”, och understryker att 

utredningarna blir orättvisa gentemot vårdnadshavarna då de på grund av språkförbristningar 

inte har samma möjlighet att bli utredda ordentligt.  

Under möten där det finns en språkbarriär mellan dem själva och vårdnadshavare tolkar vi det 

som att socialsekreterare strävar efter vad Habermas (1996) benämner som 

förståelseorienterat handlande; det vill säga ett handlande där parterna bland annat strävar 

efter att undvika missförstånd. Tolken framställs som ett tydligt redskap för just detta, men 

trots det beskriver intervjupersonerna hur även samtal med tolk kan medföra missförstånd och 

därigenom förhindra det eftersträvade samförståndet mellan dem själva och vårdnadshavare. 

Utifrån Blumer (1969) och den symboliska interaktionismen kan det genom detta antas att 

symboliken i interaktionerna vårdnadshavare och socialsekreterare emellan filtreras genom 

tolken. Betydelsen av objekten, såväl fysiska, som sociala eller abstrakta, utgör en grund för 

hur en part tolkar och förhåller sig till symboliken i en interaktion. Om två parter i en 

interaktion inte har möjlighet att kommunicera tydligt med varandra går det inte att säkerställa 

den andres uppfattning om objektet i fråga och därmed inte heller symboliken i 

interagerandet. Sett till Bourdieus (1991) teori om symboliskt och lingvistiskt kapital innebär 

ett högre lingvistiskt kapital i detta sammanhang en behärskning av det svenska språket då det 

är det huvudsakliga språket som används inom den svenska socialtjänsten. Socialsekreterarna, 

som behärskar det svenska språket, har i denna kontext ett högre lingvistiskt kapital än 

vårdnadshavarna, som talar lite eller ingen svenska i den grad att de ofta behöver en tolk 

närvarande under utredningens gång. Utifrån socialsekreterarnas upplevelser och 

beskrivningar kan det konstateras att vårdnadshavarnas lingvistiska kapital, eller bristen 

därav, delvis är avgörande för kvalitén på utredningsprocessen liksom deras förutsättningar i 

den. Det ska däremot tydliggöras att intervjupersonerna inte har uttryckt att resultatet av 

utredningen förändras till följd av vårdnadshavarens språkkunskaper. Deltagarna i studien 

menar att utredningens beslutsfattande och utfall inte påverkas av språkbarriärer; de har 

snarare beskrivit olika aspekter kopplat till språkbarriärer som försvårar själva processen, 

vilket är viktigt att poängtera här. 
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5.1.2. Maktrelationen 
När intervjupersonerna får frågan om hur de under barnavårdsutredningar förhåller sig till 

vårdnadshavarnas utsatthet i relation till socialtjänsten reflekterar de flesta över deras 

maktposition som myndighetsutövare. En aspekt av maktrelationen mellan socialsekreterare 

och vårdnadshavare lyfts nedan: 

Ja precis… jag förstår att det finns en… att vi har större makt. Så är det ju, det har vi ju. 

Vi sitter ju på makten att ta deras barn. Så är det ju, och det vet ju de också. Och det är 

ju det många av de här utländska familjerna tror att vi ska göra. (Intervjuperson E) 

Som intervjupersonen beskriver är hen medveten om att socialsekreterare befinner sig i en 

större maktposition och att vårdnadshavarna också är medvetna om detta. En annan 

intervjuperson beskriver hur hen tror att det kan kännas för vårdnadshavaren: 

[...] För vi sitter ju på mycket makt. Så är det ju. Och vad man säger, och hur det 

uppfattas. Det kan ju absolut bidra till, ja men, känslan av maktlöshet hos den andre.  

(Intervjuperson C) 

Flera socialsekreterare menar att de flesta vårdnadshavare de träffar som kan lite eller ingen 

svenska är personer som är relativt nyanlända till Sverige. En av intervjupersonerna upplever 

att vårdnadshavare från andra länder ofta tror att det som en socialsekreterare säger är något 

som vårdnadshavarna måste göra, vilket hen menar inte stämmer eftersom socialtjänstens 

primära uppgift är att ge vägledning och stöd till dem. Att vårdnadshavarna har den här 

uppfattningen kan vara svårt att hantera:  

Jag tycker att det här är en av de saker som gör det här jobbet väldigt svårt. Just det här 

att vi sitter på så otroligt mycket makt. Att det här jag säger… och det tänker jag är en 

skillnad med personer som kommer från andra länder, än de som är födda och 

uppvuxna i Sverige, att de har sån otrolig tilltro till oss, till myndigheter. Till… ibland 

kan jag nästan känna att de är lite rädda för oss. Och det, det är svårt att hantera. För 

dels vill jag inte ha den makten. Jag tycker också att det viktigt att fundera kring den 

och reflektera. (Intervjuperson F) 

 

Att socialsekreterarna är medvetna om sin egen maktposition i relation till vårdnadshavare 

kan förstås utifrån vad Blumer (1969) benämner som “självobjektet”, alltså vilken syn en 

deltagare i en interaktion har på sig själv. Synen på självobjektet formas, liksom andra objekt, 

utefter interaktioner, och socialsekreterarnas syn på sig själva som en aktör i en maktposition 

kan tänkas styrkas utefter det faktum att detta även är synen som de upplever att 

vårdnadshavarna har om dem. 

Vidare påpekar Intervjuperson D att en del av den makt som socialsekreterare har i sin 

yrkesroll är makten att skriftligen formulera vad en klient sagt under ett möte i dokumenten 

för en utredning. Hen menar att socialsekreteraren kanske omedvetet väljer att omformulera 

vad en vårdnadshavare sagt beroende på vilken uppfattning den har av vårdnadshavaren sedan 

tidigare:  

Ja alltså det blir ju en makt… man har ju tolkningsföreträde där och kan välja att, ja 

men den här familjen… ja att man vill att det framgår att de är lite burdusa så kanske 

man tar med om de sagt något burdust liksom. Och sen så en annan gång så kanske man 

tycker att okej, det lät burdust men den är egentligen inte sån. Ja då kanske man liksom, 
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skriver det med mer akademiska ord. Om den sagt ‘ja men då lackar jag ur’, kanske den 

säger om barnet. Och då bara, ja fast den brukar ju sköta sig [intervjupersonen tänker 

högt som om till själv], ja men ‘då förlorar föräldern tålamodet lite mer’. Så det blir ju 

ganska färgat av den som skriver, och hur den använder språket och ja… man 

formulerar ju om språket. Och det väl också saker man inte ska göra egentligen. [...] 

Men ja… det är ju helt klart en maktgrej med språket. (Intervjuperson D) 

Här beskriver intervjupersonen att utredningen blir färgad av hur den som skriver vill 

framställa vårdnadshavarna. Trots att “lacka ur” och “förlora tålamodet” i praktiken kan ha 

samma innebörd, uppfattas det ena uttrycket som mildare och således mer fördelaktigt för 

vårdnadshavaren då det skrivs in i en utredning.  

I enlighet med Bourdieu (1991) spelar socialsekreterarens lingvistiska kapital i detta 

sammanhang en tydlig roll i att aktualisera maktrelationen mellan hen själv och klienten även 

om det inte nödvändigtvis är på ett märkbart sätt. Socialsekreteraren är genom sitt lingvistiska 

kapital mer införstådd i hur olika begrepp och koncept kan uppfattas av läsaren av 

utredningen och kan med ett fåtal ord skifta innebörden av texten för denne. Om 

socialsekreteraren exempelvis anser att ett tvångsomhändertagande enligt Lagen (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är aktuellt, skickas utredningen till 

förvaltningsrätten för att läsas inför rättsprocessen. Genom att i utredningen konstruera 

objektet vårdnadshavaren på ett särskilt sätt kan socialsekreteraren främja en specifik reaktion 

(i symbolisk mening) från läsaren. Ifall vårdnadshavarens attityd och beteende är uttryckt på 

ett visst sätt kan det tänkas påverka läsaren, alltså förvaltningsrättens uppfattning om 

utredningen. På så sätt kan socialsekreterarens lingvistiska kapital och symboliska 

interaktioner, om än på ett omedvetet sätt, vara avgörande för utfallet av utredningen.  

5.1.3. Det byråkratiska språket  
Socialsekreterarna diskuterar främst lingvistiska språkbarriärer, men berör också 

myndighetsspråket vilket innefattar termer specifika för det sociala arbetet och 

barnavårdsutredningar. Detta myndighetsspråk har vi valt att benämna som det byråkratiska 

språket. Nedan problematiseras det faktum att det byråkratiska språket är mångsidigt och 

svårförstått:  

Ja men jag tänker att ombuden pratar på ett juristspråk, de har juridikens språk. Vi har 

socialtjänstens myndighetsutövningsspråk. Domaren sitter uppe på ett podie med sina 

nämndemän och de har sitt språk. Så att även om föräldrarna har sina egna ombud som 

kan förklara så blir det ganska svårt att förstå hela processen. (Intervjuperson A) 

Intervjudeltagarna belyser svårigheter med att ord som för dem, i och med sin yrkesroll, 

förefaller vara självklara inte alls är det för klienterna som de möter. Intervjuperson C menar 

att professionella begrepp finns till följd av ett behov av dem, eftersom de definierar 

någonting. Intervjuperson G påpekar att socialtjänsten förhåller sig till lagstiftning, skriven på 

ett juridiskt språk, samt till ett rättssamhälle som ställer krav på att vissa saker uttrycks på ett 

visst sätt. Hen syftar till att det finns vissa rättssäkerhetsaspekter i användandet av det 

byråkratiska språket som innefattar den information man som socialsekreterare ska delge ens 

klient. Båda intervjupersonerna framhåller att det därför krävs en kompetens hos 

socialarbetaren att kunna förhålla sig till sitt byråkratiska språk och sitt språk med klienten 
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samtidigt. En av dem menar att klienter ibland motsatt sig just till följd av det byråkratiska 

språket, men att språket varit nödvändigt i den situationen:  

Att förstå ett myndighetsspråk samtidigt som att kunna använda språket på ett sätt som 

föräldrarna förstår eller att liksom uttrycka saker på ett sätt- alltså man kan ju utge svåra 

budskap på olika sätt, så. Jag har haft klienter som bara ‘Ni håller på med era ord!’ Ja, 

det gör vi för att så här- och vi är väldigt luddiga ibland, det kan man ju ge dem, men 

det är för att vi inte kan- om någon vill ha ett tydligt besked på när det här kommer 

hända, då kan inte vi svara det för vi vet inte. Gör jag det så riskerar jag att göra mig 

själv, och min klient en otjänst liksom. (Intervjuperson G) 

 

Flera av socialsekreterarna påpekar att myndighetsspråk kan vara lika svårt för en person som 

behärskar det svenska språket, som en person som inte gör det. Det byråkratiska språket 

uttrycks dock som en ytterligare språkbarriär i mötet mellan socialsekreterare och 

vårdnadshavare som talar lite eller ingen svenska.  

[...] men till exempel det här med våld, det du var inne på med myndighetsspråk och så, 

att man kanske pratar om våld och då vet man inte… för det kan ju vara så också med 

en svensk familj, som bara inte förstår att vad menar man med våld egentligen. Och 

då… ja då blir man ännu mer osäker, när det dessutom är en tolk som ska översätta det. 

(Intervjuperson D) 

 

I citatet ovan återger intervjupersonen hur vissa ord kan ha en specifik innebörd utifrån det 

byråkratiska språket och därför kan vara svåröversatta för tolken och således inte helt 

självklara för vårdnadshavaren. En annan antyder detsamma gällande begrepp som 

föräldraförmåga och risk- och skyddsfaktorer som hen menar är specifika för socialtjänsten. 

Intervjupersonen exemplifierar nedan på vilket sätt ett byråkratiskt ord kan ha olika betydelse: 

 

Det kan ju vara väldigt kulturellt bundet vad som är viktigt. Det finns föräldrar som “Ja 

men mina barn mår jättebra, titta vad mycket mat vi har.”. Ja jo, men det är inte vår oro, 

för att om någon kommer från ett förhållande där mat inte var självklart så är det liksom 

‘the peak’ på föräldraförmåga, att kunna liksom försörja sitt barn, eller att man liksom 

mäter sin- sin föräldraförmåga i vad du kan konsumera åt ditt barn. Och det är också så 

här väldigt vanligt i vissa kulturer att “Ja men vi köper så mycket saker.”.  

(Intervjuperson G) 

 

I det här fallet innefattar en god föräldraförmåga, i en byråkratisk kontext, andra saker än i 

den kontext vårdnadshavarna har sin bakgrund i, vilket som konstaterat ovan kan gälla fler 

begrepp. Flera intervjupersoner tar upp exempel på byråkratiska ord, eller ord som har en 

specifik innebörd utifrån socialsekreterarens byråkratiska språkförståelse, vilka kan vara svåra 

för klienter men som för utredningens skull kräver en gemensam förståelse av båda parter. 

Intervjupersoner lyfter exempelvis “familjebehandling” eller konceptet “att kommunicera en 

utredning” som byråkratiska termer vilka kan vara svårförstådda för vårdnadshavare. 

Intervjupersonerna beskriver det byråkratiska språket bland annat som korrekt, stolpigt, 

högtravande, krångligt och akademiskt. 

 

Sett utifrån den symboliska interaktionismen kan detta förklaras som att vårdnadshavarna och 

socialsekreterarna kan ha två olika syner på ett objekt, exempelvis objektet föräldraförmåga. 

Enligt Blumer (1969) tolkas objekt olika av personer beroende på deras bakgrund och 
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erfarenheter och i likhet med detta beskriver Bourdieu (1991) att det lingvistiska kapitalet 

baseras på individens position och förkunskap inom området. I detta fall utgör det lingvistiska 

kapitalet i det byråkratiska språket en avgörande roll i hur socialsekreterarna tolkar objektet 

jämfört med vårdnadshavarna. Ett objekts mening för en individ kan dock förändras över tid 

och måste ses som något som skapas och definieras genom sociala interaktioner. 

Vårdnadshavarens tolkning av föräldraförmåga kan innebära försörjning sitt barn med mat 

och materiella behov, men kan genom sociala interaktioner med exempelvis socialsekreterare, 

och således nya erfarenheter, omformas till att objektet får en annan mening för denne. 

Detsamma kan även gälla tvärt om då socialsekreteraren genom interaktionerna kan få inblick 

i vårdnadshavarens förståelseprocess. Först efter det att båda har samma syn på objektet 

föräldraförmåga, eller i alla fall en förståelse av varandras syn, kan samförstånd uppnås och 

konstruktiv kommunikation kan föras på ett annat sätt.  

 

I citatet ovan återger intervjuperson G att det i olika kulturer kan finnas olika uppfattningar av 

föräldraförmåga, och vad som anses vara viktigt inom ramen för detta, men nämnvärt är att 

kultur inte behöver vara en avgörande faktor. Intervjupersonen själv förklarar vidare att det 

finns vårdnadshavare som förstår när hen pratar svenska, men inte när det blir för “teoretiskt 

eller myndighetsaktigt”. Som sagt menar vi att det är det lingvistiska kapitalet inom det 

byråkratiska språket som är betydelsefullt i detta; en person som har samma kulturella 

tillhörighet som socialsekreteraren men ett annat byråkratiskt lingvistiskt kapital kan också 

komma att ha en annan syn på objektet föräldraförmåga.  

5.1.4. Relationsskapande 
Relationen mellan dem själva och vårdnadshavare beskrivs av socialsekreterarna som en 

viktig del i processen för en barnavårdsutredning, men många beskriver olika svårigheter eller 

hinder i själva relationsskapandet. Som redovisat under den tolkade utredningsprocessen 

finns det sällan möjlighet att tala direkt med varandra ifall det rör sig om utredningsmöten där 

det finns en språkbarriär. En intervjuperson menar att en del av problematiken i 

relationsskapande härstammar i just detta:  

[...] jag tror att det liksom kan bli ett lite större avstånd på ett sätt med tolk. Ehm… att 

man aldrig kan rikta sig direkt till varandra, och både med röstläge och ansiktsuttryck, 

säga vad man menar, utan det går genom någon annan. Att man kan känna ännu mer 

främlingskap inför myndigheten och vad den vill och att den vill familjen väl liksom att 

det kan bli… att det inte går fram liksom. (Intervjuperson D) 

Intervjuperson G menar att relationsbyggande försvåras av att man tappar det vardagliga 

pratet när man inte talar samma språk, eftersom det är grundläggande i byggandet av en 

relation. Hen anser att det är svårt att bygga upp en allians när man inte talar samma språk och 

således inte har samma referensramar. I motsättning till detta menar en annan intervjuperson 

att relationsskapande med vårdnadshavarna inte är svårt i sig, men hen berättar att det är 

något man som socialsekreterare behöver lägga tid på vilket även G uttrycker genom att säga: 

Men det kan innebära att startsträckan blir lite större för att hitta den här gemensamma 

plattformen för vad vi båda förstår och hur vi båda kan relatera till varandra. Och hittar 

vi inte den, då kommer det vara en svår utredning. (Intervjuperson G) 
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Vidare poängterar samma socialsekreterare att det faktum att man inte kan varva möten med 

lättsammare samtal gör det svårare för socialsekreteraren att ställa de djupare och kanske 

svårare frågorna. Hen jämför det med att det i sådana fall kan kännas mer som ett förhör än ett 

samtal vilket styrks av en till intervjuperson som uppger att det oftare känns som att man 

kommer närmare varandra i mötet när alla parter behärskar det svenska språket väl nog. I 

citatet nedan belyser en av intervjupersonerna hur en relation med en vårdnadshavare kan 

vara gynnsam och återger att vårdnadshavare tenderar att öppna upp mer när de har en 

etablerad relation till socialsekreteraren.  

[...] ja men det tar lite tid för dem att, ja men som när de har lärt känna en lite, lärt 

känna mig, då kan de säga att ‘Ja men du vet den här gången, det blev inte bra men jag 

vågade inte säga någonting.’ och då kan vi prata om det [...]. (Intervjuperson F) 

Detta uttrycks av en till intervjuperson som nedan diskuterar hur det i utredningsprocessen är 

fördelaktigt med en god relation till vårdnadshavare: 

Ja, jag tycker det. För att ju bekvämare de blir med mig som handläggare, desto mer 

information kanske jag får eller ju mer tillit har de till mig som handläggare. Och att 

utredningen blir bra och i större utsträckning tar emot stöd om det är det som behövs. 

(Intervjuperson I) 

Medan det uttrycks att relationsskapandet mellan vårdnadshavaren och socialsekreteraren inte 

är avgörande för beslutsfattande uttrycker ändå intervjudeltagarna hur det är betydelsefullt för 

en smidigare utredningsprocess. Som intervjupersonerna återberättar får de, med en god 

klientrelation, fylligare utredningar med mer kommunikation parterna sinsemellan. Utifrån 

detta kan öppen och tydlig kommunikation tolkas som en viktig beståndsdel i vad Habermas 

(1996) kallar förståelseorienterat handlande. Ifall socialsekreterare och vårdnadshavare inte 

kan kommunicera öppet kring aspekter relevanta för utredningen förhindras möjligheten för 

dem att sätta sig in i varandras förståelseprocesser som är grundläggande i att uppnå 

ömsesidig förståelse enligt Habermas (1996). Därigenom sätts även hinder för möjligheten att 

båda parter ska förstå rationaliteten i handlandet, alltså i utredningen, vilket i sin tur utgör en 

viss risk för utebliven framgång i form av ouppnått samförstånd. En god relation är alltså en 

faktor som kan påverka kommunikationen positivt, men uttrycks som en svårighet för 

socialsekreterarna att uppnå.  

5.2. Strategier under utredningsprocessen 
Det andra temat som genomgående var centralt i intervjuerna var de strategier som 

socialsekreterare berättar att de använder sig av i kommunikation med vårdnadshavare som 

pratar lite eller ingen svenska i en barnavårdsutredning. Strategierna har delats in i 

underteman vilka är strategier för tolkanvändning, kommunikativa strategier, språk som 

resurs för en jämlik relation och kulturkompetens och kulturell samhörighet.  

5.2.1. Strategier för tolkanvändning 
Som tidigare konstaterat ser socialsekreterarna användandet av tolk som det främsta 

tillvägagångssättet för att förstå varandra i ett samtal där det finns en språkbarriär. Därtill 

använder sig socialsekreterarna av olika strategier för att tolkandet ska vara så framgångsrikt 



Nielsen & Solén 

29 (52) 

som möjligt. Inledningsvis påpekar flera socialsekreterare att de ofta försöker ha med en tolk 

redan från första samtalet, om de tror att det kan finnas en språkbarriär. Tolkbehovet baseras 

visserligen på vårdnadshavarens förmåga att behärska det svenska språket, men 

socialsekreterarna menar att tolken finns där för deras egen skull lika mycket som för 

vårdnadshavarnas skull, och därför tenderar de ofta att boka in en tolk i förebyggande syfte 

innan klientens behov av det är helt säkerställda. Detta görs för att undvika missförstånd 

redan från start. En intervjuperson menar att vårdnadshavarna för det mesta är positivt 

inställda till att använda tolk, men skulle vårdnadshavarna motsätta sig tolk försöker hen hitta 

ett sätt att “lirka in” tolken. Två andra intervjupersoner berättar att de vid motsättning kan 

lägga över tolkbehovet på sig själva. En av dem brukar förklara för klienten att det är hen 

själv som behöver tolken för att förstå, snarare än tvärtom:  

[...] Och då brukar jag göra så att jag säger ‘om jag ska försöka förklara det här på bästa 

sätt så behöver jag tolk. Jag behöver att en person som pratar ditt språk förklarar det 

här, för jag kan inte förklara det på ett bättre sätt än att använda just det här ordet som 

är svårt att förstå’, och lägga det på mig istället. För då kan det bli som att ‘Jaha, hon 

behöver hjälp istället’ inte som att dom inte förstår utan att jag inte kan förklara.  

(Intervjuperson F) 

Vidare uppger socialsekreterarna att det är viktigt att vårdnadshavarna känner sig nöjda och 

trygga med tolken, och berättar att de redan på förhand kan höra sig för om vårdnadshavarna 

vet någon tolk sedan innan som de har förtroende för, och sen använda sig av den tolken. 

Flera intervjupersoner menar att det också är väsentligt att säkerställa om vårdnadshavaren 

talar någon dialekt, så att språket blir rätt från början med tolken. Vidare menar de att det efter 

ett tolkat möte är viktigt att nysta i vårdnadshavarnas upplevelse av tolken och om de var 

nöjda med översättningen, annars ser man till att byta tolk till nästa gång. Att hitta rätt tolk 

menar socialsekreterarna underlättar i utredningsarbetet både för dem själva och 

vårdnadshavarna:  

[...] men också för att kolla förstår personen tolken bra? Ehm… är det rätt tempo med 

tolken? Alltså sådana där saker att man jobbar mer på att få till det bra. Och sen kanske 

då hitta en tolk som man kan ha med hela utredningsprocessen. Att man lägger ner mer 

tid och möda på att det ska bli bra, en bra tolkning utredningen igenom.  

(Intervjuperson D) 

Intervjupersonen menar här att det kan vara betydelsefullt att samma tolk används genom hela 

utredningen, vilket är en uppfattning som delas av andra socialsekreterare. En intervjuperson 

menar att det är för att vårdnadshavarna under utredningen ska ha en tolk som de vet vem det 

är, och en annan menar att vårdnadshavarna ska få använda en tolk de litar på. Vidare berättar 

flera socialsekreterare att om de själva under ett tolkat möte känner att det inte fungerar med 

tolken så kan de avslutat ett samtal mitt i eftersom samtalet ändå inte ger något om det inte 

tolkas korrekt. Socialsekreterarna bokar därefter in ett nytt möte med ny tolk så snart som 

möjligt, eller om det är telefontolk så kan de boka och ringa upp en ny tolk direkt.  

En intervjuperson menar att användandet av tolk i samtal är en “konst”, och uppger att ett 

tolkat samtal inte är som ett vanligt samtal. Det kan bland annat kräva att hen får agera 

samtalsledare, och att hen måste styra samtalet och ibland tolken. Flera socialsekreterare 

berättar att de i tolkade samtal måste vara uppmärksamma på turtagningen i samtalet och 
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reglera den vid behov. Detta bland annat genom att stoppa en vårdnadshavare när den pratar 

för länge, utan att stanna för att låta tolken översätta. Det kan också handla om att 

socialsekreteraren uppmärksammar att tolken översätter en kort mening när socialsekreteraren 

hört att vårdnadshavaren sagt mer än så, eller att tolken tvärtom översätter något betydligt 

längre än vad socialsekreteraren sagt, vilket intervjuperson D reflekterar över:  

[...] ja men om det blir för mycket liksom att man märker att tolken är för närvarande i 

samtalet så får man nästan sätta ord på det att “ja det är jätteviktigt att du sätter ord på 

det jag säger, men inte säger mer än det jag sagt”. [...] Ja jag vet inte, men jag har nog 

sagt ifrån ibland att eh… ja men det är ett samtal mellan oss två och du ska bara tolka 

liksom. Så det blir fel annars. (Intervjuperson D) 

 

Att intervjuperson D syftar på att tolken “bara” ska tolka går i linje med hur en annan 

intervjuperson verkar för att tolkade samtal ska kunna bli lika personliga och ha samma 

“värme” som hen menar att ett samtal utan tolk lättare kan få: 

 

Man tittar på familjen när man pratar. Alltså tolken är inte i rummet ens egentligen. [...] 

Men jag tror att man kan fastna om man inte är van och kolla på tolken. Och inte prata i 

Du-form, för att man tänker att det finns en till person i rummet. Men det gäller ju att 

tänka att man pratar ju till familjen, tolken är bara ett hjälpmedel liksom. Så det är väl 

det man kan göra för att det ska bli en bättre känsla i rummet. (Intervjuperson I) 
 

I intervjudeltagarnas resonemang om hur de arbetar med tolk, tycks målet vara att samtalet 

ska bli så likt ett samtal utan tolk som möjligt. Detta förutsätter som enligt ovan citat att 

tolken syns så lite som möjligt i samtalet, varav tolken framställs som ett hjälpmedel för 

socialsekreteraren snarare än till en person som medverkar i samtalet. Vidare pratar flera 

socialsekreterare inte bara om sina egna strategier för tolkanvändning, utan vilka strategier de 

tycker att det är viktigt att tolken använder sig av. En av intervjupersonerna menar att det 

finns förväntningar på tolken som måste uppnås för att det ska bli ett framgångsrikt tolkat 

samtal:  

[...] språk där man säger någonting på ett sätt som, om du hade sagt det på samma sätt 

på svenska så hade man menat någonting annat. Eller språk som man pratar väldigt 

väldigt mycket för att säga någonting väldigt lite. Och det sätter ju också väldigt höga 

krav på tolken, har man en dålig tolk så blir det ett dåligt samtal. [...] alltså, tolk är ju ett 

helt annat yrke där jag också förväntar mig att man inte bara har liksom läst språket 

utan också har en liksom ganska bra- man är väl bevandrad i hur man använder språket. 

Som sagt, skulle man bara direktöversätta saker så blir det sällan bra. Man kan väl 

direktöversätta med vad heter det, google translate, men det kan bli jätte- jättefel. Och 

är man en myndighet så har man inte så mycket utrymme för den typen av fel. 

(Intervjuperson G) 

 

Tolken framställs i det här resonemanget som en aktör med ansvar och förväntningar på en 

viss kompetens som måste uppnås i ett tolkat samtal, vilket skiljer sig från konstruerandet av 

tolken som ett osynligt hjälpmedel. Tolken som ett osynligt hjälpmedel kan snarare tolkas 

som ett objekt, där det inte finns utrymme för ett subjektivt handlande. Utifrån den 

symboliska interaktionismen (Blumer, 1969) har objektet tolken därav olika betydelser för 

socialsekreterarna i olika sammanhang. Vi har tidigare i enlighet med Bourdieu (1991) 

beskrivit hur socialsekreterarnas lingvistiska kapital aktualiserar deras maktposition i relation 
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till vårdnadshavarna, men utifrån detta kan också tolken tänkas sitta på ett högt lingvistiskt 

kapital. Både i relation till vårdnadshavaren, men också i relation till socialsekreteraren. 

Eftersom tolken både pratar vårdnadshavarens språk och socialsekreterarens språk har den 

makten att styra vad som “når” de olika parterna. Detta kan vara en del av förklaringen till 

varför socialsekreterarna anser att tolken ska vara så osynlig som möjligt i samtalet. Då 

tolken osynliggörs i interaktionen aktualiseras parternas maktpositioner annorlunda, jämfört 

med om tolken som aktör, får vara närvarande i samtalet. I de situationerna som 

socialsekreterarna menar att tolken bör ta egna initiativ i samtalet aktualiseras också tolkens 

maktposition med ett högre lingvistiskt kapital. 

5.2.2. Kommunikativa strategier vid språkbarriärer  
Utöver tolkanvändning finns det också andra strategier som socialsekreterarna använder i 

samtal som präglas av språkbarriärer. Dessa använder socialsekreterarna även i möten där det 

inte finns en språkbarriär, men de konstaterar vissa kommunikativa strategier som särskilt 

betydelsefulla i möten där det finns en sådan barriär. De kommunikativa strategier vi 

identifierat är tydlighet, information, repetition, sammanfattning och kontrollfrågor. 

En strategi som lyfts av flera socialsekreterare är deras förmåga att vara tydliga i samtal. De 

framhåller vikten av att vara kort och koncis, och inte ta upp “runt-i-kring-grejer” eller linda 

in saker i samtalen för att hålla en trevlig stämning. Detta kan förvirra vårdnadshavarna mer 

än vad det hjälper: 

[...] då är det ju lätt att linda in saker, så till slut så vet man inte vem som får göra vad 

nästan så, men alla är goda vänner. Och då, det blir jätteotydligt, och då tänker jag att 

det blir, att det är viktigt att berätta att ‘det här kan jag göra, det här ser jag, ni behöver 

göra ett förändringsarbete, era barn behöver få det här skyddet, och vad betyder det? Jo 

det betyder att ingen får slå barn.’ eller vad jag ska säga. Att man försöker vara tydlig. 

(Intervjuperson B) 

 

Här ger intervjupersonen exempel på vilken information som kan behöva kommuniceras 

tydligt till vårdnadshavaren. Just att informera om hur socialtjänsten fungerar understryker 

socialsekreterarna som särskilt viktigt i barnavårdsutredningar där vårdnadshavarna talar lite 

eller ingen svenska, eftersom de menar att det är vanligt att de nyligen kommit till Sverige 

och därav inte har någon större kunskap om det svenska välfärdssystemet. Till följd av detta 

upplever flera socialsekreterare att vårdnadshavare ofta har en negativ uppfattning av 

socialtjänsten, och att många tror att om de kommer i kontakt med socialtjänsten kommer 

deras barn direkt att tas ifrån dem. En intervjuperson menar att hen brukar försöka vända 

uppfattningen om socialtjänsten:  

 

Ja men dels så brukar jag säga att socialtjänsten är ett ställe där alla har rätt att få hjälp. 

Inte prata om att vi kopplas in när föräldrarna brister, utan att säga att när det är svårt 

hemma… när man tycker att det är svårt kring barnen [...] då har man rätt att få hjälp. 

Inte att vi går in för att ni inte är så bra som föräldrar just nu, utan att för att få hjälp. 

Alla har rätt till att få hjälp när det är svårt. Att försöka vända på det, att socialtjänsten 

är till för att hjälpa till för att ni har rätt till det. [...] Men också visa upp att 



Nielsen & Solén 

32 (52) 

socialtjänsten är så mycket mer än föreställningen som många familjer som inte pratar 

svenska har: att vi kommer ta barn. (Intervjuperson F) 

 

Intervjuperson E berättar att uppfattningen om att socialtjänsten “tar barn” är så vanlig att hen 

nästan alltid inleder sina utredningar med att förklara att socialtjänsten är där för att hjälpa 

och att de inte vill ta vårdnadshavarens barn. Vidare menar intervjupersonen att det främst är i 

samtal med vårdnadshavare som talar lite eller ingen svenska som hen inleder på det sättet, 

men att det också är vanligt i samtal där vårdnadshavarna är “svenskar” (intervjupersonen 

syftar till svensktalande vårdnadshavare). Att inleda samtalet på det sättet gör att 

vårdnadshavarna kan slappna av. En annan socialsekreterare berättar också om hur viktigt det 

är att informera om den svenska socialtjänsten och är, likt intervjuperson E, inne på att det får 

föräldrarna att känna sig tryggare:  

Sedan så tänker jag att om man inte bara tittar på språk utan även kulturell förståelse så, 

så här, det sätter ju andra- alltså har man liksom en bakgrund från ett land där 

myndigheter inte fungerar som de gör i Sverige sätter det ju extra mycket krav på oss 

att kunna förklara hur socialtjänsten fungerar. Och att ibland typ dämpa oro på ett annat 

sätt än vad man gör med andra föräldrar, att så här, vad det är man gör. (Intervjuperson 

G) 

 

Utifrån detta kan socialsekreterarnas angelägenhet om att informera vårdnadshavarna om 

socialtjänsten tolkas grunda sig i att de uppmärksammar att vårdnadshavarna inte delar 

samma uppfattning av socialtjänsten som dem själva. Detta kan kopplas till att de har olika 

syn på vad den symboliska interaktionismen kallar för objekt, vilket i det här fallet är 

socialtjänsten. Enligt Blumer (1969) agerar människor utifrån den mening som objektet har 

för dem, och eftersom socialsekreterarna och vårdnadshavarna har olika uppfattning av 

socialtjänsten är det också realistiskt att de har olika inställning. Vi tolkar det som att 

socialsekreterarna förstår att vårdnadshavarna, utifrån sin bakgrund och erfarenheter, har en 

annan syn på socialtjänsten, vilken socialsekreterarna genom interaktion ämnar förändra. 

Vidare menar Blumer att objektets mening grundar sig på interaktioner med andra, vilket 

innebär att det skulle kunna vara möjligt för socialsekreterarna att förändra vårdnadshavarnas 

syn på socialtjänsten. Utifrån interaktionerna måste objektets betydelse däremot bearbetas 

genom en tolkningsprocess hos individen, vilken sker inom ramen för individens nuvarande 

vetande. Detta kan kopplas till det Habermas (1996) hänvisar till som kulturen: det 

vetandeförråd utifrån en individ tolkar kommunikation. Detta kan försvåra för 

socialsekreteraren att direkt ändra vårdnadshavarens uppfattning och inställning till 

socialtjänsten. Däremot tror vi att interaktionerna i samband med att vårdnadshavarna över tid 

får nya erfarenheter, kan förändra vilken betydelse socialtjänsten kommer att ha för denne.  

 

Vidare tar flera socialsekreterare upp repetition och sammanfattning som två viktiga strategier 

i dessa samtal. En intervjuperson har som strategi att ta om information vid flera tillfällen och 

i olika sammanhang, för att öka möjligheten att det ska bli tydligt för vårdnadshavaren. En 

annan berättar att det känns särskilt svårt när hen förklarat något många gånger vid flera 

tillfällen, och vårdnadshavarna trots detta inte förstår vad hen försöker klargöra. I sådana fall 
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menar dock intervjupersonen att det bara är att fortsätta repetera och försöka hitta andra sätt 

att förklara samma sak på: 

 

Man pratar om samma saker hela tiden. Det är ju liksom… det går inte att komma 

vidare. Man får försöka ta ett möte och så får man förklara på ett annat sätt, och ett 

annat sätt. Man får försöka ta andra personer till hjälp som finns runt omkring en.  

(Intervjuperson E) 

 

Intervjuperson G berättar att hen alltid sammanfattar i slutet av samtal för att det ska bli extra 

tydligt för vårdnadshavaren, men också för att undvika missuppfattningar. Detta framhåller 

också en annan socialsekreterare som viktigt och menar att hen använder sig av 

sammanfattning men också ställer kontrollfrågor i högre grad i dessa samtal, än i samtal där 

båda parterna talar svenska. Att ställa kontrollfrågor är något som nästan alla socialsekreterare 

berättar att de använder sig av för att säkerställa att det finns ett samförstånd hos 

vårdnadshavaren, vilket enligt socialsekreterarna kan vara svårare att få bekräftat i ett samtal 

där vårdnadshavaren inte talar samma språk. Som konstaterar i avsnittet Den tolkade 

utredningsprocessen menar flera socialsekreterare att det ibland av olika orsaker händer att 

vårdnadshavarna säger att de förstår, fast de kanske inte gör det. När socialsekreteraren ställer 

motfrågor blir det tydligt om vårdnadshavaren faktiskt har förstått eller inte:  

 

[...] vissa svarar ju bara ”Ja”, ”Ja, ja, ja, ja”, och sen när du ställer en ny fråga så blir det 

tydligt att… nej det där förstod den inte. Och att då liksom be dem själva summera, för 

då får du en bild av hur mycket de förstod och inte. (Intervjuperson F) 

Intervjupersonen lyfter här att sammanfattning inte bara är en strategi för socialsekreteraren 

att själv använda sig av: att också be vårdnadshavaren sammanfatta under samtalet är 

användbart för att ta reda på om de befinner sig på samma våglängd. Denna strategi nämner 

även fler socialsekreterare. 

Samtliga ovan nämnda strategier uttrycker socialsekreterarna att de använder för att 

säkerställa att vårdnadshavaren förstår dem och vad utredningen innebär, men också för att 

säkerställa att socialsekreteraren förstår vårdnadshavaren. Detta kan utifrån Habermas (1996) 

begrepp kommunikativ handling tolkas som att socialsekreteraren har ett förståelseorienterat 

handlande och vill undvika riskerna missförstånd och utebliven framgång. Genom att undvika 

missförstånd drar vi slutsatsen att chanserna för en framgångsrik utredning kan öka, som i sin 

tur kan innebära att barnet eller barnen till vårdnadshavaren i fråga får det bättre. Vi tolkar det 

som att socialsekreterarna använder dessa strategier för att få till stånd en ömsesidig 

förståelse, där båda parterna kan förstå innebörden av utredningen och målet med utredningen 

och därigenom rationaliteten i utredningen. Därav är vår tolkning att socialsekreterarna 

strävar efter kommunikativt handlande. Nämnvärt är dock att i de fall som socialsekreterarna 

inte lyckas med en ömsesidig förståelse av utredningens innebörd, kan det inte heller ses som 

en kommunikativ handling. Detta eftersom ett samförstånd enligt Habermas kräver 

gemensamma övertygelser och inte kan påtvingas. Om en vårdnadshavare inte håller med om, 

eller inte kan nå en förståelse av, socialtjänstens oro för barnet eller barnen kan parterna inte 

heller komma fram till en handlingsplan genom konsensus. Handlandet hos socialsekreteraren 
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tvingas således bli strategiskt, eftersom utredningen måste genomföras oavsett om parterna 

har en ömsesidig förståelse eller inte.  

5.2.3. Språk som resurs för en jämlik relation 
När vi under intervjun pratar om språk, och hur socialsekreterarna använder språket som ett 

verktyg i sitt arbete, tar flera socialsekreterare upp vikten av att kunna anpassa sitt språk 

beroende på vem de talar med för att göra sig förstådd. Efter en reflektion av intervjuperson D 

om hur hen ser på språket som en maktresurs ställs frågan om hens förhållningssätt till 

vårdnadshavaren skiljer sig beroende på om den pratar svenska eller inte, vilket 

intervjupersonen svarar enligt följande:  

 

Ja men det tror jag absolut. Man får försöka anpassa språket utifrån den man pratar 

meds nivå. Och sen också gärna… man ska ju gärna använda liknande språk, alltså om 

man märker att klienten använder ett visst ord för någonting så är det ju bra att använda 

samma vokabulär liksom. Så det är ju mycket man kan göra, och vara lite följsam så. 

(Intervjuperson D) 

 

Att anpassa språket går att göra på olika sätt enligt socialsekreterarna, varav intervjupersonen 

här framhåller att använda ett liknande språk och ordbruk som vårdnadshavaren. En 

intervjuperson menar att det för vissa svenska ord eller begrepp inte finns någon direkt 

översättning på vissa språk, varav det är viktigt att kunna beskriva och förklara snarare än att 

översätta:  

 

Det som kan bli tokigt tänker jag där handlar det om vissa kulturskillnader hur man ser 

på typ NPF-diagnoser (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) finns inte i vissa 

andra länder och hur man förklarar det, utan att antyda att det är något fel på barnet. Att 

det kan bli språkligt hur man översätter det, istället för att beskriva det, då kan man 

känna sig lite osäker. Men då brukar vi oftast istället beskriva orden eller begreppet [...]. 

(Intervjuperson H) 

 

Vidare berättar en annan socialsekreterare om att använda sig av ett “lätt” språk:  

 

Så ja, språk är makt. Jag försöker när jag pratar med tolkar, försöka göra det… inte 

utifrån tolkarna att de inte kan men att de ska översätta inte så svåra ord. Det är sällan 

jag använder förskönande beskrivningar av någonting, utan jag försöker vara ganska 

lätt i det jag försöker prata om. (Intervjuperson E) 

 

Likt många av de andra socialsekreterarna konstaterar intervjupersonen ovan att språket är en 

maktresurs i hens arbete, och hanterar det genom att inte använda ett svårt språk. Detta 

reflekterar också en till intervjuperson över och trycker på vikten av ett enkelt språk, med 

anledning av följande resonemang:  

 

Jag tycker att språket är kanske det första som… ja men som är ett tecken på makt. 

Skulle jag sitta och prata på det språket som jag pluggat på, alltså akademiskt, eller 

prata på det språk som jag ofta skriver i journaler och så, för att man ska använda ett 

visst språk, då tappar jag ju klienten. Det är ju inte alla klienter som skulle säga om det 
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inte förstår, utan att man själv är så pass… så makt i rummet. Så kanske man är två 

handläggare vilket man oftast är och så kanske vi har en klient, bara det ökar 

maktförhållandet i rummet. Då tycker jag att språket är det första som kan göra det lite 

mer jämlikt. (Intervjuperson I) 

 

Anpassat språk blir med detta citat som grund inte bara ett verktyg för socialsekreterare att 

göra sig förstådda i ett samtal där vårdnadshavaren talar lite eller ingen svenska, utan också 

ett verktyg för att jämna ut maktobalansen. Socialsekreterarna synliggör att beroende på vilket 

språk de använder sig av, såsom akademiskt språk, myndighetsspråk eller enkelt språk, 

upprätthåller de också i olika omfattning maktrelationen som finns mellan dem och 

vårdnadshavaren. I enlighet med Bourdieus (1991) resonemang om symbolisk makt indikerar 

detta på att socialsekreterarna är medvetna om att de besitter ett högt lingvistiskt kapital, och 

genom att de använder sig av ett enkelt språk eller liknande ordbruk som vårdnadshavaren 

kan aktualiseringen av maktpositionerna i samtalet tänkas blir mer jämlika. Nämnvärt är dock 

att Bourdieu menar att maktpositionen inte bara baseras på vad som sägs i en interaktion, utan 

också hur det sägs och vem som säger det. Utifrån detta kan visserligen hur socialsekreteraren 

säger något minska maktskillnaderna, men i interaktionen går det inte att bortse från 

socialsekreterarens roll och vilken social position denne har. Det faktum att socialsekreteraren 

utifrån sin yrkesroll har makt att ingripa i vårdnadshavarens liv kvarstår oavsett om den 

använder ett förenklat språk eller inte. Detta är något som en av intervjupersonerna synliggör:  

 

[...] ja men, de ska våga, liksom, anförtro sitt familjeliv och bekymmer kring sina barn 

till mig när de också vet att jag sitter på en makt att kunna påverka att de kanske inte 

ens har sina barn hemma. Så det är ju, visst är det ett väldigt utsatt läge. (Intervjuperson 

C) 

 

Samtliga socialsekreterare konstaterar och synliggör sin maktposition under intervjuerna, men 

flera av dem menar att deras maktresurser inte är lika omfattande som många klienter verkar 

tro. En intervjuperson menar att det slutgiltiga beslutet för ett omhändertagande av barn ligger 

hos förvaltningsrätten, vilken hen är noga med att informera vårdnadshavarna om, och i 

samband med det också informera dem om deras rättigheter att själva göra sina röster hörda. 

Vidare menar intervjupersonen att det är viktigt att reflektera över sin maktposition och hur 

den återspeglar sig i mötet med klienter i allt från hur hen säger något, hur hen lyssnar, hur 

hen använder sitt kroppsspråk och hur transparent hen är i utredningsprocessen. Med 

Bourdieus (1991) tankar om symbolisk makt som grund, kan samtliga delar av dessa 

reflektioner tolkas utgöra symboliken i en interaktion. Genom att inte bara vara medveten om 

vad hen säger, utan också hur hen säger något eller kommunicerar via kroppsspråk tolkar vi 

det som att socialsekreterarens ambition är att dämpa maktskillnaderna i mötet. En annan 

intervjuperson förklarar hur hen brukar försöka göra sig själv så tillgänglig som möjligt för 

vårdnadshavarna, för att trygga vårdnadshavare om att inget kommer ske “bakom ryggen” på 

dem. En utav intervjupersonerna förmedlar en viss motvilja till den makt hen besitter som 

socialsekreterare och menar att hen i ambition att göra relationen mer jämlik brukar påpeka 

för vårdnadshavarna att hen som socialsekreterare inte heller förstår eller kan allt, vilket 

förklaras genom följande resonemang:  
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För då visar vi ju också att vi är inte här uppe (höjer handen) och dom här nere (sänker 

handen). Utan att man lite mer jämlika. Samtidigt som vi inte är det, vi är ju inte 

jämlika i relationen. Och det måste man ju också ha… respekt för, och en ödmjukhet 

inför också. (Intervjuperson F) 

Som nämnt i 5.1.1. Den tolkade utredningsprocessen om socialsekreterares syn på vad 

Blumer (1969) benämner som självobjektet, är de medvetna om sin maktposition i relation till 

vårdnadshavare. Å ena sidan kan denna syn som sagt tänkas styrkas utifrån att 

vårdnadshavarna har samma syn på maktpositionen, å andra sidan menar dock flera 

socialsekreterare att vårdnadshavarna tror att maktpositionen är större än vad 

socialsekreterarna menar att den faktiskt är; alltså att socialsekreterarnas syn på deras 

självobjekt skiljer sig något från vårdnadshavarnas syn på dem som objekt. Däremot går det 

genom citatet ovan att se hur socialsekreterare använder denna medvetenhet om 

vårdnadshavarnas syn på dem som objekt för att arbeta mot att denna syn ska vara mer lik den 

syn som socialsekreterarna har på sitt självobjekt. Detta görs genom språket i en ansats att 

jämna ut maktrelationen mellan parterna.  

5.2.4. Kulturkompetens och kulturell samhörighet 
När intervjuperson G berättar om varför det är viktigt att informera vårdnadshavarna om hur 

socialtjänsten fungerar lyfts blicken från språket och intervjupersonen trycker på att också den 

kulturella förståelsen måste synliggöras. I det här fallet pratar hen om vårdnadshavarens 

förståelse för hur myndigheter fungerar i det land som vårdnadshavaren har sin bakgrund i, 

och hur det är en viktig aspekt att ha i åtanke i hur vårdnadshavaren kan förstå den svenska 

socialtjänsten. Vidare menar intervjupersonen att det finns ett stort behov av kulturkompetens 

hos dagens socialsekreterare. Som konstaterat i avsnittet 2. Tidigare forskning innebär 

kulturkompetens hos socialsekreteraren att precis som intervjupersonen syftar till: synliggöra 

klientens uppfattningar utifrån dess kulturella innebörd (Hall och Valdiviezo, 2019:17f). I 

flera intervjuer kommer begreppen kultur och kulturkompetens upp, och flera 

intervjupersoner tar upp vikten av vad som kan tolkas vara kulturkompetens, trots att de inte 

uttryckligen benämner det som det.  

Flera socialsekreterare uppger kultur som en anledning till varför det ibland kan vara svårt att 

förstå varandra. En berättar att trots att tolk används vid samtal med någon som inte talar 

svenska, så kan det vara svårt att att förstå varandra eftersom det kan grunda sig i kulturella 

skillnader och inte språket i sig. I linje med detta berättar en annan intervjuperson att det kan 

vara bra om tolken, när det behövs, inte direktöversätter utan snarare berättar vad 

vårdnadshavaren har sagt men anpassar det så att det kan förstås utifrån socialsekreterarens 

kulturella uppfattning:  

[...] ‘Nu säger föräldern det här, så här, det betyder det här.’ och det brukar vara 

ganska- det brukar vara väldigt bra för mig att förstå. Inte bara vad man säger, utan vad 

man menar för att där kan direktöversättningen bli ganska knepig. Det är också språk 

[...] där man säger någonting på ett sätt som, om du hade sagt det på samma sätt på 

svenska så hade man menat någonting annat. (Intervjuperson G) 
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Vidare belyser flera socialsekreterare vikten av att vårdnadshavare, och klienter generellt, kan 

känna kulturell samhörighet med en person från socialtjänsten. Antingen genom en 

socialsekreterare med samma bakgrund, via tolken eller genom en kontaktperson. 

Socialsekreterarna menar att det kan vara lättare att känna förtroende för någon som har 

samma kulturella bakgrund. En intervjuperson resonerar enligt följande:  

 

[...] Ja men att de känner att det är någon som lite mer… ja men som de känner att den 

förstår dem rent språkligt. Så det tycker jag liksom blivit en trygghetsgrej i en del 

möten. Kanske framförallt när det varit svåra situationer [...] att det finns någon som 

hör samma sak som är från samma… ja. Som liksom bekräftar att så här är läget. [...] ja 

men det blir ännu tydligare att det är liksom inget missförstånd eller… ja den som 

levererar budskapet är inte bara att den kan deras språk men den är också...har lite mer 

koll på deras kultur och sådär och… ja. (Intervjuperson D) 

 

En av socialsekreterarna berättar att hen har arabisk bakgrund och menar att det är en tillgång 

i hens arbete med vårdnadshavare. Hen kan inte tala arabiska särskilt väl, men förstår om 

någon annan pratar. Därav brukar hen i samtal med vårdnadshavare som talar arabiska 

antingen låta dem prata utan att tolken översätter, men att tolken får översätta när hen talar 

svenska, eller om vårdnadshavarna har en tillräcklig svenska - inte ha tolk alls. Detta menar 

intervjupersonen förändrar hela samtalsklimatet till det bättre och exemplifierar det med att 

berätta om ett möte som hen tyckte gick särskilt bra med vårdnadshavare som talar arabiska:  

 

[...] Det var en familj som var ganska… besvikna på skolan och hur man hanterat saker. 

Och när det blev klart för dem att det kan prata arabiska med mig så tycker jag att hela 

stämningen i rummet förändrades. Jag vet inte om jag ens hade tolk i mötet. Tanken var 

nog att de inte behövde det. Vissa säger att de inte behöver men sen så är svenskan 

väldigt begränsad. Så det blev lite jobbigt där i början men sen när de kände att ‘jaha, 

jag kan prata mitt språk’, och så kunde de väl förstå det mesta jag sa. Det var liksom 

ombytt. Då blev det ett jättebra möte tillslut. Jag tycker att de mjuknade upp och kände 

sig mer bekväm i rummet. Bara för att de fick uttrycka sig precis som de ville, och jag 

kunde förstå, ja men 98 procent, av vad de sa. (Intervjuperson I) 

 

I det möte som intervjupersonen beskriver bidrog hens bakgrund och språkkunskaper till ett 

lyckat möte med vårdnadshavarna, där föräldrarna kände sig mindre begränsade och mer 

trygga i samtalet. Utifrån detta kan slutsatsen dras att parterna kunde förstå varandra, vilket 

möjliggör för samförstånd. Varför det var lättare för intervjupersonen att ha ett framgångsrikt 

samtal med vårdnadshavarna kan dels ha att göra med att hen haft en ökad möjlighet att förstå 

betydelsen av olika objekt hos vårdnadshavarna, och kunnat förklara betydelsen som olika 

objekt har för hen själv på ett sätt som vårdnadshavarna kan förstå. Därtill kan det i enlighet 

med Habermas (1996) ha att göra med att det för att uppnå ett samförstånd inom 

kommunikativ handling är viktigt att ta hänsyn till parternas olika förståelseprocesser, där 

kultur är det vetandeförråd genom vilken denna process kan ske. Med liknande kulturell 

bakgrund kan det därför tänkas vara lättare för intervjupersonen att uppnå ett samförstånd, 

jämfört med en kollega som inte har en liknande kulturell bakgrund.  
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I en intervju framkommer det att en av socialsekreterarna är specialistsocionom, och har en 

utökad kunskap inom kulturkompetens. Till följd av detta hade vi under den intervjun 

möjlighet att ställa följdfrågor som vi inte fick tillfälle att ställa till andra intervjupersoner, 

vilket ledde till att denna intervjuperson kunde förklara och utveckla vilka strategier som hen 

använder i samtal just utifrån kulturkompetens. Liknande strategier framkom inte i resterande 

intervjuer, men om det beror på vilka frågor vi ställde under intervjun eller om det grundar sig 

i personens utökade kompetens inom kultur är för oss svårt att fastställa. Flera av de andra 

socialsekreterarna tar som sagt upp vikten av kulturell förståelse och känsla av samhörighet, 

vilket kan tolkas tillhöra kulturkompetens, men den här intervjupersonen har en tydlig bild av 

hur kulturkompetensen specifikt tar sig i uttryck i möten för hen:  

[...] man ska kunna ha en förståelse var de kommer ifrån om de kommer från ett annat 

land. Man har läst på om olika länder. Man har läst på om kulturskillnader från oss och 

kanske somalier, eritreaner. Man läser på lite granna utifrån vilken… ja vilken familj 

man har. Så att man förstår lite granna mer av deras kultur. För att kunna möta dem där 

de är. [...] ofta kan jag lägga mig ganska platt och säga ‘ja men du, jag förstår ju inte 

hur…’ [...] om jag har någon som jag inte… om man får någon från Uganda, eller jag 

vet inte. Det är ju annorlunda än Somalia eller Eritrea och så. Så kan man ju säga att 

“jag känner inte till så mycket”. Man får vara nyfiken, mer än att man ska tro att man 

kan någonting. Man ska vara försiktig med att tänka att man kan allting. Det är bättre 

att vara nyfiken tycker jag. Och fråga dom! De är ju experter på sin egen kultur och 

religion tänker jag, då är det ju bättre att fråga dem hur de tänker. Om de kan berätta. Så 

jobbar jag! (Intervjuperson E) 

 

Baserat på intervjupersonens strategier vilken hen använder utifrån sin kulturkompetens, 

tolkar vi det som att intervjupersonen är angelägen om att hen och vårdnadshavaren ska förstå 

varandra, oavsett vilken kultur de kommer ifrån. Hen berättar att det är viktigt att läsa på om 

olika kulturer, men menar samtidigt att det kan vara problematiskt att på förhand tro att det 

går att veta något om en vårdnadshavare baserat på nationalitet. Detta förhållningssätt kan, 

precis som de andra strategierna socialsekreterarna använder sig av, tolkas som vad Habermas 

(1996) benämner som förståelseorienterat och kopplas samman med kommunikativt 

handlande. Genom att be vårdnadshavarna berätta om deras bakgrund, kultur och religion 

tolkar vi det som att intervjupersonen vill skapa sig en uppfattning om deras 

förståelseprocess, genom vilken vårdnadshavarna tolkar interaktionerna i mötet med 

socialsekreteraren. På så sätt minskar socialsekreteraren risken för missförstånd, och ökar 

chansen för en framgångsrik utredning där det går att uppnå ett samförstånd med 

vårdnadshavaren.  

6. DISKUSSION  

I följande avsnitt summeras studien i ljuset av den tidigare forskningen genom att besvara 

frågeställningarna. Därefter diskuteras metod- och teorival samt studiens implikationer för 

vidare forskning inom ämnet. 
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6.1. Summering i ljuset av tidigare forskning 
Syftet med studien har varit att utifrån socialsekreterares perspektiv undersöka upplevelser av 

språkbarriärer mellan dem själva och vårdnadshavare. Detta har gjorts inom kontexten för 

barnavårdsutredningar där utredningsprocessen har varit i fokus. Därtill har studien syftat till 

att undersöka vad språkbarriärer enligt socialsekreterarna har för betydelse då de präglar och 

påverkar utredningsprocessen. Detta har gjorts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

vars resultat tematiskt analyserats, som i sin tur presenterats och analyserats utifrån studiens 

teoretiska ramverk i föregående avsnitt. Utefter denna analys kommer studiens 

frågeställningar besvaras och diskuteras i relation till tidigare forskning inom området nedan.  

6.1.1. Språkbarriärens utmaningar 
Studiens första frågeställning handlar om vilka utmaningar socialsekreterare upplever då 

barnavårdsutredningar präglas och påverkas av språkbarriärer. Det kan inledningsvis 

konstateras att socialsekreterarna främst associerar språkbarriärer med vårdnadshavarens 

behov av tolk i utredningsprocessen och intervjuerna har därför genomsyrats av ämnet.  

Intervjudeltagarna beskriver flera aspekter av utredningsprocessen som utmanande på grund 

av språkbarriärerna. En inledande utmaning är att avgöra huruvida det finns ett behov av tolk 

för vårdnadshavaren eller inte. Socialsekreterare upplever att detta kan ha att göra med att 

vårdnadshavare inte vill vara till besvär eller är generade över det faktum att de inte kan tala 

språket tillräckligt väl än. En studie inom forskningsområdet har också belyst detta dilemma 

och syftar till att det kan leda till en ineffektiv kommunikation (Pugh & Jones, 1999:540). 

Ovisshet om huruvida en tolk behövs eller inte upplevs som en särskild svårighet då det ofta 

kan vara så att vårdnadshavare anser att det inte finns ett tolkbehov när det egentligen hade 

gynnat både dem själva och socialsekreterarnas utredningsarbete. Utredningar inleds alltså 

ibland utan tolk där socialsekreteraren sedan behöver kalla in en tolk under utredningens 

gång, då det uppenbaras att ömsesidig förståelse inte uppnås på grund av språkförbristningar. 

Detta kan innebära att socialsekreterare och vårdnadshavare har missförstått varandra under 

en längre tid. Intervjupersonerna menar att tolken är avgörande för kvalitén på 

kommunikationen och att flera tolkar helt enkelt inte har den nivå av tolkkompetens, eller den 

kunskap om vad de översätter, som socialsekreterarna menar behövs för utredningsprocessen. 

Detta styrks av tidigare forskning där det poängteras att olika koncept, uttryck eller begrepp 

riskerar att gå förlorade ifall tolken inte har rätt kunskap eller kännedom om vad som tolkas 

(Akhavan, 2012:4; Chand, 2005:18f; Dominelli, 2004:517ff; m.fl.). Trots tolkens närvaro är 

det utifrån resultatet tydligt att missförstånd ändå kan förekomma, vilket går i linje med Jones 

och Westlake (2017:1400ff) som menar att socialarbetare även i tolkade samtal kan ha 

svårigheter i att göra sig förstådda.  

När socialsekreterarna inte kan tala samma språk som den eller de vårdnadshavare som är 

föremål för utredningen upplever de att vissa nyanser filtreras i kommunikationen på grund av 

den rådande språkbarriären. Exempelvis missas det vardagliga småpratet, vilket lägger en viss 

grund för en avslappnad stämning och en trygg mötesmiljö. I samband med detta framställs 

även relationsskapande med vårdnadshavare som en större utmaning då utredningen påverkas 

av språkbarriärer, vilket också uppmärksammas som en svårighet av forskare inom fältet 

(Jones & Westlake, 2017:1398; Kriz & Skivenes, 2010:1358f). En god relation till 
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vårdnadshavaren, som i sin tur kan bidra med en mer informationsrik och därmed en fylligare 

utredning, är svårbefästad då man inte kan tala samma språk och därmed oftast inte direkt 

med varandra.  

Språkbarriärer äventyrar alltså att information som socialsekreteraren ska delge eller inhämta 

från vårdnadshavaren kan missuppfattas eller inte framkomma. Detta upplevs som en särskilt 

försvårande omständighet då det kan innebära att möten ibland måste förlängas, eller att fler 

möten behöver bokas in för att korrigera detta. Socialsekreterarna synliggör att språkbarriären 

kan leda till att de inte kan få all information de är i behov av för en fullgod utredning, och att 

utredningarna därför är mer tidskrävande. Alla barnavårdsutredningar ska enligt lag 

genomföras skyndsamt och inom en ram av maximalt fyra månader, men då språkbarriärer 

gör dem mer tidskrävande menar flera socialsekreterare att rättssäkerheten för utredningarna 

inte alltid kan uppfyllas. Detsamma uttrycks även kring det faktum att utredningarna som 

skickas hem till vårdnadshavare inte alltid översätts till deras modersmål även om det finns ett 

behov av det. Den här understryks i tidigare forskning som marginaliserande för klienten i 

fråga (Dominelli 2004:516f). Detta menar intervjupersonerna dock också har att göra med 

tidsbrist.  

Därutöver konstateras det att vårdnadshavare som talar lite eller ingen svenska inte har 

möjlighet att bli utredda på samma sätt som svensktalande vårdnadshavare. Forskare skriver 

bland annat om hur det kan vara svårt för icke svensktalande klienter att ta kontakt med 

professionella utanför avsatt mötestid (Nkulu Kalengayi et al., 2012:11). Detta återspeglas i 

hur socialsekreterarna berättar om att vissa aspekter av utredningar inte är inkluderande nog, 

eller att vårdnadshavare som talar lite eller ingen svenska exempelvis inte har samma 

möjlighet att spontant ta kontakt med socialsekreterare då språkbarriären förhindrar 

kommunikationen. 

Anmärkningsvärt angående språkbarriärens påverkan på barnavårdsutredningar är att 

socialsekreterarnas uttalanden kring ämnet är skiljaktiga. Frågan om huruvida de upplever att 

det har en inverkan fick flera intervjudeltagare att börja öppet reflektera och resonera kring 

det, vilket många berättade att de inte hade gjort innan. Vissa intervjupersoner menar att 

språkbarriärer nog har en inverkan på beslutsfattandet, men att det i sådana fall sker 

omedvetet. Andra ansåg att det inte alls påverkade beslutsfattandet, men beskrev samtidigt 

olika sätt som språkbarriärer försvårar utredningar. En av intervjupersonerna ansåg att 

språkbarriärer har en direkt inverkan på utredningen i stort och konstaterar genom detta att 

utredningar orättvisa för de vårdnadshavare som talar lite eller ingen svenska, jämfört med de 

som talar svenska. Samtliga intervjupersoner uttalade dock tydligt flera aspekter av själva 

utredningsprocessen som påverkas när en barnavårdsutredning präglas av språkbarriärer.  

6.1.2. Strategier för ömsesidig förståelse 

Utifrån studiens andra frågeställning har det framkommit i intervjuerna att socialsekreterarna 

arbetar på flera olika sätt för att uppnå ömsesidig förståelse med vårdnadshavarna. Det kan 

konstateras att det förefaller vara av stor vikt för socialsekreterarna att göra sig förstådda och 

förstå i samtal där det finns en språkbarriär. Detta görs genom ett antal olika strategier, bland 

annat genom en medvetenhet om hur de talar, vad de säger, vilket språk de använder, hur de 
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säkerställer att vårdnadshavarna förstår och hur de använder sig av tolken. I den tidigare 

forskningen framkommer förhållandevis få specifika strategier för hur socialarbetare uppnår 

just ömsesidig förståelse, däremot framför forskarna hur socialarbetare bör agera i sitt arbete 

där det finns språkbarriärer. Bland annat menar flera forskare att det i dessa fall är än mer 

viktigt att kommunikationen med klienterna är effektiv, då det möjliggör för socialarbetaren 

att skapa förtroende hos klienten, ökar möjligheten för samförstånd och minskar risken för 

missförstånd (Kriz & Skivenes, 2010:1354; Akhavan, 2012:4; Jansson, 2014:226). Därtill 

menar forskare att det är av stor vikt för socialarbetare att kunna avgöra vilken språkform som 

bäst passar klienten (Hall & Valdiviezo, 2019:22) och exempelvis kunna kommunicera 

byråkratiska ord på ett vardagligt språk (Engstrom et. al., 2013:210). I vår studie framkommer 

det att socialsekreterarna, för att uppnå ömsesidig förståelse, försöker var tydliga och enkla i 

sin kommunikation. De framhåller det också som viktigt att informera om hur socialtjänsten 

fungerar och att repetera informationen vid flera tillfällen, och därtill säkerställa att 

vårdnadshavarna uppfattat informationen och vad som sagts under ett möte genom att ställa 

kontrollfrågor. Dessutom menar de att det är grundläggande att kunna anpassa språket efter 

vårdnadshavaren.  

Vidare reflekterar socialsekreterarna över kulturella aspekter i kommunikationen, och hur 

kultur kan påverka vårdnadshavarnas förståelse av socialtjänsten och utredningen. Denna 

förståelse försöker socialsekreterarna sedan förhålla sig till i interaktionen med 

vårdnadshavarna, både för att förstå vårdnadshavarna men också för att vårdnadshavarna ska 

förstå dem. Detta skulle utifrån den tidigare forskningen kunna tolkas som att 

socialsekreterarna både besitter en kulturkompetens, men också en språkkompetens. Forskare 

menar att det i en flerspråkig värld ställs allt högre krav på socialarbetares förmåga att 

kommunicera, och genom dessa två kompetenser, som de menar ofta saknas hos 

socialarbetare, ökar chanserna för framgångsrik kommunikation (Engstrom et al., 2013:210; 

Hall och Valdiviezo, 2019:17; Nkulu Kalengayi et al., 2012:2). Kulturkompetens och 

språkkompetens är nära besläktade och språkkompetens innebär att socialarbetaren på ett 

medvetet och lämpligt sätt interagerar med klienter utifrån klienternas språkliga bakgrund 

(Hall och Valdiviezo, 2019:17). Den tidigare forskningen i relation till studien skiljer sig här 

delvis genom att vi utifrån studiens resultat hävdar att socialsekreterarna i hög grad besitter 

dessa kompetenser, utefter hur de anpassar sin kommunikation och reflekterar över både 

vårdnadshavarnas och deras egna uppfattningar utifrån kulturell bakgrund. Däremot 

framkommer det att bara en av socialsekreterarna har en uttalad kulturkompetens då denne är 

specialistsocionom inom kultur. En annan menar att det finns ett stort behov av 

kulturkompetens hos socialsekreterare, då det för närvarande finns en brist på denna 

kompetens inom fältet. Detta indikerar, i enlighet med den tidigare forskningen, på att trots att 

socialsekreterarna i studien förefaller vara medvetna om vilken roll kulturen spelar i språket 

finns det stort utrymme för socialsekreterarna att utveckla sin kompetens inom området.  

I den tidigare forskningen konstateras det att tvåspråkighet i sig inte innebär en ökad 

språkkompetens eftersom det inte nödvändigtvis innebär att en socialarbetare kan 

kommunicera mer effektivt utifrån ett byråkratiskt språk (Engstrom et al., 2013:210, Hall & 

Valdiviezo, 2019:22). Däremot kan tvåspråkighet innebära att klienten får en känsla av 
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kulturell samhörighet vilket forskare framhåller som viktigt i möten där det finns en 

språkbarriär (Jansson, 2014:227; Patriksson et al., 2019:8; Pomeroy & Nonaka, 2013:103f). 

Detta framhålls också av flera intervjupersoner, och exemplifieras av en intervjuperson med 

arabisk bakgrund. Trots att hen förstår, men inte kan prata arabiska, kände sig 

vårdnadshavarna mer trygga i samtalet när de kunde tala direkt till hen, jämfört med hur de 

tidigare känt i tolkade samtal. Intervjupersonen menar att hens kulturella bakgrund och 

språkförståelse bidrog till ett framgångsrikt möte, vilket för denna socialsekreterare blev en 

strategi för att uppnå ömsesidig förståelse.  

6.1.3. Förhållningssätt till en ojämlik relation  

Studiens tredje och sista frågeställning berör socialsekreterarnas förhållningssätt till 

eventuella ojämlikheter som uppstår i relationen mellan dem och vårdnadshavare till följd av 

att språkbarriärer. I intervjuerna konstaterar socialsekreterarna att det är en utmaning under 

utredningsprocessen att både förhålla sig till sin egen syn på sin maktposition men också att 

de behöver förhålla sig till vårdnadshavarnas syn på maktpositionen. Detta då de visserligen 

konstaterar att det finns en stor maktobalans mellan dem, men att deras maktposition inte 

innefattar samma mandat som många vårdnadshavare tror. När vårdnadshavare inte har en 

insikt i det svenska välfärdssystemet upplever socialsekreterarna att det innebär ett än större 

ansvar i deras förhållningssätt till deras egen maktposition. Detta går i linje med den tidigare 

forskningen inom området som lyfter fram att då det finns en språkbarriär i mötet mellan 

socialarbetare och klient blir också andra maktstrukturer närvarande, och att det är genom 

språket som dessa strukturer upprätthålls (Chand, 2005; Dominelli, 2004; Hall & Valdiviezo, 

2019, m.fl.). Flera av socialsekreterarna konstaterar att språk i sig är makt. En av dem menar 

att språk till och med kan ses som det första tecknet på makt i mötet mellan socialsekreterare 

och klient, vilket går i linje med Hall och Valdiviezo (2019:23) som uttrycker att den 

lingvistiska maktrelationen mellan socialarbetare och klient i kontexten för socialt arbete 

ständigt är ojämlik. Vidare lyfter forskare vikten av ett kritiskt medvetet förhållningssätt till 

språk som makt hos socialarbetare (Hall & Valdiviezo, 2019:18, Harrison, 2009:1084), vilket 

socialsekreterarna också reflekterar över i intervjuerna.  

En sista strategi som framkom för ömsesidig förståelse i materialet var socialsekreterarnas 

avsikter att försöka jämna ut maktskillnaderna i relationen till vårdnadshavaren. De menar att 

deras maktposition många gånger försvårar utredningsprocessen, och genom att göra 

maktrelationen mer jämlik upplever socialsekreterarna att det är lättare att nå samförstånd. 

Detta gör de bland annat genom hur de förhåller sig till sitt användande av det byråkratiska 

språket. De menar att ett sådant språk både är krångligt och högtravande, varav de måste 

förklara byråkratiska begrepp på ett vardagligt sätt som vårdnadshavaren förstår. Vidare 

menar de att byråkratiska begrepp är svårförstådda även för svensktalande vårdnadshavare, 

vilket enligt intervjupersonerna gör det byråkratiska språket till en ytterligare barriär i möten 

som redan präglas av en lingvistisk sådan.  

Sammanfattningsvis framkommer det av intervjupersonerna att beroende på hur de använder 

sig av språket, kan maktrelationen upplevas mer eller mindre jämlik. De är dock medvetna 

om att deras professionella roll i en barnavårdsutredning, oavsett språk, förblir en position av 
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makt där de har möjlighet att ingripa i en familj liv. Det är ett faktum som trots ett anpassat 

språk inte går att bortse från.  

6.1.4. Studiens bidrag till forskningsfältet  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att stora delar av studiens resultat överensstämmer 

med den tidigare forskningen inom fältet. Däremot bidrar resultatet ändå till den kumulativa 

kunskapsmassan genom kontexten varvid studien genomfördes: barnavårdsutredningar inom 

den svenska socialtjänsten. Denna kontext föreföll utefter vår genomsökning av 

forskningsfältet vara underbeforskat, vilket innebär att resultatet ändå är av vikt trots att 

liknande resultat påvisats internationellt eller inom den svenska sjukvården. Fortsättningsvis 

fick vi också resultat som inte påvisades i den tidigare forskningen: risk för bristande 

rättssäkerhet och ett flertal strategier för ömsesidig förståelse. I vår studie framkommer det att 

rättssäkerheten riskeras av den tidsbrist som socialsekreterare upplever uppstår i 

barnavårdsutredningar som präglas av språkbarriärer. Tidsbristen medför bland annat att 

vårdnadshavare ofta inte utreds utförligt, och att de inte alltid får läsa den slutgiltiga 

utredningen på sitt modersmål, varav socialsekreteraren inte kan säkerställa att 

vårdnadshavaren förstår vad utredningens slutsatser innebär. Därtill framkommer det i studien 

flera strategier som socialsekreterare använder i praktiken för att uppnå ömsesidig förståelse, 

vilka inte redovisas i den tidigare forskningen. Förutom att socialsekreteraren måste anpassa 

sitt språk och omformulera byråkratiska ord, framhåller den tidigare forskningen bara att 

strategier för att övervinna språkbarriärer borde finnas. Avslutningsvis upplever vi att 

intervjupersonerna som deltog i vår studie förefaller vara mer medvetna om sin 

språkanvändning, om kulturella skillnader och om språk som makt, än vad den tidigare 

forskningen visar på att många socialarbetare är.  

6.2. Metoddiskussion 
Ansatsen med en semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod var i enlighet med Trost 

(1997) att ge utrymme för intervjudeltagarna att styra ordningen på intervjuns frågor och 

teman samt utrymme för öppna resonemang, samtidigt som vi förhöll oss till vår 

grundstruktur för att därigenom kunna garantera innehållets relevans för studien. Detta blev 

dock inte fallet fullt ut, och vi fick delvis ett annat resultatinnehåll än vad vi från början 

ämnade fånga. Trots att vi till viss del var medvetna om att vi inte kunde undvika att beröra 

ämnet tolkanvändning, trodde vi inte att det skulle diskuteras i den utsträckning det till slut 

gjordes. Som nämnt i 2.6. Sammanfattning av forskningsfältet, var avsikten inte att ämnet tolk 

skulle genomsyra intervjuerna och i sin tur studien. Med flexibilitet för intervjudeltagarna i 

åtanke övertog detta dock en större del av intervjuernas innehåll då det, som tidigare 

konstaterat, framkom att socialsekreterarna direkt associerar språkbarriärer med 

tolkanvändning.  

Då vi påbörjade arbetet riktades studien, utöver vilka utmaningar socialsekreterarna upplever 

i barnavårdsutredningar som präglas och påverkas av språkbarriärer samt strategier för 

ömsesidig förståelse, mot hur maktrelationen mellan de själva och vårdnadshavare påverkas 

av språkbarriärer. Reflektioner kring hur maktrelationen mellan socialsekreterare och 
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vårdnadshavare kan påverka utredningsprocessen var svårare att nå i intervjuerna än vad vi 

väntat oss och skildras framförallt genom indirekta beskrivningar och resonemang. Trots att 

ämnet makt återspeglas i vår sökprocess, intervjuguide, i tidigare forskning och slutligen i 

resultat är det inte i den bemärkelse vi först eftersträvade och en viss justering av studiens 

syfte och frågeställningar har därför behövts under arbetets gång.  

Värt att lyfta är även det faktum att studien kan tänkas vara begränsad i det att 

kommunikation, som uppstår mellan två parter, här bara undersökts från ena partens 

perspektiv. För att få full insyn i båda perspektiven hade intervjuer med både 

socialsekreterare och vårdnadshavare, alternativt en deltagarobservation under 

utredningsprocessen varit relevanta tillvägagångssätt. Detta menar vi dock inte ryms inom 

ramen för en kandidatuppsats då vårdnadshavarna, alltså personer som är föremål för en 

barnavårdsutredning, är en etiskt känslig grupp samt att vi behövt förhålla oss till en 

begränsad tidsram som inte rymmer detta.  

6.3. Teoridiskussion 
Det teoretiska ramverk som resultatet analyserats utifrån bestod av tre huvudsakliga begrepp: 

objektet i den symboliska interaktionismen, lingvistiskt kapital utifrån symbolisk makt samt 

ömsesidig förståelse utifrån kommunikativt handlande. Ramverket formades på ett sätt som 

möjliggjorde för att de olika begreppen skulle kunna komplettera varandra i en analys av 

socialsekreterares upplevelser i barnavårdsutredningar som präglas av en språkbarriär. 

Eftersom varken genomförandet av vår intervjuguide eller kodning av materialet var 

teoridrivna, formades ramverket i takt med att materialet färdigställdes. Under denna process 

övervägdes olika begrepps centralitet inom ramen för våra utvalda teorier, och ramverket 

utformades därigenom utifrån empirin. Då det på ett givande sätt var möjligt att analysera 

materialet utifrån ramverket, menar vi att empirin styrker vårt val av teoretiskt ramverk och 

teoriernas relevans för varandra. 

Detta till trots fanns det delar av vårt material som inte kunde analyseras fullt ut med hjälp av 

ramverket, genom att både symbolisk interaktionism och kommunikativ handling förutsätter 

båda parters förståelse eller målsättning med kommunikationen. Då vi endast undersökte 

socialsekreterares uppfattning och socialsekreterares upplevelser av vårdnadshavarnas 

inställning och känslor, svarar inte vårt resultat på vilken faktisk förståelse eller målsättning 

vårdnadshavarna har med kommunikationen och interaktionen inom en barnavårdsutredning. 

Som konstaterat verkar samtliga socialsekreterare arbeta för en ömsesidig förståelse med 

vårdnadshavaren, och genom det uppnå en kommunikativ handling. För att det ska anses som 

en kommunikativ handling gäller dock att vårdnadshavaren också har som mål att få till ett 

samförstånd, vilket vi inte kan undersöka inom ramarna för denna studie. Det skulle tvärtom 

kunna vara så att vårdnadshavarna har ett framgångsorienterat och således strategiskt 

handlande då de inte håller med om den oro som socialtjänsten har om deras barn. Därtill kan 

samförståndet upplevas av vårdnadshavaren som påtvingat, vilket innebär att det inte finns en 

ömsesidig förståelse mellan parterna, och följaktligen sker ingen kommunikativ handling. 

Eftersom vi undersökt socialsekreterarnas perspektiv och inte vårdnadshavarnas perspektiv 

finns det ingen möjlighet för oss att analysera om en ömsesidig förståelse faktiskt uppnåtts i 
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kommunikationen. Däremot kan vi utifrån vårt teoretiska ramverk, i enlighet med studiens 

andra frågeställning, svara på vilka strategier socialsekreterarna använder sig av för att 

eftersträva en ömsesidig förståelse.  

6.4. Implikationer för vidare forskning  
I resultatet framkom vissa aspekter som vi inte hade möjlighet att analysera utifrån studiens 

teoretiska ramverk. Det mest påtagliga exemplet på detta berörde svårigheter i att avgöra 

vårdnadshavarens kognitiva förmåga. Flera socialsekreterare beskriver att det i utredningar 

där vårdnadshavaren talar lite eller ingen svenska, och där ömsesidig förståelse inte uppnås, är 

svårt att avgöra huruvida det beror på den rådande språkbarriären eller om vårdnadshavaren 

har vissa kognitiva begränsningar. Att detta lyftes av så pass många socialsekreterare var för 

oss överraskande då det inte var något vi själva hade förutsett. Trots att detta dilemma 

besvarar den första frågeställningen om socialsekreterares upplevda utmaningar hade vi inom 

ramen för denna studies omfång, metodval och teoretiskt ramverk inte en tillräcklig räckvidd 

för en mer djupgående analys. Detta är sålunda en indikation på något som skulle kunna vara 

intressant och viktigt att utveckla i vidare studier för att bredda forskningsfältet.  

Det faktum att vi återfunnit internationell men inte nationell forskning om detta ämne visar på 

en avsaknad av studier rörande språkbarriärer inom kontexten för det svenska sociala arbetet, 

och i dagens flerspråkiga Sverige ser vi ett stort värde i vidare forskning inom området. 

Språkbarriärer och dess effekter på det sociala arbetets praktik är ett viktigt och relevant 

forskningsämne för vår samtid - inte minst för de barn och familjer som möter socialtjänsten. 

Vår förhoppning är att denna studie belyser just det 
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE  

*Introduktion till intervju* 

Vi genomför ett examensarbete där vi undersöker erfarenheter av språkbarriärer mellan 

socialsekreterare och klient som talar lite eller ingen svenska. Alltså hur socialsekreterare 

upplever sitt arbete när det finns språkbarriärer, hur det inverkar på utredning, 

kommunikation och klientmöte och dess betydelse för maktrelationen mellan 

socialsekreterare och klient. Det här undersöker vi inom kontexten för barnavårdsutredningar 

och vi fokuserar på vårdnadshavaren som klient snarare än barnet eller barnen i fråga.  

 

Det är vårt fokus för studien, men du ska inte känna dig begränsad i ditt resonerande, utan 

prata öppet om det som du kommer att tänka på.  

 

Efter intervjun kommer vi att transkribera vad som sagts, men vi kommer att anonymisera 

materialet så det inte går att härleda till dig. Materialet i fråga kommer bara användas för vår 

studie. Det är bara vi och vår handledare som kommer ha tillgång till materialet under arbetets 

gång.  

 

Under intervjun kan du när som helst pausa eller avbryta utan vidare förklaring. Om det 

kommer upp någon fråga som du inte vill svara på behöver du inte heller göra det.  

 

Känns det okej med dig?  

 

❖ Inledande frågor 

➢ Arbetar du med barnavårdsutredningar idag? 

➢ Hur många års erfarenhet har du av barnavårdsutredningar?  

➢ Inom hur många kommuner har du arbetat med barnavårdsutredningar?  

➢ Kan du berätta om hur kommunikationen med vårdnadshavare vanligtvis ser ut 

inom en barnavårdsutredning?  

 

❖ Språkbarriärer och kommunikation 

Med språkbarriärer menar vi i vår studie de kommunikationssvårigheter som uppstår mellan 

någon som talar svenska och personer som talar lite eller ingen svenska. En språkbarriär 

skulle också kunna finnas mellan en person som talar myndighetsspråk och någon som inte 

gör det. Vi är framförallt intresserade av den första, men det begränsar inte dina svar: båda 

barriärerna kan ju finnas samtidigt. 

 

➢ Har du några erfarenheter av språkbarriärer mellan dig och vårdnadshavare 

inom ditt arbete med barnavårdsutredningar?  

➢ Hur hanterar du språkbarriärer i kommunikationen med en vårdnadshavare 

som talar lite eller ingen svenska? 

➢ Kan du berätta om ett möte eller utredning där det gick bra?  
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❖ Påverkan på barnavårdsutredning 

➢ Upplever du att det finns skillnader i barnavårdsutredningar där det finns 

språksvårigheter och där det inte gör det? 

➢ Vad anser du att de största skillnaderna är i barnavårdsutredningar där det 

finns språksvårigheter och där det inte gör det?  

➢ Upplever du att dessa skillnader påverkar dig i ditt beslutsfattande? 

 

❖ Makt  

Barnavårdsutredningar handlar ju om barns utsatthet, men i förhållande till socialtjänsten kan 

föräldrar också känna sig ifrågasatta och därmed utsatta.  

 

➢ Kan du berätta lite om dina tankar och erfarenheter av det? 

➢ Hur förhåller du dig till det i möten med vårdnadshavare i en 

barnavårdsutredning? 

➢ Påverkas ditt förhållningssätt när klienten talar lite eller ingen svenska?  

➢ Hur ser du på språk som en resurs för makt i din yrkesroll? 

 

Vi har inga mer frågor just nu - finns det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 

 

Tack så jättemycket för att vi fick möjligheten att intervjua dig - finns det något du vill 

tillägga går det bra att höra av sig till oss på mejl eller telefon. Vi kommer skicka ut en 

samtyckesblankett som vi skulle behöva att du skriver under och scannar/tar bild på och 

mejlar till oss. Det är för att vi ska kunna bekräfta för vår institution att du samtyckt till 

premisserna för intervjun.  
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BILAGA 2 – INFORMATIONSBREV  

 

CENTRUM FÖR SOCIALT ARBETE (CESAR) 
VID SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN 
SOCIONOMPROGRAMMET 

 

En förfrågan om deltagande i studie om språkbarriärer 

 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng 

vid Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. I 

examensarbetet undersöker vi erfarenheter av språkbarriärer mellan socialsekreterare och 

klient vid barnavårdsutredningar. Närmare bestämt undersöker vi hur socialsekreterare 

upplever sitt arbete när det finns språkbarriärer, hur det inverkar på utredning, 

kommunikation och klientmöte samt dess betydelse för maktrelationen mellan 

socialsekreterare och klient. Detta gör vi genom att genomföra semistrukturerade intervjuer 

med socialsekreterare som har erfarenhet av barnavårdsutredningar där vårdnadshavare talar 

lite eller ingen svenska. 

Du tillfrågas därför om du vill delta i denna studie med en intervju. 

Intervjuerna kommer att genomföras digitalt via plattformen Zoom och beräknas ta ungefär 

45 - 60 minuter. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas, 

samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade materialet 

(ljudinspelning) kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under 

arbetets gång. De inspelade intervjuerna kommer att transkriberas och presenteras på ett 

sådant sätt att de inte går att härleda till intervjupersonerna. 

Mejla eller ring oss gärna vid intresse, frågor och funderingar! 

Uppsala den 13 april 2021 

 

Med vänliga hälsningar,

Signe Nielsen 

Socionomstudent 

Telefon: xxxxxxxxxx 

E-post: xxxxx@student.uu.se 

 

Fanny Solén 

Socionomstudent 

Telefon: xxxxxxxxxx 

E-post: xxxxx@student.uu.se

Handledare: 

Linn Egeberg Holmgren, FD 

Telefon: xxxxxxxxxx 

E-post: xxxxx@soc.uu.se 
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