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Sammanfattning 

Denna studie undersöker barns trovärdighetsarbete i institutionell intervjuinteraktion med grund i en 

problematisering av synen på barn som mindre trovärdiga. Studien syftar till att bidra med kunskap 

om hur barn orienterar sig mot trovärdighet samt om hur trovärdighet hanteras i social interaktion. 

Materialet består av utdrag ur åtta risk- och skyddsbedömningsintervjuer med barn i åldrarna 5-8 år 

och 9-12 år. Studien använder diskurspsykologi och samtalsanalys som teoretisk grund och 

samtalsanalys som metodologisk ansats. Undersökningen visar att barn orienterar sig mot 

trovärdighet genom tre typer av trovärdighetsarbete. För det första genom att försvaga säkerheten av 

information de ger. För det andra genom att framställa sig själva som mer eller mindre trovärdiga 

kopplat till berättigande att veta och kategoritillhörighet. För det tredje genom att förstärka 

information och uppfattningars trovärdighet med evidens. Undersökningen visar att två typer av 

trovärdighetsarbete förekommer i samband med specifika typer av frågor och att frågor som antar 

att barnen vet svaret kan vara problematiska. Genom att visa hur barn gör sig trovärdiga under 

institutionella förutsättningar bidrar studien till sociologisk kunskap om institutionell interaktion 

med barn samt till diskurspsykologisk forskning om hur trovärdighet hanteras diskursivt av 

deltagare i socialt samspel.  

Nyckelord: trovärdighet, barn, diskurspsykologi, samtalsanalys  
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1 Inledning 

 Det är inte särskilt roligt att vara barn. Ingen tar dig på allvar. Jag var säker på att det var 

 bättre att vara vuxen – och jag hade rätt!  - Ingvar Ambjørnsen, norsk författare.  

Barndomen porträtteras ofta som en magisk och bekymmerslös tid som vuxna nostalgiskt drömmer 

sig tillbaka till. Det gör däremot inte Ingvar Ambjørnsen. Dennes citat uttrycker en frustration över 

att som barn inte tas på allvar. Citatet framställer vuxen och barn som rangordnade kategorier – det 

är bättre att vara vuxen än barn. Ingen tar  ju barn på allvar.  

Den moderna synen på barn bygger på en vuxencentrism där barn ses som outvecklade i förhållande 

till vuxna. Idén om att barn genom uppväxten utvecklas för att till slut fulländas som vuxna medför 

en syn på barn som underlägsna och mindre kompetenta. Denna syn kan förstås ligga till grund för  

den roll barn som social grupp har i samhället, vilket bland annat studerats inom forskningsområdet 

barndomssociologi. Forskning inom detta område visar att barn utgör en marginaliserad grupp i 

samhället då deras rätt till social delaktighet är begränsad. Barndomssociologin problematiserar 

samhällets syn på barn som mindre kompetenta och menar att barn måste hanteras och förstås som 

kompetenta aktörer (Bühler-Niederberger, 2010:373- 380). Det finns dock en motsättning mellan 

barndomssociologins syn på barn och den syn som framställs inom andra forskningsområden.  

Psykologisk forskning om intervjuer med barn visar bland annat att barn inte går att lita på. Barn 

förklaras passivt följa eventuella ledande eller suggestiva inslag i frågor och risken framställs som 

hög att barn också hittar på och informerar om händelser som aldrig ägt rum (jfr. Cederborg, 2004). 

Denna framställning fråntar barn aktörskap och implicerar att barn följer frågor även om det innebär 

att de måste tala osanning. Med framställningen följer att barns redogörelser ses som opålitliga och 

barn som mindre trovärdiga. I motsats till detta visar dock studier inom det diskurspsykologiska 

forskningsområdet att barn aktivt förhandlar frågors antaganden och ledande inslag (jfr. Iversen, 

2013). Detta medför en förståelse av barn i linje med barndomssociologins syn på barn som 

delaktiga och kompetenta aktörer som förhandlar snarare än att passivt följa frågor. Här finns alltså 

en motsättning mellan den traditionella psykologin och diskurspsykologin om huruvida barn bör ses 

som kompetenta och handlingskraftiga aktörer eller inte. Frågan är hur barn bör förstås. Kan barn 

tas på allvar – går de att lita på? 
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Föreliggande studie undersöker hur barn förhåller sig till sanning och orienterar sig mot 

trovärdighet. Detta görs genom att med diskurspsykologi och samtalsanalys studera risk- och 

skyddsbedömningsintervjuer med barn inom socialtjänsten. Studien utgår i enlighet med 

barndomssociologins agenda från en uppfattning av barn som kompetenta aktörer och går ut på att 

undersöka huruvida synen på barn som mindre trovärdiga stämmer. Då barn som social grupp 

stängs ute från delaktighet i samhället till följd av den samhälleliga synen på barn är en 

undersökning av huruvida denna syn bör ifrågasättas i högsta grad relevant och därav också 

föreliggande undersökning av hur barn orienterar sig mot trovärdighet.   

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap om barns trovärdighetsarbete genom att med 

diskurspsykologi och samtalsanalys undersöka hur barn i institutionell interaktion orienterar sig mot 

trovärdighet. Mer specifikt ämnar studien undersöka hur barn i risk- och 

skyddsbedömningsintervjuer förstärker och försvagar informations och uppfattningars trovärdighet. 

Ett övergripande syfte är också att denna studie ska bidra med kunskap om institutionell interaktion 

med barn samt om hur trovärdighet hanteras i interaktion.  

1.2 Frågeställningar 

– Hur orienterar sig barn mot trovärdighet i intervjuinteraktion?  

– I samband med vilka frågor används trovärdighetsarbete?  

1.3 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex avsnitt. Inledningsvis presenteras studiens syfte och frågeställningar. I 

efterföljande del presenteras tidigare forskning som berör trovärdighet i interaktion samt 

institutionell interaktion och intervjuer. I det tredje avsnittet presenteras diskurspsykologi och 

samtalsanalys som teoretisk ansats. Därefter beskrivs under metodavsnittet studiens material, 

analytiska ansats, analysverktyg och analysens genomförande. I detta avsnitt förs även en 

diskussion kring etiska riktlinjer och trovärdighet. Under efterföljande rubrik presenteras analysen 
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av materialet. I det sista avsnittet sammanfattas analysen, frågeställningarna besvaras och här förs 

också en avslutande diskussion kring studiens resultat i förhållande till tidigare forskning samt 

framtida forskning inom ämnet.

2 Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenterar jag ett urval av den tidigare forskning som jag bedömt vara relevant 

för föreliggande studie. Syftet är dels att de studier som presenteras ska ge läsaren en inblick i den 

forskning som gjorts inom respektive område, och dels att de tre områdena tillsammans ska ge 

läsaren den kunskap som krävs för att förstå undersökningen av barns trovärdighetsarbete i 

institutionell interaktion. Avsnittet behandlar inledningsvis trovärdighet med fokus på hur 

subjektivitet respektive objektivitet samt evidens hanteras i interaktion. Därefter presenteras 

forskning om institutionell interaktion som också behandlar fråga-svar sekvenser och intervjuer. I 

avsnittets tredje del redovisas forskning om barn i institutionella sammanhang. Avslutningsvis 

förklarar jag den aktuella uppsatsens vetenskapliga bidrag i förhållande till tidigare forskning 

tillsammans med en kortfattad sammanfattning av begreppen evidens och institutionell interaktion.  

2.1 Trovärdighet i interaktion 

Ett vanligt tema inom diskurspsykologisk forskning är ”respecificering” av psykologiska begrepp. 

Respecificeringen innebär att begrepp som exempelvis kunskap och känslor omdefinieras från att ha 

setts som psykologiska fenomen, i människors medvetanden, till att förstås i termer av diskursiva 

praktiker. Detta innebär att de studeras utifrån hur de används av deltagare i interaktion (Edwards & 

Potter, 2005:241). Det diskurspsykologiska intresset för trovärdighet ligger alltså i hur trovärdighet 

hanteras diskursivt i interaktion. För att undersöka trovärdighet krävs dock en förståelse av hur 

interaktionsdeltagare hanterar och kommunicerar information.  

Diskurspsykologisk forskning studerar hur en beskrivning av en händelse konstrueras som sann och 

hur den motarbetar alternativa versioner av händelsen (Edwards & Potter, 2005:243). Beskrivningar 

av händelser konstrueras till exempel för att framstå som objektiva eller subjektiva. Genom att 

konstruera en beskrivning som objektiv framställs den som fakta, det vill säga en neutral 
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rapportering av händelsen beskrivningen handlar om. Genom att framhäva en beskrivnings 

subjektivitet kan en talare istället undermindera dess objektivitet och lyfta fram talarens roll i 

yttrandet. Detta innebär att yttrandet framställs som partiskt och som en reflektion av talarens 

personliga intressen, snarare än objektiv fakta (Edwards, 2007:31). Inom diskurspsykologiska 

studier menar man alltså att den subjektiva respektive objektiva framställningen påverkar om ett 

yttrande framstår som neutral fakta eller en partisk reflektion.  

En studie av Edwards (2005) undersöker hur samtalsdeltagare hanterar subjektivitet i förhållande 

till klagomål. Eftersom personer som klagar ses som gnälliga och benägna att klaga är 

subjektiviteten i deras klagomål något de måste förhålla sig till. Detta görs genom användandet av 

olika diskursiva tekniker som underminerar klagomålets subjektivitet. Genom att till exempel 

hänvisa till andra personer som också upplevt samma problem eller framfört samma klagomål kan 

talaren försvaga klagomålets koppling till talaren som person och på så sätt konstruera det som mer 

objektivt och därigenom trovärdigt. På så sätt framställs klagomålet som legitimt och risken att det 

avfärdas som en konsekvens av den klagande personens gnällighet och tendens att klaga, det vill 

säga subjektivitet, minimeras. Detta visar hur subjektivitet respektive objektivitet aktivt används 

och hanteras av deltagare i interaktion för att få yttranden som exempelvis klagomål att framstå som 

trovärdiga och därigenom förstärka deras legitimitet. Subjektivitet och objektivitet hanteras alltså 

både av talare i konstruktioner av yttranden och av åhörare i bedömningen av yttrandens 

trovärdighet (Edwards, 2005:5-9). 

Forskning om trovärdighet i socialt samspel tar också upp hänvisningar till evidens. Evidens 

innebär att talare i samband med att de ger information också ger en källa till informationen som 

förklarar hur de fått tillgång till informationen: hur de vet något eller varför det tror något. 

Forskning om evidens har framförallt bedrivits inom lingvistik. Den lingvistiska forskningen har 

visat att evidensmarkeringar i text och tal har olika roller i olika språk. Inom vissa språk tvingas 

talaren av grammatiska strukturer redogöra för informationens källa, medan evidensmarkeringar i 

andra språk frivilligt kan användas av talaren som en diskursiv strategi för att aktivt meddela om 

källan för informationen. Baserat på om källhänvisning sker automatisk på grund av grammatiska 

implikationer i språket eller som en frivillig diskursiv strategi får evidensmarkeringen som 

talhandling olika innebörder. Den frivilliga användningen drivs av en intention och syftar därmed 

till att skapa en viss effekt i interaktionen (Gonzalez, 2015:117). Då denna studie undersöker 
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intervjuer med svenskt tal är det den sistnämnda synen på evidens som studien utgår från, det vill 

säga evidensmarkeringar som diskursiva strategier. 

Förutom den lingvistiska forskningen finns även ett fåtal sociologiska (Pomerantz, 1984) och 

antropologiska (Sidnell, 2012) studier som undersöker evidens. Pomerantz (1984) visar att åhörares 

bedömning av ett yttrandes trovärdighet påverkas av yttrandets källa, det vill säga hur talaren fått 

reda på något eller av vem. När en persons yttrande ifrågasätts eller utmanas leder det ofta till att 

personen förklarar och försvarar hur personen vet något eller fått reda på informationen. Detta kan 

göras genom att ge förstahands-evidens för informationen vilket innebär att personen genom 

sinneserfarenhet vet något, det vill säga genom att själv ha sett eller hört händelsen som 

informationen beskriver. Exempelvis kan man säga att man vet att det är varmt ute eftersom man 

just varit på promenad. Personen kan också ge andrahands-evidens genom att till exempel hänvisa 

till en annan person som källa för informationen, att ”mamma sa att det var varmt.” I ett sådant fall 

bedöms informationen som trovärdig om personen informationen hänvisats till värderas som 

auktoritativ (Pomerantz, 1984:624). När trovärdigheten av en talares yttrande ifrågasätts kan talaren 

också backa från yttrandet och istället ge en förklaring till varför informationens trovärdighet är 

bristfällig. I ett sådant fall kan talaren exempelvis förklara att talaren sett delar av händelsen som 

informationen berört, men inte hela (Pomerantz, 1984, s.624). Studien visar, utöver att yttrandes 

trovärdighet bedöms baserat på dess källa, att evidens ges i samband med att trovärdigheten av 

information ifrågasätts.  

Sidnell (2012) visar att evidens i tal markerar skillnaden mellan vad talaren vet och vad talaren 

antar att åhöraren vet och kopplar därmed evidens till kunskap. Talarens antagande om åhörarens 

kunskap påverkas av vad åhöraren i dess roll förväntas veta eller är berättigad att veta (Sidnell, 

2012:297). Att informanter i intervjuer använder evidens skulle alltså kunna förstås som en aspekt 

av kunskapsasymmetrin mellan intervjuare och informant, där informanten besitter kunskap som 

intervjuaren inte har tillgång till. 

För att sammanfatta så studeras trovärdighet inom diskurspsykologi, lingvistik, antropologi och 

sociologi fast på olika sätt inom varje disciplin. Diskurspsykologin studerar trovärdighet som 

mellanmänskligt diskursivt fenomen. Den lingvistiska forskningen studerar hur olika språk ser ut 

och deras villkor för trovärdighetsarbete. Den sociologiska och antropologiska forskningen studerar 

den sociala funktionen av evidens i interaktion.  
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2.2 Institutionell interaktion 

Forskning inom sociologi och antropologi har även visat att interaktion är beroende av kontexten 

och kulturellt specifika samtalskompetenser (Gumperz, 1972; Hymes, 1972). Med detta omfattas 

den kunskap som krävs för att använda språk i olika typer av situationer och också tolka andra 

talares språkanvändning utifrån situationen. Levinson (1992) visar att tal i interaktion påverkas av 

den sociala situationen och mer specifikt vilken aktivitetstyp det sociala sammanhanget utgör. 

Aktivitetstypen påverkar främst interaktionen på två vis. Dels genom att styra vad som räknas som 

ett accepterat beteende för den sociala aktiviteten och dels hur det som sägs i interaktionen kommer 

att uppfattas (Levinson, 1992:97). Med utgångspunkt i Levinsons förklaring om aktivitetstyper 

riktar bland annat Drew och Heritage (1992) uppmärksamheten mot en specifik typ av interaktion: 

institutionell interaktion.  

Omfattande forskning inom diskurspsykologi och samtalsanalys har studerat hur interaktion i 

institutionella sammanhang används för att utföra specifika typer av uppgifter. Studier har bland 

annat undersökt neutralitet i journalistiska intervjuer (Clayman, 1992), identitetsskapande i 

diagnostisering (Lobley, 2001), beskrivningar i juridiska sammanhang (Pomerantz, 1987) och 

interaktionsstruktur i nödsamtal (Zimmerman, 1992) för att nämna några områden som behandlats.  

Det finns inget entydigt sätt att definiera institutionell interaktion. Interaktion är varken automatisk 

institutionell om den tar plats inom en institution eller endast institutionell när den utspelar sig inom 

en institution (Drew & Heritage, 1992:5). Drew och Heritage (1992) menar att institutionell 

interaktion kännetecknas av tre egenskaper: för det första är minst en person i interaktionen 

orienterad mot ett grundläggande mål, uppgift eller identitet associerad med institutionen. En typ av 

institutionell interaktion är exempelvis ett möte mellan en läkare och en patient. I interaktionen 

orienterar sig läkaren mot sin yrkesroll och kan alltså förstås delta i interaktionen i egenskap av den 

institutionella identiteten läkare, snarare än privatperson. Läkarens deltagande orienteras också mot 

målet med interaktionen vilket till exempel kan vara en diagnostisering av patientens besvär. För det 

andra kännetecknas interaktionen av att vara bunden till specifika restriktioner som ramar in 

aktörernas handlingsutrymme. Till exempel så begränsar den institutionella kontexten läkaren från 

att beklaga sig över sina egna medicinska besvär. För det tredje inkluderar interaktionen praktiker 
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och procedurer som är specifika för den bestämda institutionella kontexten, exempelvis specifika 

procedurer för hälsoundersökning (Drew & Heritage, 1992:22).  

En av de vanligaste formerna för interaktion i institutionella sammanhang är fråga-svar sekvenser 

(Drew & Heritage,1992:22-23). Boyd och Heritage (2006) visar i en studie som undersöker läkares 

frågor till patienter vid journalskrivande att frågor och svar konstrueras i förhållande till varandra. 

Boyd och Heritage menar att när läkaren formulerar en fråga så väljer denne mellan ett flertal 

möjliga frågeformuleringar och den valda frågeformuleringen är konstruerad dels för att få specifik 

information av patienten, som alltså krävs för journalskrivandet, och dels för att få svaret i en 

specifik form (exempelvis ja/nej). Frågan är alltså konstruerad för att få en viss typ av svar genom 

att ställa upp både en agenda  för svaret vad gäller informationsområde och villkor vad gäller 

svarets form. Studien visar däremot att patienter regelbundet förhandlar frågors villkor och också 

utmanar och ändrar deras agenda (Boyd & Heritage, 2006:183-184). Detta visar att samtidigt som 

frågor innehåller villkor för svaret, och därmed kan ses påverka svar, så kan svar också utmana 

dessa villkor. Svar bör alltså förstås som produkter både av frågans villkor och en förhandling av 

dessa. 

Button (1992) visar att intervjudeltagare orienterar sig mot intervjuer som en form av institutionell 

interaktion. I en studie som undersöker arbetsintervjuer visar Button (1992) att deltagarna 

tillsammans strukturerar sin interaktion för att passa in i den interaktionsstrukurella mallen för en 

intervju. Detta görs bland annat genom att intervjuaren håller sig utanför den arbetssökandes svar, 

även där svaret kommunicerar att den arbetssökande missuppfattat frågan. Button menar att i icke-

institutionell interaktion hade den talare vars fråga missuppfattats försökt rätta till misstaget och få 

den svarande talaren att förstå frågan. Att intervjuaren avviker från detta förväntade beteende kan 

förstås som en konsekvens av att intervjuaren orienterar sig mot sin institutionella roll som 

intervjuare och att beteendet är en del av intervjuarens uppgift i interaktionen. Denna uppgift kan av 

intervjuarens beteende tolkas gå ut på att hålla sig utanför de arbetssökandes svar. Genom att 

orientera sig mot sin institutionella uppgift styr intervjuaren interaktionens utveckling (Button, 

1992:229-230). Studien visar att intervjuer bör ses som institutionella i den bemärkelsen att dess 

deltagare orienterar sig mot specifika roller och uppgifter associerade med kontexten.  
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2.3 Barn i institutionella sammanhang 

En mängd sociologisk forskning om barn räknas till forskningsfältet barndomssociologi. 

Barndomssociologin menar att barn utgör en marginaliserad grupp i samhället då de behandlas som 

mindre kompetenta och deras rätt till social delaktighet är begränsad. Inom barndomssociologin 

menar man att barn måste hanteras och studeras som kompetenta aktörer och att man måste 

undersöka vad som möjliggör och begränsar barns delaktighet och handlingsutrymme i vardagliga 

sammanhang samt inom institutioner som exempelvis skolinstitutioner (Bühler-Niederberger, 

2010:373-380).  

De diskurspsykologiska och samtalsanalytiska studier som undersöker interaktion med barn i 

institutionella sammanhang är relativt få. Den forskning som finns undersöker bland annat 

interaktion med barn i institutioner som mentalsjukvården (Antaki & O’Reilly, 2014), på 

behandlingsinstitutioner för barn med funktionsnedsättning (Fasulo & Fiore, 2007) och i 

stödinsatser för barn (Iversen, 2013).  

Iversens (2013) studie ligger i linje med barndomssociologins agenda och undersöker villkor för 

barns delaktighet i institutionella intervjuer. Studien visar att barn aktivt ifrågasätter och förhandlar 

antaganden i frågor i syfte att lämna giltiga svar (Iversen, 2013:68-69). Detta motsäger forskning 

som gjorts inom psykologin som menar att risken att barn följer ledande inslag i frågor är hög 

(Cederborg, 2004:203). Utifrån Iversens studie kan barn förstås som delaktiga aktörer som 

förhandlar, snarare än följer, frågors antaganden. 

Fasulo och Fiore (2007) visar att personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning 

tillskrivs svagare samtalskompetens ofta också bemöts med mindre förtroende i interaktion. De  

menar att samspelsdeltagare som interagerar med dessa personer ändrar sättet de interagerar på 

genom att till exempel förenkla yttranden eller förvränga sin röst (Faulo & Fiore, 2007:241). 

Studien visar att samspelsdeltagare anpassar sitt agerande i interaktion baserat på en bedömning av 

andra samspelsdeltagares kompetens och att barn kan förstås bemötas med mindre förtroende i 

interaktion.  
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2.4 Uppsatsen i relation till tidigare forskning 

I detta avsnitt har jag presenterat forskning om evidens och trovärdighet i samspel, institutionell 

interaktion och intervjuer, samt barn i institutionella sammanhang. Denna uppsats bidrag är att föra 

ihop dessa forskningsfält genom att med diskurspsykologi och samtalsanalys studera barns 

trovärdighetsarbete i institutionella intervjuer. Därmed ämnar studien bygga på den begränsade 

forskning som gjorts om barn och trovärdighet, samt om trovärdighet i institutionell interaktion.  

För att summera den presenterade forskningen i relation till denna undersökning vill jag lyfta fram 

och tydliggöra två begrepp som är grundläggande för att förstå undersökningen: evidens och 

institutionell interaktion. Dessa begrepp har en teoretisk karaktär men är snarare än beståndsdelar i 

en teoretisk modell språkliga resurser i en diskurspsykologisk och samtalsanalytisk repertoar. Jag 

vill påpeka att dessa också hade kunnat presenteras som teori men att de istället redogjorts som 

tidigare forskning då de fungerar som en bakgrund för studien och är grundläggande för förståelse 

av det forskningsfält studien positionerar sig i.  

Kortfattat använder jag i studien, utifrån den presenterade forskningen, en definition av evidens som 

en diskursiv strategi som används av talare för att markera och kommunicera källan till information 

de ger. Den förståelse av institutionell interaktion som studien utgår från baseras både på de tre 

egenskaper som Drew och Heritage (1992) redogör för som kännetecknande av institutionell 

interaktion och på den förståelse av intervjuer som en form av institutionell interaktion som Button 

(1992) bidrar med. Utifrån detta förstås de risk- och skyddsbedömningsintervjuer som studeras som 

institutionella i två bemärkelser. Dels enligt den nämna förståelsen av institutionell interaktion och 

dels då de genomförs inom institutionell verksamhet.  

3 Diskurspsykologi och samtalsanalys 

Då denna uppsats behandlar fakta och kunskap i social interaktion genom att studera hur 

trovärdighet hanteras i institutionella intervjuer, utgör diskurspsykologi ett lämpligt teoretiskt och 

analytiskt ramverk. Diskurspsykologi är ett samlingsbegrepp för ett antal diskursanalytiska 

inriktningar som skiljer sig åt genom att bygga på olika analysmetoder (Winther Jorgenssen & 
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Phillips, 2000:112). Den aktuella studien bygger på en typ av diskurspsykologi med grund i 

etnometodologi och samtalsanalys som undersöker social ordning utifrån hur samtal och interaktion 

struktureras. I uppsatsen används diskurspsykologi och samtalsanalys som en integrerad teoretisk 

och metodologisk helhet. Då de två angreppssätten bygger på gemensamma teoretiska 

utgångspunkter lägger de tillsammans den teoretiska grunden för uppsatsen medan uppsatsens 

metodologiska ansats utgörs av samtalsanalys. I följande avsnitt presenterar jag de grundläggande 

principerna inom diskurspsykologi och samtalsanalys för att sedan redogöra för de 

samtalsanalytiska begrepp som tillämpas i uppsatsens analys.  

Samtalsanalysen utvecklades av Sacks, Schegloff och Jefferson på sextiotalet som en del av en 

kritik riktad mot den traditionella sociologin. Kritiken berörde dels sociologins deterministiska syn 

på sociala institutioner och dels sociologins antaganden om sociala kategoriers roll i interaktion 

(Hepburn & Wiggins, 2007:3). I båda fallen byggde kritiken på att fenomenen, det vill säga sociala 

institutioners deterministiska effekt och sociala kategoriers roll i interaktion, inte kunde observeras 

empiriskt utan snarare utgjorde förbestämda antaganden från forskarens sida (Hutchby & Wooffitt, 

2006:26). Detta blev utgångspunkten för en omarbetning av synen på sociala institutioner och 

utvecklingen av en ny metod som studerade social interaktion med utgångspunkt i 

interaktionsdeltagarnas uppvisade tolkning av interaktionen, snarare än med forskarens förbestämda 

kategorier som utgångspunkt (Hutchby & Wooffitt, 2006:15-16).  

Parallellt med samtalsanalysens utveckling som en omarbetning av sociologin, utvecklades också 

diskurspsykologin som en omarbetning av psykologin. Diskurspsykologin förkastar idéen om 

kognition som en mental enhet med en deterministiskt effekt på handling (Hepburn & Wiggins, 

2007:6) och motsätter sig därmed psykologins förklaring av sociala handlingar och attityder som 

resultat av underliggande emotioner och kognitiva processer. Inom diskurspsykologin uppfattas 

istället psykologiska processer som sociala och upplevelser liksom representationer av verkligheten 

ses som skapade genom språket (Winther Jorgensen & Phillips, 2000:103). 

Både diskurspsykologi och samtalsanalys har ett socialkonstuktionistiskt förhållningssätt till språk, 

kunskap och sanning. Detta innebär uppfattningen om att representationer och versioner av 

verkligheten konstrueras socialt genom språket och att det är genom dessa representationer som vi 

uppfattar och förstår verkligheten (Winther Jorgensen & Phillips, 2000:7-11). Inom 

diskurspsykologin menar man också att diskursen, det vill säga sättet att tala om något, är retorisk i 
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den bemärkelse att yttranden designas i syfte att konstruera en specifik version av verkligheten som 

motarbetar alternativa versioner. Genom att konstruera en viss version av verkligheten gör, eller 

åstadkommer, yttanden något i interaktionen och diskursen är på så sätt handlingsorienterad 

(Edwards & Potter, 2001:14-15). Att konstruera ett yttrande på ett visst sätt skapar alltså en specifik 

talhandling som får specifika effekter för interaktionen.    

Yttranden ses också, inom både diskurspsykologin och samtalsanalysen, som situerade. Att 

yttranden är situerade innebär att de är inbyggda i sekvenser, alltså ordningsföljder, vilka i sin tur 

förekommer i olika typer av vardaglig respektive institutionell interaktion. Ett yttrandets 

sekventiella positionering tillsammans med typen av interaktion utgör dess kontext. Tal ses som 

orienterat mot denna kontext, dock inte i en deterministisk bemärkelse utan snarare normativ 

(Edwards & Potter, 2001:17). Idén om yttranden som sekventiellt positionerade kommer förklaras 

närmare under kommande rubrik. Där presenteras också ett antal begrepp som inom 

samtalsanalysen används för att beskriva och undersöka samtalsstruktur. 

3.1 Samtalets struktur: samtalsanalytiska begrepp 

Inom samtalsanalysen ser man samtal som uppbyggda av turer som fördelas inom en ekonomi av 

möjligheter att tala. Detta innebär att samtalet omfattar ett begränsat antal tillfällen att tala som 

fördelas mellan samtalsdeltagarna. Den grundläggande regeln för tur-tagning är att en person i taget 

talar. När en talare avslutat sin taltur förväntas nästa talare ta ordet (Sidnell, 2010:36-42). Med 

andra ord förstås samtal som strukturerade genom turer som fördelar ordet mellan samtalsdeltagarna 

där slutet på en taltur ger en ny talare tillfälle att tala.  

Yttranden kommer ofta två och två och kallas då för närliggande par. Exempel på närliggande par 

är: fråga - svar, erbjudande - mottagande, förfrågan - godtagande och bedömning - samförstånd 

(Potter, 1996:61). Närliggande par består av två delar: en första del och en andra del. En viss första 

del gör en specifik andra del relevant och förväntad vilket innebär att dessa talhandlingar har en 

normativ karaktär (Sidnell, 2010:64). Konkret innebär detta att när en talare ställer en fråga så 

förväntas frågan besvaras av en annan talare. För analysen av samtal innebär detta att ett yttrande 

som kommer efter en fråga måste förstås som en del av det förväntade fråga-svar-paret. Begreppet 
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om närliggande par är alltså ett analytiskt verktyg som möjliggör förståelsen av ett yttrande i 

förhållande till tidigare yttranden.  

Frågor konstrueras alltid med en preferens för en viss typ av svar. Utöver att förvänta ett svar 

konstrueras frågor också så att en specifik typ av svar föredras framför alternativa typer (Sidnell, 

2010:77-78). På samma sätt finns det en prefererad andra del till varje första del i ett närliggande 

par. Vilken typ av andra del som prefereras kan dels bero på den retoriska formuleringen av första 

delen men också på vilken typ av talhandling den består av (Sidnell, 2010:86). En sådan typ av 

talhandling är exempelvis när en samspelsdeltagare erbjuder en annan deltagare något. Det 

prefererade svaret på ett erbjudande är generellt att ta emot erbjudandet, men detta kan också bero 

på kontexten. Att ta emot hjälp kan till exempel både vara prefererat och icke-prefererat beroende 

på om det är en vuxen som erbjuder ett barn hjälp eller tvärt om. Retoriskt påverkar formuleringen 

av den första delen vilken andra del som prefereras. En fråga som innehåller en negation gör det 

lättare att svara ”nej” än ”ja” på frågan vilket gör det prefererade svaret till ”nej”. Analytiskt bygger 

begreppet preferens vidare på det om närliggande par och utökar dess användning för analysen av 

yttranden som sekventiellt positionerade. 

Interaktion följer också en övergripande preferens för enighet mellan samtalsdeltagare. När 

samtalsdeltagare ger ett prefererat svar i förhållande till förstadelshandlingen bygger de på en 

enighet med den tidigare talaren (Hutchby & Wooffitt, 2006:46). Detta är en typ av samarbete. 

Samtalsdeltagare accepterar den tidigare talarens antaganden, ämne och agenda och fortsätter sitt tal 

i enlighet med det (Stivers & Hayashi, 2010:1-2). När det gäller närliggande par innebär alltså 

samarbete att den andra delen i det närliggande paret prefererats av den första delen, vilket visar att 

den andra delen följer första delens agenda. Motstånd sker när den andra delen inte accepterar och 

följer den första delen (Stivers & Hayashi, 2010:2). En talare kan exempelvis genom att besvara en 

ja/nej-fråga med ”kanske,” som alltså är ett icke-prefererat svar, göra motstånd mot frågans 

antagande om att den kan besvaras med ”ja” eller ”nej.” Samarbete och motstånd är begrepp som 

används för att förklara vad en prefererad respektive icke-prefererad andra del i ett närliggande par 

gör i interaktionen, det vill säga huruvida yttrandet samarbetar eller gör motstånd mot tidigare 

yttranden.  
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Samtalsinteraktionen kretsar kring ett intersubjektivt begripliggörande av situationen, det vill säga 

skapandet och upprätthållandet av en, mellan samtalsdeltagarna, delad förståelse av vad som pågår i 

samtalet. För att upprätthålla denna intersubjektiva förståelse repareras eventuella problem och 

missförstånd som uppstår i interaktionen. Reparationen innebär att samtalsdeltagarna rättar det fel 

som uppstått. Problemet kan till exempel vara en felsägning som rättas genom att omformuleras av 

talaren (Sidnell, 2010:110-113). Reparation som talhandling är alltså också, liksom andra delen i ett 

närliggande par, kopplat till ett tidigare yttrande – det problematiska. Tolkningen av ett yttrande 

som problematiskt är det som gör att talaren initierar en reparation av yttrandet. För analysen 

innebär detta att talarens reparation säger något om talarens tolkning av det tidigare yttrandet. 

Genom att initiera en reparation visar talaren sin förståelse av det tidigare yttrandet som 

problematiskt. Med samtalsanalys kan man på så sätt analysera yttranden som uppvisande av 

talarens förståelse av situationen. Detta förklaras närmare under rubriken Analytisk ansats i 

metodavsnittet.  

4 Metod 

I detta avsnitt redogör jag för undersökningens metod. Avsnittet är uppdelat i sex delar och 

presenterar: det material som använts, studiens analytiska ansats, de analysverktyg som tillämpats, 

tillvägagångssätt samt en reflektion kring trovärdighet och etiska överväganden.  

4.1 Material 

Materialet består av 64 utdrag ur åtta risk- och skyddsbedömningsintervjuer med barn som bevittnat 

våld mellan närstående eller utsatts för våld av närstående i hemmet. Intervjuerna görs för att 

bedöma risken att dessa barn ska utsättas för mer våld eller hindras från att få sina grundläggande 

praktiska och emotionella behov tillgodosedda. Intervjuerna är en del av projektet iRiSk som fått i 

uppdrag av Socialstyrelsen att utveckla bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn 

(Broberg m.fl., 2015). Intervjuerna är ett steg mot att utveckla nationellt gångbara 

bedömningsinstrument för kartläggning av våldsutsatthet och psykisk ohälsa, samt metoder för risk- 

och skyddsbedömningsintervjuer inom socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Intervjuerna som 

används i denna uppsats har genomförts av socialutredare mellan 2013 och 2015 på 

utredningsinstitutioner, skyddade boenden och inom barn- och ungdomspsykiatriska verksamheter i 
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Sverige i samband med den befintliga institutionella verksamheten. Intervjuerna har spelats in med 

ljudupptagning och sedan transkriberats till text. Jag har fått tillgång till de transkriberade 

intervjuerna av min handledare som ansvarar för analysen av intervjuerna i projektet iRiSk.  

Två olika format av risk-och skyddsbedömningen har använts: en version för barn i åldern 5-8 år 

och en för barn 9-17 år. Av de åtta intervjuer som använts var sex med barn 5-8 år och två med barn 

9-17 år. Intervjun med barn 5-8 år är semistrukturerad och består av fem avsnitt med totalt trettio 

frågor om barnets erfarenheter. Intervjun inleds med kontaktskapande frågor och några 

kommentarer om sammanhanget där intervjuaren betonar vikten av att barnet talar sanning.   

Intervjuns resterande del består både av öppna frågor och frågor med fasta svarsalternativ. Att 

genomföra en intervju tog ca 25 minuter.  

Intervjun för barn 9-17 år består inledningsvis av en kontaktskapande del och instruktion lik den för 

de yngre barnen. Därefter följer 60 frågor om barnets erfarenheter. Intervjun består av både öppna 

frågor och frågor med fasta svarsalternativ. Längden på intervjuerna varierade mellan under 45min 

och över 1,5 timmar.  

Jag vill förtydliga att dessa intervjuer i min studie studerats som ett ämne i sig och alltså inte 

använts som ett metodologiskt tillvägagångssätt för att samla information. Inom samtalsanalysen 

studerar man inspelningar av naturligt förekommande samspel vilket innebär att man studerar 

sociala aktiviteter i de sociala sammanhang där de förekommer naturligt. Då intervjuer är en 

vardaglig social praktik på många arbetsplatser och institutioner kan de studeras som naturligt 

samspel (Mondada, 2013:33) vilket jag i denna studie gör.  

4.2 Analytisk ansats  

Denna studie är kvalitativ och bygger på samtalsanalys som metod. Samtalsanalys är en induktiv 

metod vilket betyder att analysen idealt sett ska utgå från det empiriska materialet och inte från 

förbestämda teoridrivna forskningsfrågor (Wooffitt, 2001:58). Den tidsmässiga begränsningen för 

uppsatsen krävde dock en mer styrd analys och av den anledningen användes en abduktiv, snarare 

än induktiv, metod vilket innebär att man pendlar mellan material och analys. Det studerade ämnet 
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trovärdighet har alltså inte, som i en renodlad induktiv studie, valts helt utifrån materialet utan i en 

kombination av min handledares ämnesförslag och min kontakt med materialet. I genomförandet av 

analysen har jag därefter pendlat mellan material och analys, där jag efter att ha börjat analysera 

delar av intervjuerna gått tillbaka till materialet. Trots att den abduktiva metoden skiljer sig från den 

ideala samtalsanalytiska metoden har användandet av abduktiv metod gjort att analysen, under de 

givna förutsättningarna, i så hög utsträckning som möjligt kunnat styras av materialet. Längre fram i 

metodavsnittet presenteras en närmare beskrivning av hur analysen genomförts. Nedan presenteras 

samtalsanalys som analytisk ansats och hur den använts i föreliggande analys.  

Inom samtalsanalys är man inte intresserad av språket i sig utan av hur det möjliggör social 

interaktion. Syftet är att studera interaktionen ur ett deltagarperspektiv genom att undersöka hur 

samtalsdeltagarna själva orienterar sig mot interaktionsordningen och hur praktiker och kategorier 

används och görs relevanta av deltagarna (Hutchby & Wooffitt, 2006:15-16). För den aktuella 

studien har deltagarperspektivet inneburit att analysen endast utgått från det som observerats i 

interaktionen. Jag har med andra ord inte utgått från att bestämda sociala kategorier eller 

deltagarroller påverkat interaktionen utan endast analyserat de kategorier och roller som deltagarna i 

interaktionen själva kunnat ses använda och orientera sig emot. 

Målet med samtalsanalys är att undersöka och beskriva de tolkningar och den förståelse som 

samtalsdeltagare använder sig av i samtal (Wooffitt, 2001:56-58). Samtalsdeltagarnas tolkning av 

interaktionen visar sig i hur samtalet genom talturer utvecklas. Genom att talturer konstrueras som 

svar på tidigare turer kommunicerar samtalsdeltagare genom talet i en tur sin förståelse av den 

tidigare talturen. Talturerna kan på så sätt användas av forskaren som bevis för samtalsdeltagarnas 

förståelse av interaktionen (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974:728-729). Konkret har detta 

inneburit att jag i analysen kunna validera min tolkning av en taltur genom att se om deltagarna i 

efterföljande tur gett uttryck för samma förståelse.  

4.3 Analysverktyg 

De analysverktyg som använts utgörs av de samtalsanalytiska begrepp som presenterats i avsnittet 

Samtalets struktur: samtalsanalytiska begrepp. Dessa begrepp kan varken ses enbart som 

metodologiska eller teoretiska utan är i sin karaktär metodteoretiska. Med detta menar jag att de å 
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ena sidan utgör metodologiska verktyg då de fungerar som tekniska termer för att identifiera och 

tala om strukturella aspekter av samtal. Å andra sidan är de teoretiska i den bemärkelse att de 

tillsammans bildar ett teoretiskt ramverk utifrån vilket samtal som interaktion kan förstås och 

förklaras. I analysen har begreppen haft tre användningsområden. För det första har de använts som 

en språklig tillgång för att tala om de samtalsaspekter de beskriver. För det andra har de använts för 

att leda analysens uppmärksamhet mot dessa aspekter. För det tredje har de använts teoretiskt för att 

förklara samspelet mellan deltagarna.  

4.4 Tillvägagångssätt 

I följande del beskrivs tillvägagångssättet för analysen. Här tydliggör jag de olika stegen i 

analysprocessen och redovisar hur materialet kodats, transkriberats och hur det presenterade 

intervju-utdragen valts ut.  

I samband med att jag fick tillgång till materialet av min handledare gavs jag också ett antal förslag 

på diskurspsykologiska ämnen som kunde undersökas i materialet. Ett av dessa förslag var 

interaktionsfenomenet evidens som jag tillsammans med handledaren bestämde mig för att 

undersöka. Efter att materialet börjat analyseras ändrades dock det studerade fenomenet till 

trovärdighet. Denna ändring beskrivs närmare längre fram i avsnittet.  

Det första steget i analysprocess var att, i dialog med handledaren, samla ihop utdrag där evidens 

behandlandes. Från de åtta intervjuerna skapades en samling av 64 utdrag. Efter att utdragen 

insamlats läste jag igenom dem upprepade gånger i syfte att få en bild av materialet. Ur samlingen 

valdes sedan de fyra utdrag ut som tydligast visade det studerade fenomenet, alltså evidens. 

Utdragen detaljtranskriberades med Jeffersons transkriptionssystem (se bilaga) och analyserades 

därefter med fokus på turtagning, sekvens och preferens.  

I nästa steg jämfördes de analyserade utdragen med varandra. Jämförelsen visade större variationer 

mellan utdragen än vad som förväntats – tre olika teman kunde urskiljas. Detta ledde mig tillbaka 

till samlingen utdrag för att på nytt gå igenom materialet. Den andra läsningen av materialet 

resulterade i en omkodning. Samlingen av utdrag som alltså tidigare kodats som evidens, kodades 
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på nytt under tre nya kategorier som omfattade olika typer av trovärdighetsarbete. Den första 

kategorin bestod av utdrag där barnen försvagade information som de ombads lämna. Den andra 

kategorin utgjordes av utdrag där barnen förstärkte information genom användning av evidens. Den 

tredje kategorin omfattade utdrag där barnen framställde sig själva som mer eller mindre berättigade 

att veta något. Omkodningen medförde en förståelse av materialet som uppvisande av olika typer av 

trovärdighetsarbete, där evidens utgjorde en underkategori. Uppsatsens fokus ändrades därav från 

att undersöka evidens till att undersöka trovärdighetsarbete som ett interaktionellt fenomen, det vill 

säga hur trovärdighet hanteras i interaktion.  

Efter omkodningen av analysen valdes ytterligare fyra utdrag ut för detaljerad transkribering och 

analys. Analysen genomfördes sedan kategorivis med ett antal utvalda utdrag i respektive kategori. 

Utdragen har valts ut för att representera den kategori de kodats under och utgör de tydligaste 

exemplen på respektive typ av trovärdighetsarbete. De analyser av utdragen som presenteras visar 

de viktigaste poängerna med varje utdrag. Den analys som presenteras i uppsatsen är alltså bara en 

del av den analys som genomförts. Sammanfattningsvis har analysprocessen pendlat mellan analys 

och material. 

Något som utöver detta är värt att notera är den induktiva metodens implikationer för presentationen 

av analysen. Då samtalsanalys går ut på att tolka och förklara fenomen i interaktion bygger en del 

av analysen på att tillämpa tidigare samtalsanalytisk forskning för att förklara interaktionen som 

utspelar sig i samtalsutdragen. Detta innebär att utvalda delar av samtalsanalytisk forskning 

presenteras i analysdelen i samband med att specifika delar av samtalet analyseras. Då denna 

forskning syftar till att förklara interaktionsfenomen som upptäckts i utdragen snarare än att utgöra 

forskningsunderlag för själva studien, presenteras denna forskning inte under avsnittet Tidigare 

forskning utan endast när den används i analysen.  

4.5 Analysens trovärdighet 

Inom samtalsanalysen menar man, som tidigare nämnts, att deltagare genom yttranden visar sin 

förståelse av den tidigare talturen. Metoden bygger på att forskaren kan validera sin tolkning av en 

tidigare taltur genom att se om samspelsdeltagarna i efterföljande tur uppvisar samma förståelse. 

Själva analysen bygger på att forskaren presenterar samspelsdeltagarnas uppvisade förståelse som 
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bevis att forskarens tolkning är giltig. Då jag använder samtalsanalys som metodologisk ansats har 

jag på detta sätt validerat mina tolkningar. I analysen har jag också väglett läsaren steg för steg i 

respektive tolkning så att läsaren själv kan se och bedöma tolkningarnas trovärdighet. Genom att 

också diskutera mina tolkningar med handledaren har jag kunnat se var vi tolkat materialet lika och 

var tolkningarna skiljt sig åt. Denna diskussion kring tolkningen av materialet har enligt mig lett till 

mer trovärdiga tolkningar.  

4.6 Etiska riktlinjer  

De etiska riktlinjer som vetenskaprådet utfärdat är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskaprådet, 2002). Då jag själv inte deltagit i 

insamlingen av materialet är det endast vetenskapsrådets nyttjandekrav och konfidentialitetskrav 

som varit aktuella för mig att följa. Nyttjandekravet har följts genom att materialet inte använts för 

något annat än denna uppsats eller visats för någon annan. Säkerhetsåtgärder har också vidtagits i 

hanteringen av materialet genom att materialet förvarats på en låst USB. Konfidentialitetskravet har 

följts genom anonymisering av uppgifter som kan kopplas till barnen eller socialutredarna. Då 

materialet består av risk- och skyddsbedömningsinterjuer är det extra känsligt och delar av utdragen 

har därför skrivits om inom paranteser för ytterligare anonymisering. 

5 Analys 

I analysen av materialet har tre typer av trovärdighetsarbete observerats, alltså tre sätt varigenom 

informationens eller barnets trovärdighet som person förstärks eller försvagas. Trovärdighetsarbete 

sker för det första genom att barnen uppvisar en begränsad tillgång till information genom att 

försvaga dess säkerhet. För det andra genom att barnen visar att de är berättigade att veta något, och 

ge information, om en händelse. I den tredje typen av trovärdighetsarbete förstärker barnen 

informationens säkerhet genom att hänvisa till evidens. Detta betyder att barnen i samband med att 

de ger information också ger en källa till informationen som förklarar hur de vet något eller varför 

det tror något. Detta avsnitt omfattar tre delar där respektive typ av trovärdighetsarbete presenteras 

och sammanfattas under varsin del.  
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5.1 ”Jag är lite osäker” – Att försvaga information och legitimera okunskap  

Sammanlagt har 43 utdrag ur de åtta intervjuerna samlats in där barnen i sina svar försvagar 

säkerheten i information de ger. Att de försvagar säkerheten betyder att de kommunicerar att 

informationen de ger är osäker, de uppvisar alltså att de har en begränsad kunskap om ämnet de 

informerar om. Detta kan exempelvis vara information om en händelse som barnet vet ägt rum men 

inte själv närvarat vid. I utdragen sker detta dels genom ord som visar att informationen är 

ungefärligt uppskattad som ”typ” och ”väl”, samt genom tillägg innan eller efter informationen: 

”jag minns inte men…”, ”vet inte riktigt men…”, ”jag är lite osäker, ” ”jag såg bara lite grann” och 

liknande tillägg.  Att barnen försvagar säkerheten av information där de är osäkra på om 

informationen stämmer, fungerar som en typ av trovärdighetsarbete genom att det kommunicerar till 

intervjuaren att barnen är ärliga och att informationen de ger är trovärdig. Barnen visar att de inte 

ger information som är osäker, och därav riskerar att vara falsk, utan att markera detta. 

Det är huvudsakligen i förhållande till tre typer av frågor som barnen försvagar den givna 

informationens säkerhet. Den första typen av frågor berör bråk mellan de vuxna närstående (10 

utdrag). Den andra typen handlar om de vuxnas känslor eller tankar (7 utdrag). Den tredje typen är 

frågor där barnet ska skatta hur ofta något hänt eller sedan hur lång tid tillbaka något pågått (10 

utdrag), där svar ges utifrån fasta svarsalternativ i frågeformuläret. I ett fall försvagas informationen 

efter att intervjuaren specifikt frågat om barnet sett händelsen, där barnets försvagande av 

informationen, ”jag såg bara litegrann-”, kan ses som ett direkt svar på frågan.  

Att det framförallt är vid vissa typer av frågor som barnen försvagar informationens säkerhet visar 

att frågornas antagande om att barnen har tillgång till den information frågorna söker är 

problematiska. Den första typen av frågor som berör bråk mellan föräldrarna kan vara svåra för 

barnen att svara på då de i många fall inte närvarat vid bråken och därmed saknar direkt tillgång till 

informationen. Den andra typen som handlar om föräldrarnas tankar eller känslor är 

kunskapsmässigt problematiska då de antar att barnet har kunskap om förälderns tankar eller 

känslor, samtidigt som de förutsätter att barnet förhåller sig till föräldern som en tillförlitlig aktör 

där barnet utifrån förälderns handlingar kan dra slutsatser om dennes tankar eller känslor (jfr. 

Iversen, 2014:381). Orsaken till att den tredje typen av frågor är problematisk verkar inte 

huvudsakligen bero på att barnen har begränsad tillgång till information, utan snarare på att barnet i 
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sitt svar tvingas välja mellan fasta svarsalternativ vilket fråntar barnet möjligheten att redogöra för 

sina erfarenheter med egna ord. Sammanfattningsvis kan respektive frågetyp innebära olika slags 

problem för barnen.  

En gemensam aspekt hos samtliga frågetyper är dock att de implicerar att barnen har kunskap om 

vad frågan söker, det vill säga att barnet vet svaret. Detta exemplifieras och förklaras i nedanstående 

analys som också ger en inblick i hur barnen försvagar säkerheten av information. Klippet är en del 

av ett längre utdrag och fortsättningen presenteras längre fram i avsnittet.  

Utdraget börjar med att intervjuaren frågar barnet om barnets syskons pappa gjort barnets mamma 

illa: 

  

 Utdrag #1 ”A tror det”, 5-8 år  

 01 I  Har d↑in (0.5) fast det är ju inte ↓din pappa men  

 02    har [ditt syskons] pappa gjort din mamma illa, 
 03       (0.7) 
 04 B M::n:,(1.1) a  tror det, (0.5)   [k ]anske, 
 05 I                                M:[:.]   

Intervjuarens fråga (rad 1) förutsätter att barnet har information om pappans agerande gentemot 

mamman. Formuleringen frågar huruvida scenariot har hänt och inte huruvida barnet tror att 

scenariot har hänt, vilket implicerar att barnet har direkt tillgång till informationen om pappans 

agerande. Detta antagande visar sig i en senare del av klippet vara felaktigt. Barnet svar liknar 

inledningsvis en blandning mellan ett instämmande ”mm” och ett nekande ”nej” (rad 2), vilket 

tyder på att barnet hanterar frågan som problematisk. Barnet svarar efter en paus ”a tror det” (rad 4), 

och lägger sedan till: ”kanske” (rad 4). Svaret samarbetar med frågans agenda i den bemärkelsen att 

det bidrar med den information frågan eftersöker: ett ja-svar på en jag/nej-fråga. Samtidigt 

försvagar barnet informationen med tilläggen ”tror det” och ”kanske” som nedgraderar 

informationens status som i frågan behandlades som kunskap, till att kommuniceras som en 

uppfattning. Samspelsmässigt visar detta hur försvagandet av information används för att på samma 

gång hantera frågans felaktiga implikationer och samarbeta med frågan.  

Det är värt att notera att ett motsatt mönster även observerats i tre utdrag där intervjuaren frågar 

efter barnets uppfattning, alltså vad barnet ”tror”, varvid barnet i sitt svar uppgradererar 
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informationens status till kunskap. Endast i ett av fallen underbygger barnet uppgraderingen av 

säkerheten med evidens. I ett sådant exempel frågar intervjuaren om barnet tror att mamman gjort 

pappan ledsen, där barnets svar kommunicerar informationens status som kunskap snarare än 

uppfattning: ”nej hon har inte gjort det”. Detta visar att barnen även förstärker informations 

säkerhet där frågan förutsätter att barnet har en begränsad tillgång till information. Därav kan man 

konstatera att barnen i sina svar genomgående verkar bedöma och ge uttryck för säkerheten av 

informationen de ger.  

Hittills har analysen visat att barnen regelbundet försvagar säkerheten av informationen de ger.  

Detta visar att barnen när de hanterar information förhåller sig till informationens trovärdighet. För 

att närmare förklara barnens hantering av information som en del av deras trovärdighetsarbete krävs 

dock en kontextualisering av interaktionen för att visa vilken institutionell agenda samspelet 

orienterar sig emot. 

5.1.1 Samspelets agenda 

Samspelets agenda kretsar kring informationsinsamling som bygger på en informationsasymmetri 

där barnet besitter information som intervjuaren saknar och genom intervjun ska samla in. 

Intervjusamspelet struktureras av intervjuns standardiserade frågeformulär och målet med samspelet 

är att överföra den information barnet kommunicerar till skriftliga svar i det format som formuläret 

söker. Intervjuns agenda kommuniceras till barnet i intervjuns inledning där intervjuaren förklarar 

för barnet att intervjuaren vill veta mer om hur barnet har det hemma och att intervjuaren därför 

kommer ställa frågor till barnet så att barnet kan informera om vad som hänt. Detta kommunicerar 

att målet med barnets medverkan är att bidra med information. 

 

För barn mellan fem och åtta år förklarar intervjuaren också vikten av att barnet talar sanning. 

Begreppet sanning presenteras ur två perspektiv, dels i en typ av objektiv bemärkelse där sann fakta 

står i konstrast till falsk och dels i en subjektiv bemärkelse där sanningen framställs som barnets 

subjektiva upplevelse. I nedanstående exempel använder intervjuaren en beskrivning av sin tröja 

som exempel för att förklara vad det innebär att tala sanning, i den bemärkelse som i föregående 

mening beskrevs som objektiv. Exemplet går ut på att intervjuaren beskriver sin tröja som gul trots 

att den är svart och frågar barnet: ”om jag säger att jag har en gul tröja, säger jag sanningen då?” 
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som söker bekräfta att barnet förstår att yttrandet inte är sant . Den subjektiva framställningen av 1

sanning framgår i följande utdrag:  

Utdrag #2 ”Sanningen” 
 I: och när du berättar nu så kan du ju säga (.) precis hur det var och att 
 det viktiga att du säger sanningen hur det var just för dig i din familj, 
 och om det är så att du inte förstår nånting när jag frågar så säger du 
 bara, ”jag förstår inte” eller om det är nåt som du inte vet så svarar du 
 bara ”a jag vet inte.”  

Här beskrivs sanning som barnets subjektiva redogörelse av erfarenheter vilket kommunicerar till 

barnet att endast barnet själv har information om och tillgång till sina egna erfarenheter, det vill 

säga tolkningsföreträde till sina erfarenheter. Att intervjuaren uppmuntrar barnet att säga ”jag vet 

inte” när barnet inte vet svaret på en fråga kommunicerar dels att det är okej för barnet att säga ”jag 

vet inte” men också att barnets uppgift är att förmedla information som barnet ”vet”. Intervjuaren 

kommunicerar alltså att frågorna söker barnets kunskap och inte uppfattning. Att intervjuaren 

uppmuntrar barnet att säga ”jag vet inte” snarare än att uppmuntra barnet till att berätta vad barnet 

”tror” vid tillfällen där barnet inte vet säkert, kommunicerar att det är viktigt att barnet kan bekräfta 

informationens grad av säkerhet- att barnet ”vet” att informationen är sann.  

I de åtta intervjuerna är utdragen där barnen försvagar informationens säkerhet mer än dubbelt så 

många som utdragen där barnen, genom användning av evidens, förstärker informationens säkerhet. 

Att informationen oftare försvagas än förstärks kan förstås som en konsekvens av att barnen ger 

mer osäker information än säker, men kan också antyda att barnen i högre utsträckning markerar när 

informationen de ger är osäker. Genom att markera hur säkra barnen är på att information är sann 

kommunicerar barnen att de håller sig till sanningen och inte avser ge falsk information. Detta visar 

att barnens deltagande i samspelet samarbetar med den institutionella agendan som uttrycktes i 

utdraget från intervjuns inledning. I enlighet med denna agenda bidrar barnen med information, 

samtidigt som de hanterar informationen utifrån en bedömning av dess grad av sanning.  

 Exemplet leder dock inte till någon tydlig överenskommelse av vad sanning är, då barnets svar 1

på frågan är ”mm”. Efter att intervjuaren fortsättningsvis säger ”då har jag en svart tröja, duh,” 
svarar barnet skrattande ”ja” men utan att kommunicera en tydlig överensstämmelse med 
intervjuaren. 
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5.1.2 Att legitimera okunskap 

Ett återkommande mönster är att barnen, när de förklarar att de har begränsad information om 

något, också ger en orsak till varför de inte vet mer. Genom att legitimera sin okunskap legitimerar 

barnen också att de avviker från den institutionella agendan, det vill säga att de inte bidrar med 

information. I nedanstående utdrag legitimeras barnets okunskap både av intervjuaren och av 

barnet. De första raderna har redan visats i utdrag #1 ”A tror det”: 

  
 Utdrag #3 ”Gjort illa”, 5-8 år 
 01 I  Har d↑in (0.5) fast det är ju inte ↓din pappa men  
 02    har [ditt syskons] pappa gjort din mamma illa, 
 03       (0.7) 
 04 B M::n:,(1.1) a  tror det, (0.5)   [k ]anske, 
 05 I                                M:[:.]   
 06        (.) 
 07 I   .hhja   
 08       (0.6)                 
 09 B Han kansk[e- 
 10 I          [vet du vad illa betyder, 
 11 B A. 
 12 I M:. 
 13    (2.4) 
 14 I Vad har han gjort då=men du har ju inte riktigt  
 15    sett när han har (.) .hh sla:git mamma: så du vet  
 16    inte riktigt? 
 17 B  Nn-  [Jag   ] va:r= i hela tiden i rumme[t=  
 18 I       [Nä:j  ]                           [M: 
 19 B  =Och titta bara på film. 

Utdraget börjar med att intervjuaren frågar barnet om barnets syskons pappa gjort barnets mamma 

illa (rad 1-2). Intervjuarens yttrande ”fast det är ju inte din pappa” visar att hon omformulerar 

formulärets skriftliga fråga. Formulärets standardiserade fråga riktar sig till en generell informant 

och genom att omformulera och anpassa frågan till barnet visar intervjuaren att hon känner till 

barnets familjesituation. Barnets svar på frågan är vagt (rad 4). Att intervjuaren frågar om barnet vet 

vad ”illa” betyder (rad 10) visar att intervjuaren behandlar det vaga svaret som beroende på att 

barnet inte förstår frågan. Barnet kommunicerar att hon förstår frågan (rad 11) varpå intervjuaren 

efter en paus fortsätter med att efterfråga en specificering: ”vad har han gjort då” (rad 14). Direkt 

efter frågan fortsätter intervjuaren med att ge barnet en möjlighet att inte svara genom att antyda att 

barnet förmodligen inte vet något då barnet inte sett händelsen (rad 14-15). Intervjuarens tillägg kan 

ses som en reparation av frågan som utifrån tillägget kan förstås som problematisk på grund av att 
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barnet eventuellt inte har kunskap om det frågan eftersöker. Att intervjuaren genom tillägget ger 

barnet en möjlighet att inte svara visar att intervjuaren legitimerar barnets potentiella okunskap med 

att barnet inte sett händelsen. Detta visar att legitima förklaringar till barnets okunskap i 

sammanhanget dels kan vara att barnet inte vet vad ”illa” betyder och dels att barnet inte sett 

händelsen. Barnet konstrueras av båda samspelsdeltagarna som någon som vill samarbeta och bidra 

med information men att detta inte är möjligt då barnet inte har direkt information om händelsen.  

Vad som utöver detta är intressant att notera är att barnets svar på rad 17, trots att de är ett prefererat 

svar till frågan, följs av förklaringar (rad 17,19). Detta är typiskt för icke-prefererade svar (Sidnell, 

2010:78-79). Att barnet ger en förklaring efter sitt svar antyder alltså att barnet hanterar svaret som 

icke-prefererat. Detta kan förstås som en konsekvens av att svaret avviker från den institutionella 

agendan då den inte bidrar med information, svaret är alltså icke-prefererat i förhållande till denna 

agenda. Detta antyder att barnet förhåller sig till den institutionella agendan. 

För att visa och förklara ett tredje sätt varigenom okunskap legitimeras i intervjuerna presenteras 

nedanstående utdrag som handlar om att inte minnas. Utdraget börjar med att intervjuaren ställer en 

fråga som berör de vuxnas bråk: 

Utdrag #4 ”Länge sen”, 5-8 år 
01 I  Brukade eä:::h,(0.5)[namn] och din mamma  
02    bråka mycket? 
03        (0.5) 
04 B  Ibland. 
05 I  Ibland, 
06 B  .hh (h.ja)(.)[Ja, 
07 I               [Vad gjorde dom då rå? 
08        (1.0) 
09 B  Jag kommer inte ihå:g?  
10 I  [Nä: 
11 B  [Det var så länge sen.  
12 I  A:, 

Intervjuarens fråga (rad 1-2)  prefererar ett ja/nej-svar, men barnet svarar ”ibland” (rad 4). 

Intervjuaren fortsätter med en följdfråga: ”vad gjorde dom då rå?” (rad 7) varpå barnet svarar ”jag 

kommer inte ihåg?”. Då barnet tidigare hävdat kunskap om de vuxnas bråk (rad 4) kan barnets 

yttrande förstås som motsägelsefullt då det kommunicerar att barnet inte kan ge någon detaljerad 

information om bråken. Barnets tillägg: ”det var så länge sen” (rad 11) kan förstås som en 

konsekvens av detta då det legitimerar att barnet inte kommer ihåg detaljer kring händelsen som en 
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konsekvens av att den ägde rum för länge sedan. Det antyder också att ”jag kommer inte ihåg” inte 

hanteras som en legitim orsak till okunskap om inte en förklaring till varför man inte minns också 

ges. Intervjuaren stödjer barnets förklaring med ”A” (rad 12) och hanterar därmed förklaringen som 

legitim. Detta visar att deltagarna hanterar att inte minnas något för att det var så länge sedan som 

en legitim orsak för okunskap.  

5.1.3 Sammanfattning 

För att summera visar analysen i detta avsnitt att barnen försvagar säkerheten av den information de 

ger som en typ av trovärdighetsarbete i samband med tre typer av frågor. Dessa frågor är 

problematiska då de antar att barnen vet svaret och kan ge den information frågan eftersöker. 

Analysen visar också att den institutionella agendan för intervjun ramas in i termer av information 

och sanning och att barnens medverkan går ut på att ge sanningsenlig information. När barnen 

avviker från denna institutionella agenda genom att inte ge den efterfrågade informationen visar 

analysen att tre skäl för barnens okunskap hanteras som legitima: att man inte förstår frågan, att 

man inte var med och såg händelsen och att man inte kommer ihåg för att det var länge sedan 

händelsen utspelade sig.  

5.2 ”Det som jag ser det kommer jag ihåg” – Trovärdig med rätt att (inte) veta  

Människor brukar generellt sett tilldelas olika rättigheter och skyldigheter baserat på deras 

kategoritillhörighet och kompetens – en förälder har rätt att uppfostra sitt barn, en läkare har rätt att 

diagnostisera och en domare är skyldig att döma. Även i denna studie hanteras rättigheter i form av 

rätten att veta. I fyra utdrag framställer sig barnen som mer eller mindre berättigade att veta den 

efterfrågade informationen . Detta fungerar som ett trovärdighetsarbete kopplat till barnen som 2

personer. Genom att visa sig berättigade att veta viss information visar barnen också att de är 

trovärdiga förmedlare av informationen.  När barnen visar att de inte är berättigade att veta visar 

barnen att de inte är trovärdiga förmedlare av information. Även det sistnämnda kan dock ses som 

en form av trovärdighetsarbete då det visar att barnen kritiskt bedömer och kommunicerar sin egen 

trovärdighet som en del av bedömningen av den givna informationens trovärdighet. Liksom i 

 Då denna typ av trovärdighetsarbete endast observerats i fyra utdrag går det inte att se om det 2

förekommer i samband med någon specifik typ av fråga. 
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utdragen där barnen försvagar informationens säkerhet kommunicerar barnen här att de ämnar ge 

sanningsenlig och trovärdig information. För att visa hur denna typ av trovärdighetsarbete ser ut 

presenteras de fyra fall där trovärdighetsarbetet identifieras nedan. Två av fallen beskrivs endast 

övergripande utan att det transkriberade utdraget presenteras och två presenteras med det 

transkriberade utdraget i en detaljerad analys.  

I det första utdraget där trovärdighetsarbetet identifierats förklarar barnet att han aldrig haft tillgång 

till den information frågan söker på grund av att mamman inte velat att han skulle veta något om 

det. Barnet framställer sig själv som ett sådant barn som inte har tillgång till den typen av 

information och jämför sitt eget berättigande att ge den efterfrågade informationen med andra barns 

berättigande: ”en del barn kanske vet det men liksom jag har aldrig vetat det”. Istället för att bara 

säga att han inte kan svara på frågan kopplar barnet sin okunskap i den enskilda frågan till att han 

som person inte är berättigad att veta något om den typen av information. Detta kan förstås som ett 

sätt för barnet att visa att han samarbetar med intervjuns agenda och ämnar bidra med information, 

men att han inte kan svara på vissa typer av frågor då han inte är berättigad att veta.  

5.2.2 Berättigande och minne 

De två andra utdragen handlar om barnens berättigande att veta något kopplat deras minne. I det ena 

beskriver barnet sitt minne som perfekt genom att hävda att hon ”kommer ihåg allt som händer” och 

också förtydligar detta: ”det som jag ser det kommer jag ihåg”. Detta kan ses som ett sätt för barnet 

att framställa sig själv som berättigad att ge information om händelser eftersom hon, enligt henne, 

minns händelserna felfritt. Att hävda ett perfekt minne kan också förstås som ett sätt för barnet att 

visa att den information hon som person ger om händelser, på grund av hennes hävdade minne, är 

exakt och därmed också trovärdig. Barnets yttranden kan på så sätt förstås som en typ av 

trovärdighetsarbete. I det andra utdraget hävdar barnet motsatsen och betonar att hon inte minns 

något alls. Detta utdrag presenteras och analyseras nedan.   

  
Utdrag #5 ”Inget kommer jag ihåg”, 5-8 år 
 01 I Vad brukade [ditt syskons]=ä: pappa gö:ra  
 02    rå som inte  
 03    kändes ↑bra: för dig, 
 04       (0.8) 
 05 B M=jag [vet inte?   ] 
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 06 I       [När ni var h]emma:. 
 07       (0.6) 
 08 B Näej >jag kommer inte<↑ihå:g nåt sånt, 
 09       (0.6)  
 10 I Kommer du inte ihå:g. 
 11 B #Mm (.) ingET (.) [kommer jag] ihåg. 
 12 I                   [Näej      ] 
 13       (0.7) 
 14 B  ↑Ing: (1.0)°[ting° ]((sångröst)) 
 15 I               [Nu är ] det inte så många  
 16    frågor kva:r, 

Utdraget börjar med att intervjuaren frågar barnet: ”vad brukade [ditt syskons] pappa göra då som 

inte kändes bra för dig” (rad 1-3) varpå barnet svarar ”jag vet inte” (rad 5). I svaret gör barnet 

motstånd mot frågans antagande om att barnet vet men samarbetar samtidigt med frågan som del av 

ett närliggande par genom att ge den förväntade andra delen, det vill säga ett svar. Intervjuaren 

specificerar frågan med ”när ni var hemma” (rad 6). Denna specificering ger barnet en chans att 

ändra sitt svar och att bidra med information, utan att öppet hantera det som motstånd. Barnet 

uppgraderar därefter sitt svar genom att hävda att hon inte kommer ihåg något sådant: ”näej jag 

kommer inte ihåg nåt sånt” (rad 8). Att inte komma ihåg kan i detta sammanhang vara ett legitimt 

skäl att inte veta då händelsen utspelade sig en tid tillbaka. Att hävda att man inte kommer ihåg kan 

också vara ett sätt att undvika att bekräfta eller ifrågasätta en frågas antaganden (Drew, 1992:481). 

Att barnet hävdar att hon inte kommer ihåg kan alltså vara ett sätt för barnet att undvika att svara på 

frågan. 

Intervjuaren svarar med en formulering designad som en fråga men utan frågande intonation (rad 

10). Dessa typer av formuleringar upprepar innehållet av vad föregående talare sagt och erbjuder 

den föregående talaren en ny taltur där de kan bekräfta eller utveckla sitt tidigare påstående 

(Hutchby, 2005). Genom att använda en sådan formulering hanterar intervjuaren barnets yttrande på 

rad 5 och 8 som otillräckliga. Barnet svarar med att säga ”inget kommer jag ihåg” (rad 11) med höjd 

röst och betoning på ”inget”. Genom att visa att hon ingenting kommer ihåg med betoning på 

”inget” kommunicerar barnet att hon inte är berättigad att veta och alltså inte berättigad att svara på 

frågan. Användande av formuleringar som uttrycker maximala eller minimala värden, exempelvis 

”alltid”, ”alla” och ”aldrig”, kan användas som ett sätt att legitimera påståenden (Pomerantz, 

1986:219). Utifrån detta kan barnets användande av ”ingenting” ses som ett sätt att legitimera 

hennes yttrande om att hon inte kommer ihåg samtidigt som barnet kan förstås försvaga sin 
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trovärdighet som förmedlare av information genom att kommunicera att hon inte minns någonting 

alls.  

Intervjuaren visar att hon tagit emot informationen med ”näej” (rad 12) och tystnar därefter igen. 

Genom att intervjuaren istället för att acceptera barnets svar och gå vidare till nästa fråga återigen 

tystnar uppmanar hon barnet att fortsätta tala. Barnet upprepar då ”ingenting” med sångröst (rad 

14). Det är värt att notera att intervjuaren går emot vad som sagts i utdraget ”sanningen”, det vill 

säga att barnet ska svara ”jag vet inte” om barnet inte vet. Det visar också att intervjuaren inte 

accepterar barnets hävdande om att hon inte kommer ihåg som en legitim anledning att inte svara. 

Intervjuaren behandlar på så sätt barnet som berättigad att veta trots att barnen kommunicerat 

motsatsen.  

Att intervjuaren efter barnets upprepningar av att hon inte kommer ihåg något säger ”nu är det inte 

så många frågor kvar” (rad 15-16) visar att hon hanterar barnets yttranden på rad 11 och 14 som 

motstånd mot själva intervjun. Här hanterar intervjuaren återigen barnets svar som ogiltigt, det vill 

säga inte som en konsekvens av att barnet faktiskt inte kommer ihåg utan som motstånd mot 

intervjun. Att barnet kommunicerar att hon inte är berättigad att veta hanteras alltså av intervjuaren 

som motstånd.  

5.2.3 Berättigande och kategoritillhörighet 

Det sista utdraget berör trovärdighet i förhållande till kategorin ”liten”, som syftar på ålder. I 

utdraget hanterar barnet sin information kring en händelse som mindre trovärdig med förklaringen 

att barnet var ”rätt liten” när händelsen ägt rum: 

Utdrag #6 ”Rätt liten”, 9-12 år 
01 I  M: (1.0) när din pappa gjort illa din mamma (0.7)  
02    hur har du- ofta har du försökt komma bort ifrån  
03    bråket genom att gömma dig, lämna huset eller låsa  
04    in dig i ett annat rum, 
05        (2.8) 
06 B  Ä:m .hhh (0.7)vet inte men däremot har jag vart i  
07    ett annat rum när det har hänt? 
08        (1.9) 
09 I  A: du ha- har hört det från ett annat rum då?= 
10 B  =M. 
11         (.) 
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12 I  A:. 
13        (1.0) 
14 B  Fast då var jag rätt liten, 

Utdraget inleds med att intervjuaren frågar om barnet försökt komma bort från bråk mellan 

föräldrarna genom att gömma sig, lämna huset eller låsa in sig i ett annat rum. Barnet svarar att han 

inte vet och lägger till ”men däremot har jag vart i ett annat rum när det har hänt” (rad 4). Därmed 

behandlar barnet frågans specifika fokus ”komma bort” som felaktig samtidigt som han behandlar 

den som relaterad till en erfarenhet som han har haft: ”vart i ett annat rum”. Intervjuaren bekräftar 

informationen genom att omformulera den: ”ja du har hört det från ett annat rum då” (rad 5). Barnet 

bekräftar intervjuarens formulering: ”mm” (rad 6) men lägger senare till: ”fast då var jag rätt 

liten” (rad 8), där ”fast” kan tolkas implicera att det faktum att barnet var yngre vid den aktuella 

händelsen hanteras som en invändning mot det tidigare påståendet om att barnet hört det från ett 

annat rum. Barnets invändning kan förstås som ifrågasättande av hans berättigande att veta då det 

dels kommunicerar att händelsen ägde rum för länge sedan och dels att barnet var ”liten” när han 

hörde bråket. Att yttrandet om att barnet var liten hanteras som en invändning mot den tidigare 

informationen antyder att barnet förhåller sig till detta som något som försvagar informationens 

trovärdighet. Kategorin liten hanteras således som mindre trovärdig.  

5.2.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar analysen i detta avsnitt att barnen förhåller sig till berättigande att 

förmedla den efterfrågade informationen. Det visar att barnen bedömer sin rätt att veta och sin 

trovärdighet som förmedlare av information. Barnen framställer sig själva både som mer och 

mindre trovärdiga kopplat till minne och kategoritillhörigheten liten.  

5.3 ”För att hon har berättat till mig” – Att hänvisa till evidens  

Från de åtta intervjuerna har 17 utdrag insamlats där barnen i sina svar förstärker trovärdigheten av 

informationen de givit med evidens. Detta betyder att barnen i samband med att de ger information 

också ger en källa till informationen – de förklarar hur de vet något eller varför de tror något. I 

utdragen hänvisar barnen dels till direkt evidens (8 utdrag), det vill säga att de själva sett eller hört 

vad som hänt, och dels till indirekt evidens (8 utdrag) där barnet fått reda på något av en annan 
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person eller där barnen utifrån begränsad information genom slutledning kunnat komma fram till 

informationen. Utdragen där indirekt evidens används omfattar 3 utdrag där barnen hänvisar till en 

annan person (mamma, syskon), 2 utdrag där barnen hänvisar till konsekvenser av en händelse 

(blåmärke, blod) och 3 fall där barnen utifrån annan information genom slutledning kommit fram 

till informationen. I två utdrag förstärker barnen informationens trovärdighet genom att meddela att 

andra personer också kan intyga att händelsen ägt rum (intervjuare, granne) . I ett utdrag förstärker 3

barnen information om en persons beteende genom att framställa beteendet som kopplat till 

personen .  4

Det är framförallt vid två typer av frågor som barnen ger evidens tillsammans med sina svar. För det 

första efter frågor som direkt efterfrågar evidens: ”Hur vet du det?” (3 fall), ”Såg du när det hände?” 

(1fall) och ”Hur fick du reda på det?” (2 fall). Dessa frågor eftersöker explicit en redogörelse av 

källan till informationen. För det andra förstärker barnen sina svar vid frågor om vad barnen tror har 

hänt (3 fall): ”Tror du att hans [förälder] hade slagit [ditt syskon]?”, ”Hade hans [förälder] rivit 

honom då?”. Det är värt att notera att frågorna i samtliga fall förutsätter att barnen besitter 

information, eller en uppfattning, om vad som har hänt. Sammanfattningsvis ges evidens i direkt 

koppling till frågor som efterfrågar en redogörelse av källan till informationen i 6 utdrag av totalt 17 

utdrag där evidens ges. Detta visar att barnen i majoriteten av fallen anger evidens som underbygger 

informationen utan att detta explicit efterfrågas. Tidigare forskning visar att det främst är i 

situationer där talares information ifrågasätts som talare ger evidens (Pomerantz, 1984:624). Att 

barnen ger evidens till sin information utan att intervjuaren efterfrågat det visar att barnen är 

medvetna om att trovärdigheten av den information de ger kan komma att ifrågasättas.  

Användandet av evidens fungerar som en typ av trovärdighetsarbete. När direkt evidens ges i 

samband med att barnen kommunicerar information uppvisar barnen direkt tillgång till 

informationen vilket kommunicerar att barnen själva kan intyga att informationen är sann. Detta gör 

att informationens trovärdighet förstärks. När indirekt evidens i form av hänvisning till en annan 

person ges kan informationens trovärdighet förstärkas eller  ifrågasättas beroende på huruvida 

mottagaren av informationen anser att personen är trovärdig eller ej. När indirekt evidens i form av 

 Notera att ett utav dessa utdrag har räknats under antalet klipp med indirekt evidens då det också 3

förekommer i klippet. 

 Detta utdrag har räknats till antalet utdrag med indirekt evidens då detta också förekommer i 4

klippet.
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slutledning ges fungerar det för att underbygga vad barnet tror har hänt, snarare än vad barnet vet. 

Slutledningen fungerar då för att förklara varför barnets uppfattning är trovärdig, det vill säga 

vilken information barnet grundar sin uppfattning i. Detta visar att uppfattningen inte är en ren 

gissning utan en underbyggd uppfattning och på så sätt förstärks dess trovärdighet.  

5.3.1 Hur evidens används  

För att visa hur evidens används i interaktionen presenteras fortsättningsvis tre utdrag där evidens 

används. Nedanstående utdrag visar hur barnet använder indirekt evidens och också hänvisar till 

intervjupersonens kunskap för att förstärka informationens trovärdighet. Utdraget startar i början av 

intervjun efter att barnet berättat att hennes syskons pappa slagit hennes mamma. Här fortsätter 

barnet att berätta: 

Utdrag #7 ”Då sovde jag”, 5-8 år 
01 B  O:::ch ehm vad hete#r det å:h (0.7) Ha:n 
02    vad heter det .hhh m::m. >Hur ska jag< 
03  berätta,   
04 I Ja:, 
05 B  >För att< jag har inte sett när det hände=För att  
06   då so:vde jag.  
07 I [Ja så du har int-] 
08 B [>Ja DET VAR min< ] lillebror som såg det, 
09 I  Ja[ha::::.      ] 
10 B     [När det hände] (.) men jag ha- jag vet bara lite  
11   att när jag vaknade så hade hon °<jättemycket blo:d>°   
12  (.)°på ansiktet°,   
13 I  Ju:st=de, 
14 B  Du såg? Eller  
15      (0.5) 
16 B  En gång, 
17 I  Aa  
18      (.)  
19 I  När ni kom hit,  
20 B  M:m 

Med det utdragna ”och” (rad 1) kommunicerar barnet dels att det hon säger anknyter till vad som 

sagts tidigare, det vill säga att mamman blivit slagen, och dels att hon måste tänka efter. Pausen, 

inandningen och det utdragna ”mm” på rad 1-2 kommunicerar att barnet har vissa svårigheter med 

att berätta. Barnets yttrande ”hur ska jag berätta” (rad 2-3) visar dels att barnets syfte är att 

samarbeta och bidra med information och dels kommunicerar det att hon har svårigheter att göra 

detta. Intervjuaren visar att barnet har hennes fortsatta uppmärksamhet på rad 3.  
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Barnet fortsätter på rad 5-6 med att ge en förklaring till sina svårigheter genom att säga att hon inte 

sett när mamman blev slagen: ”då sovde jag”. Att förklara att man inte vet något är ett sätt för talare 

att problematisera antagandet om talarens epistemiska ansvar, det vill säga att talaren förväntas ha 

kunskap om ett visst samtalsämne (Keevallik, 2011:191). Genom att förtydliga att hennes kunskap 

om händelsen är begränsad problematiserar barnet också att hon förväntas ha kunskap om 

händelsen samtidigt som det ökar hennes trovärdighet som berättare då det visar att hon är mån om 

att ge sanningsenlig information. Liksom i utdraget ovan (”Gjort illa”) är förklaringen här också en 

förklaring som handlar om brist på förmåga på grund av omständigheterna, snarare än brist på vilja 

att svara (jfr Heritage 1988). 

På rad 8 informerar barnet att hennes syskon sett händelsen och att hon därigenom har indirekt 

evidens för informationen. Då evidens ofta ges när talare förmedlar information som är begränsad  

(Keevallik, 2011:194) antyder barnets användande av evidens att hon hanterar informationen som 

ofullständig. Intervjupersonens ”jaha” (rad 9) kommunicerar att hon bekräftar barnets yttrande som 

ny information (Heritage & Clayman, 2010:25-26).  

På rad 10 kommunicerar barnet en begränsad kunskap om händelsen: ”jag vet bara lite” och 

försvagar återigen informationens grad av säkerhet. Barnet fortsätter därefter att berätta: ”när jag 

vaknade så hade hon jättemycket blod på ansiktet” (rad 11-12) vilket fungerar som ytterligare ett 

indirekt bevis för informationen. Mycket av den kunskap talare har är begränsad, men det finns mer 

och mindre samarbetande sätt att hantera detta. Att ge den begränsade kunskap man har prefereras 

framför att endast säga att man inte vet (Keevallik, 2011:191). Genom att barnet, trots att hon 

kommunicerat att hennes kunskap är begränsad, ger den information hon har visar hon att hon 

ämnar  samarbeta och bidra med information. 

Intervjuaren bekräftar  mottagandet av informationen med ”just de” (rad 13). Barnet hanterar 

yttrandet som att det uppvisar att intervjuaren känner till informationen genom att fråga ”du såg?”. 

Intervjuaren bekräftar detta med ”Aa” (rad 17). Detta jämnar ut kunskapsasymmetrin mellan barnet 

och intervjuaren då det innebär att det inte endast är barnet som har kunskap om händelsen, utan 

också intervjuaren. Genom att intervjuaren kan bekräfta att barnets information stämmer förstärks 

också informationens trovärdighet.  
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Sammanfattningsvis visar utdraget hur barnet upprepade gånger kommunicerar begränsad tillgång 

till information och samtidigt ger den information hon har. Barnet visar därigenom att hon 

samarbetar med den institutionella agendan. I utdraget ges indirekt evidens dels i form av 

hänvisning till en person som källa (syskon) och dels i form av hänvisning till en konsekvens av 

våldsutövandet (blod). Trovärdigheten i barnens information förstärks också av att intervjuaren kan 

bekräfta informationen. För att visa ett annat sätt varigenom indirekt evidens används presenteras 

nedan ett utdrag där intervjuaren ställer en fråga som handlar om mammans känslor: 

Utdrag #8 ”Inte se ansikte”, 5-8 år 
01 I  Har din [syskons] pappa gjort nånting som har 
02    gjort mamma rädd? (.) Nångång, 
03       (.) 
04 B  <Jag vet inte.> 
05 I  Näe:. 
06       (0.4) 
07 I  Tror du att mamma blir rädd när han skri:ker på 
08    henne (.) (puttar) henne och så. 
09 B  >Ja men jag<tro:r det. 
10 I  Tror du det? 
11 B  Mm (.) M::::: men jag tr:or inte för att hon bli:r  
12    aldrig såhär på ansiktet eller så. 
13 I  Näe du brukar inte se på  hennes ansikte, 
14 B  M↓m. 
15 I  Näe. 

Utdraget börjar med att intervjuaren frågar barnet om barnets syskons pappa gjort barnets mamma 

rädd (rad 1-2). Att frågor som rör andra människors tankar eller känslor kan vara epistemiskt 

problematiska har tidigare diskuterats under avsnitt 5.1. Att frågan är epistemiskt problematisk kan 

förklara varför barnet efter en kort paus svarar i långsammare takt än vad som används i resten av 

utdraget ”jag vet inte” (rad 4). Det sänkta tempot kommunicerar eftertänksamhet. Genom att svara 

med ett utdraget ”näe” (rad 5) kommunicerar intervjuaren att hon lyssnar på det barnet säger och 

genom att inte initiera en ny taltur uppmuntrar intervjuaren barnet att fortsätta tala. När barnet inte 

fortsätter tala initierar intervjuaren efter en paus en ny taltur med en  ny fråga: ”tror du att mamma 

blir rädd när han skriker på henne ( . ) puttar henne och så” (rad 7-8). Denna frågas formulering är 

mindre epistemiskt problematisk då den markerar avstånd från antagandet om att barnet vet något 

om mammans rädsla genom att explicit fråga vad barnet tror. Att intervjuaren nedgraderar frågan till 

att handla om vad barnet tror kan ses som ett sätt för intervjuaren att anpassa frågan till att barnet 
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hävdat att hon inte vet, och samtidigt uppmuntra barnet att ge information även om det är i form av 

en uppfattning. Frågan kan också förstås som ledande då den har en tydlig preferens för ett ”ja”.  

Barnet svarar ”ja men jag tror det” (rad 9),  där det första ”ja men jag” uttalas i snabbare takt än vad 

som används i resten av intervjun och där ordet ”tror” är både betonat och utdraget. Ett ”ja-men” 

svar samarbetar med den av frågan prefererade formen ja/nej samtidigt som den med ”men” gör 

motstånd mot andra delar av frågans begränsningar/antaganden. Det som är intressant i det här fallet 

är att barnet efter ”ja men” säger ”jag tror det,” vilket upprepar, snarare än gör motstånd mot, 

frågan. I det här sammanhanget blir effekten av att säga ”ja men jag tror det” att svaret nedgraderas 

till att vara svagare än den uppfattning frågan eftersökte. Det vill säga att tror så som barnet 

använder det är en gissning snarare än en uppfattning.  

Intervjuaren svarar med en följdfråga: ”tror du det?” (rad 10) som uppmuntrar barnet att utveckla 

det hon sagt. Barnet svarar först ”Mm” men förklarar sedan varför hon inte tror att mamman blir 

rädd; ”men jag tror inte för att hon blir aldrig såhär på ansiktet eller så” (rad 11-12). Här hanterar 

barnet frånvaron av uttryck för rädsla som motbevis för den kommunicerade uppfattningen att 

mamman blir rädd. Detta visar att barnet hanterar ansiktsuttryck som uppvisande av känslor och att 

barnet använder mammans ansiktsuttryck som indirekt evidens för att tro att mamman inte blir rädd.  

Intervjuaren svarar med att omformulera det barnet sagt: ”näe du brukar inte se på hennes 

ansikte” (rad 13). Detta ger barnet en möjlighet att bekräfta informationen (Hutchby, 2005) vilket 

hon också gör på rad 14. Samtidigt stödjer yttrandet barnets bedömning med ”näe”, vilket visar att 

intervjuaren hanterar barnets evidens som giltigt underlag för barnets kommunicerade uppfattning 

(rad 11).  

Sammanfattningsvis visar utdraget hur barnet använder slutledning för att svara på en epistemiskt 

problematisk fråga. Barnet använder mammans ansiktsuttryck som ett indirekt bevis  

för sin uppfattning om mammans rädsla. Det används dock inte för att förstärka en bestämd 

uppfattning utan snarare för att visa på svårigheten med att bilda sig en uppfattning i frågan. Barnet 

kommunicerar först att hon tror att mamman blir rädd men visar sedan att hon också har anledning 

att tro att mamman inte blir rädd. Nästkommande utdrag redovisas för att visa hur indirekt evidens 

och slutledning används för att förstärka uppfattningars trovärdighet. Utdraget exemplifierar också 
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hur information om en persons beteende förstärks genom framställningen av beteendet som kopplat 

till personen.  

Utdrag #9 ”Berättat”, 5-8 år  
01 I  Visste ru: då att de va (.) din [syskons] pappa  
02   som hade sla:git henne[°eller trodde°  
03 B                         [A:a=för att min [syskon] han  
04   har aldrig gjort så.  
05   (.)       
06 I  Nä:h. 
07 B  Å inte heller jag så det va: han.h= 
08 I  [Ja ] 
09 B  [För]att hon har berä:ttat °till [mig° 

Utdraget börjar med att intervjuaren frågar barnet om hon visste att hennes syskons pappa slagit 

hennes mamma.  Barnet svar kommer samtidigt som intervjuaren lägger till ”eller trodde” (rad 2). 

Att barnets svar överlappar tillägget visar att barnet tolkat intervjuarens taltur som avslutad innan 

tillägget. Barnet svar hör alltså till frågan om barnet ”visste” att pappan slagit mamman. Barnet 

svarar att hon visste det: ”Aa” (rad 3) och ger en resonerande grund till sitt svar där hon utesluter 

sannolikheten att barnets syskon eller barnet själv skulle ha slagit mamman: ”min [syskon] han har 

aldrig gjort så” (rad 3-4) ”å  inte heller jag” (rad 7) och utifrån det konstaterar att det måste varit 

syskonets pappa: ”så det va han” (rad 7). Barnets yttranden (rad 3-4 och 7) fungerar som indirekta 

bevis som underbygger barnets uppfattning om att det var syskonets pappa som slagit mamman.  

På rad 9 fortsätter barnet med att ge ytterligare indirekt evidens genom att hänvisa till mamman som 

källa till informationen: ”för att hon har berättat till mig” (rad 9).  

Intervjuaren stödjer barnets bedömningar på rad 6 och 8 och fortsätter sedan: 

 10 I                                    [A:a precis.Men du     
 11  trodde inte att det var någon o:lycka eller så.=       
 12 B  =Nej det va::[ingen olyck- olycka=     
 13 I    [Näj.          [Näe,                 
 14 B  =Han brukar ta sönder saker också=[han (      )     
 15 I                                     [Ja han tar sönder      
 16    sa[ker också     
 17 B    [och han kastar .h saker som min na- min mamma har köpt      
 18    °i papperskorgen.°     
 19      (1.2)        
 20 I °Jaså° Som vadå:     
 21         (1.1)     
 22 B  Till exempel dom hära som man kan ha dom här glasen man kan         
 23    lägga ljus i och som man kan tända och såna här saker     
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 24 I  mm mm     
        (.)     

Barnet svar kommer tätt följt av frågan: ”nej det va ingen olycka” (rad 12). Medan frågan är 

formulerad med ”tror” som verb vilket implicerar att barnet inte kan veta något om händelsen, 

svarar barnet med ett yttrande formulerat som fakta: ”det var ingen olycka” och kommunicerar 

därmed att detta är något hon ”vet” snarare än ”tror”. På så sätt uppgraderar barnet yttrandet från 

uppfattning till information. Barnets nästa yttrande kommer tätt följt av det tidigare: ” han brukar ta 

sönder saker också” (rad 14) med fortsättningen: ”och han kastar saker som min mamma har köpt i 

papperskorgen” (rad 17-18). Dessa yttranden kan förstås underbygga den tidigare uppgraderingen 

då de förklarar hur barnet vet att det inte var någon olycka. Yttrandena ger exempel på aggressivt 

beteende från pappan och och kommunicerar en bild av pappan som våldsam. Samtidigt 

kommunicerar yttrandet på rad 17-18 att beteendet är riktat mot mamman. Effekten blir att pappan 

framställs som en våldsam person som regelbundet beter sig aggressivt. Detta gör att sannolikheten 

att det var pappan som slagit mamman vid det specifika tillfället framstår som hög vilket förstärker 

informationens trovärdighet.  

Sammanfattningsvis förstärker barnet trovärdigheten av informationen om att syskonets pappa 

slagit mamman på tre olika sätt. Dels genom att utesluta sannolikheten att någon annan gjort det, 

dels genom att hänvisa till mamman som källa för informationen och slutligen genom att 

kommunicera bilden av pappan som våldsam. Intervjuaren hanterar barnets uppfattningar och 

evidens som trovärdiga genom att regelbundet stödja dem.  

5.3.2 Sammanfattning

För att summera visar analysen i detta avsnitt hur barnen använder evidens för att förstärka 

informations och uppfattningars trovärdighet. Evidens används främst i samband med frågor där 

evidens efterfrågas i intervjufrågan och i samband med frågor som eftersöker barnens uppfattning. 

Direkt evidens används för att hävda direkt tillgång till information genom att barnen förklarar att 

de sett eller hört händelsen. Användandet av indirekt evidens har i analysen av de presenterade 

utdragen visats vara ett sätt för barnen att samarbeta med den institutionella agendan och bidra med 

information när de inte har direkt tillgång till informationen. Det används också för att genom 

slutledning svara på frågor som eftersöker barnens uppfattningar, bland annat i samband med en 
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epistemiskt problematisk fråga. Slutledningen sker dels utifrån indirekt evidens och dels genom att 

alternativa uppfattningar utesluts.  

6 Diskussion 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis en sammanställning av analysen i förhållande till studiens 

frågeställningar. Studiens resultat diskuteras sedan i förhållande till tidigare forskning. Därefter förs 

en diskussion kring studiens begränsningar. Avslutningsvis diskuteras studiens praktiska 

implikationer och förslag till framtida forskning.  

6.1 Summering 

Syftet med denna studie har varit att få kunskap om barns trovärdighetsarbete genom att undersöka 

hur barn i risk- och skyddsbedömningsintervjuer orienterar sig mot trovärdighet. De frågeställningar 

som konkretiserat syftet är följande: 

– Hur orienterar sig barn mot trovärdighet i intervjuinteraktion?  

– I samband med vilka frågor används trovärdighetsarbete?  

Studien visar att barnen på olika sätt orienterar sig mot trovärdighet. Detta har beskrivits som tre 

typer av trovärdighetsarbete: tre sätt varigenom trovärdigheten i information barnen ger eller 

trovärdigheten hos barnen som personer förstärks eller försvagas. Två av de tre typerna av 

trovärdighetsarbete har visats användas i samband med specifika typer av frågor. För att besvara 

frågeställningarna presenteras kortfattat respektive typ av trovärdighetsarbete och frågetyp nedan.  

6.1.1 Att försvaga information

Den första typen av trovärdighetsarbete som presenterats går ut på att barnen försvagar informations 

säkerhet. Analysen visar att barnen genom att försvaga informations säkerhet förhåller sig till den 

institutionella agendan som ramar in barnens medverkan i termer av att ge sanningsenlig 
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information. I intervjuerna förekommer denna typ av trovärdighetsarbete i samband med tre typer 

av frågor. Gemensamt för samtliga frågetyper är deras antagande om att barnen vet svaret, det vill 

säga att barnen kan ge den information frågan eftersöker. Studien visar att frågor där barn antas veta 

svaret kan vara problematiska. 

6.1.2 Trovärdig och berättigad att veta 

Den andra typen av trovärdighetsarbete har inte kunnat ses förekomma i samband med någon 

specifik typ av fråga då utdragen där trovärdighetsarbetet identifierats varit för få. Detta 

trovärdighetsarbete går ut på att barnen framställer sig själva som mer eller mindre berättigade att 

veta något. Analysen visar att barnen genom att göra detta bedömer och kommunicerar sin egen 

trovärdighet som person och som förmedlare av information. Detta görs bland annat kopplat till 

kategoritillhörigheten liten. Studien visar därmed dels att barn bedömer sin trovärdighet som person 

och dels att denna bedömning verkar vara kopplad till kategoritillhörighet.  

6.2.2 Att hänvisa till evidens 

I den tredje typen av trovärdighetsarbete förstärker barnen informations och uppfattningars 

trovärdighet med evidens. Detta innebär att de förklarar hur det vet något eller varför de tror något 

genom att visa på direkt eller indirekt tillgång till informationen. Evidens ges bland andra typer av 

frågor i samband med frågor som eftersöker barnens uppfattning om en händelse. Det ges också i 

samband med frågor som explicit efterfrågar en källa till informationen, dock endast i 6 av 17 fall. 

Detta visar att barnen i majoriteten av fallen förstärker information och uppfattningar med evidens 

utan att det efterfrågas.  

6.2 Resultat och tidigare forskning 

Studien visar att barnen förhåller sig till trovärdigheten i den information de ger och till sin 

trovärdighet som förmedlare av information. Genom att bedöma och markera informations 

trovärdighet förhåller sig barnen till sanningen. Barnen markerar både vad de vet och vad de tror 

liksom hur de vet och varför de tror. De markerar också när information de ger är osäker. Det är 

intressant att resultaten visar att barnen i så pass hög utsträckning förhåller sig till sanningen, då 

tidigare forskning om intervjuinteraktion med barn visar att barn inte går att lita på. Medan 
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Cederborg (2004) menar att risken är hög att barn till följd av ledande frågor eller suggestiva 

yttranden talar osanning, tyder mina resultat på motsatsen.  

Mina resultat visar att barn förhandlar frågors felaktiga antaganden för att ge sanningsenlig 

information. Resultaten stämmer överens med vad Iversen (2013) visar i sin studie om delaktighet, 

men utvecklar också kunskapen om delaktighet vidare. I min studie visar jag att frågor där barn 

antas veta svaret kan vara problematiska. Analysen visar å ena sidan att barnen hanterar den här 

typen av frågor genom att försvaga säkerheten av den information de ger och visa att de inte vet 

säkert. Å andra sidan visar analysen att dessa frågor gör det svårt att helt hävda okunskap, det vill 

säga att svara ”jag vet inte”. I analysen visar jag att tre skäl till att inte veta hanteras som legitima. 

Jag visar också hur ett barns okunskap hanteras som icke-legitim av intervjuaren som hanterar 

barnet som berättigad att veta trots att barnet hävdat motsatsen. Dessa resultat visar att antaganden 

om kunskap och delaktighet kan vara problematiska. Trots att barn aktivt förhandlar frågors 

antaganden och på sätt bör förstås som delaktiga och kompetenta aktörer i interaktion, så kan 

antaganden om att barn besitter kunskap vara svåra för barn att omförhandla.  

I analysen visar jag att barn kommunicerar bedömningar av sin trovärdighet som förmedlare av 

information, bland annat kopplat till kategoritillhörighet. Medan Pomerantzs (1984) studie visar att 

mottagares bedömning av informations trovärdighet bygger på en bedömning av trovärdigheten hos 

personen som är källa till informationen, visar min studie att också den som förmedlar information 

bedömer sin egen trovärdighet.  

Avslutningsvis har denna studie visat hur barn orienterar sig mot trovärdighet i intervjuer som 

institutionell interaktionsform inom institutionell verksamhet. Undersökningens 

diskurspsykologiska bidrag är att visa hur sanning och trovärdighet hanteras diskursivt av 

samspelsdeltagare. Sociologiskt bidrar studien till kunskap om social interaktion och mer specifikt 

till kunskap om institutionell interaktion med barn. Undersökningen har i enlighet med 

barndomssociologins agenda dels studerat barn som kompetenta aktörer och dels studerat barns 

delaktighet och samspel inom institutionell verksamhet. Genom att visa hur barn genom 

trovärdighetsarbete gör sig trovärdiga under institutionella förutsättningar antyder studiens resultat 

att barn utöver att ses som kompetenta också bör förstås som trovärdiga aktörer som aktivt bedömer 

och kommunicerar trovärdigheten i information de ger och samtidigt deras trovärdighet som 
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förmedlare av information. Därigenom har studien gett underlag för ett ifrågasättande av den syn på 

barn som tidigare problematiserats: synen på barn som mindre trovärdiga. 

6.3 Studiens begränsningar 

Studiens metodologiska ansats har både möjliggjort och begränsat undersökningen. 

Samtalsanalysen har möjliggjort undersökningen av vilka aspekter i interaktionen som deltagarna 

visat sig orientera sig mot genom sina yttranden, men samtidigt begränsat undersökningen till just 

detta. Min undersökning av trovärdighetsarbete har alltså begränsats till det som uppvisats av 

deltagarna i deras yttranden och jag har därmed inte kunnat undersöka om de också orienterar sig 

mot trovärdighet på andra sätt än vad de uppvisar. Jag har till exempel inte kunnat undersöka om 

deltagarna orienterar sig mot kategorierna vuxen och barn annat än vid ett fåtal tillfällen då barnen 

explicit talat om sig själva i termer av kategorin barn. Detta kan dock vara en viktig aspekt att 

studera för att få kunskap om barns villkor för trovärdighetsarbete i institutionell interaktion.  

6.4 Praktiska implikationer och framtida forskning  

Praktiskt kan studiens resultat användas för att utveckla riktlinjer för, och kunskap om, intervjuer 

med barn. För detta syfte kan studiens resultat om barns trovärdighetsarbete på ett övergripande 

plan bidra med en förståelse av barn som trovärdiga samspelsdeltagare som både markerar när 

information de ger är säker och osäker. Mer specifikt kan studiens resultat om problematiken i 

frågor som antar att barn vet svaret utveckla utformningen av intervjufrågor och bidra till 

intervjuares kunskap om vilka frågor barn kan ha svårt att hantera.  

Det finns fortfarande många frågor kvar att besvara kring trovärdighetsarbete. Min studies resultat 

antyder att barn förhåller sig kategoritillhörighet som en grund för trovärdighet, men har med 

undersökningens begränsade omfång inte närmare studerat vilka kategorier som hanteras som 

trovärdiga. För att få en djupare kunskap om människors trovärdighetsarbete krävs vidare forskning 

som undersöker hur människor förhåller sig till trovärdighet utifrån kategoritillhörighet. Vidare 

krävs forskning för att undersöka vilka institutionella villkor som påverkar barns handlingsutrymme 
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i institutionell interaktion och hur olika typer av intervjufrågor begränsar och möjliggör barns 

möjlighet att berätta om sina erfarenheter.  
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8 Bilaga 

Utdrag från Gail Jefferson (2004: 24-31) transkriptionssystem: 

[  The point of overlap onset 

]  The point at which two overlapping utterances end 

=  No break or gap  

(0.0)  Elapsed time in tenths of seconds 

(.)  Micro pause (± a tenth of a second) within or between utterances 

::  Prolongation of the immediately prior sound, the more colons the longer the  

  prolongation 

word  Stress via pitch and/or amplitude  

↑↓  Shifts into especially high or low pitch 

.  Usual intonation 

,  Weak rise in intonation 

?  High rise in intonation 

WORD Especially loud sounds  

°word°  Especially soft sounds 

wo-  Cut off 

>word< The sounds within the brackets are sped up  

<word> The sounds within the brackets are slowed down  

.hhh  Inbreath 

hhh.  Outbreath 

( )  Emptby brackets indicates that the transcriber was unable to get what was said 

(word)  Indicates that the transcriber is uncertain what was said 

((  ))  Double parentheses contain transcriber’s comments 

Utöver Jefferson’s transkriptionssymboler har symbolen # använts i transkriberingen för att indikera 

skrovlig röst.  


