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Sammanfattning 
 
När socialtjänsten har beslutat om att ett barn behöver placeras i familjehem måste 

barnet få åldersadekvat information. Att förmedla information till små barn är en 

utmaning som ställer krav på samtalsledarens förmåga att kommunicera så att barnet 

förstår. Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur socialsekreterare och 

familjebehandlare beskriver att de förmedlar beslut om placering i familjehem till barn i 

förskoleålder. Sju intervjuer med anställda inom socialtjänsten har genomförts. 

Resultaten har analyserats utifrån salutogen teori med en utvecklingsekologisk 

referensram. Resultatet visar att informanterna upplever det som hjälpsamt att använda 

lekmaterial som hjälpmedel för att ge barnet en konkret bild av vad som kommer att 

hända vid placeringen. Informationen som förmedlas är situationsbunden och 

individuell. Informanterna belyser även att de anser det som viktigt att vara lyhörd för 

barnets behov för att kunna välja rätt information att trygga barnet med och på så sätt se 

till att det blir barnets samtal. I uppsatsens diskussionskapitel behandlas studiens 

oväntade fynd och förslag på fortsatt forskning.  

Nyckelord: Barnsamtal, familjehem, placering, hjälpmedel. 
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Abstract 

“The conversation should be child-centred.” 

A qualitative study of social services informative conversations with children regarding 

family based foster care placements. 

 

When placed in family based foster care, all children have legal rights to participation 

and to get age-appropriate information from the social services. Communicating 

information to young children is a challenge, and the purpose of this study was to 

examine how social workers and family therapists describe the procedure of informing 

preschoolers about placement in family based foster care. Seven interviews were 

conducted with employees in the social services. A salutogenic theory and a frame of 

reference based on the ecological systems theory of development were used to analyze 

the results. The results show that employees in the social services described it as helpful 

to use child-centred methods and to communicate with the children through play to 

visualise the placement and that the information provided is situational and individual. 

The informants highlighted the importance of being responsive to the child's needs in 

the very moment to choose what details to inform about, and that the child has to feel 

safe and the conversation needs to be child-centred. 

Keywords: Family based foster care, placement, social services, age-appropriate 

communication. 
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1 Inledning 
Intresset för hur anställda inom socialtjänsten samtalar med barn om att de ska placeras, 

väcktes under hösten 2017, efter det att jag hade jag arbetat ett halvår på ett av 

Socialtjänstens utredningshem för familjer med barn 0-12 år. Familjerna som bor på det 

utredningshemmet är frivilligt placerade av den socialsekreterare som handlägger 

utredningen. I arbetsuppgifterna ingår för de anställda att på uppdrag av ansvarig 

handläggare utreda och besvara frågeställningar om barnets situation genom 

observationer och samtal med barn och föräldrar. Detta arbete dokumenteras och utgör 

grund för beslut om insats. I de ärenden där handläggare beslutar om att barnet behöver 

placeras i familjehem kan uppdraget även omfatta att förmedla beslutet till barnet. Min 

egen förförståelse om barnsamtal med små barn som utmanande och komplexa skapade 

en nyfikenhet att fördjupa mig i ämnet, för att undersöka barnsamtal om 

familjehemsplacering som fenomen, på djupare nivå. 

 

1.1 Bakgrund  
Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och att ombesörja detta är i första hand är 

föräldrarnas ansvar. I de fall där föräldrar eller annan vårdnadshavare av någon 

anledning inte har möjlighet att tillgodose detta har samhället en skyldighet att träda in 

för att ge skydd och se till att alla barn får samma möjligheter att utvecklas gynnsamt 

(SoL 2001:453). 

 
När socialtjänsten får kännedom om att ett barn far illa, eller riskerar att fara illa 

beslutar handläggare om utredning ska inledas. Syftet är att utreda barnets situation för 

att ta reda på om familjen behöver stöd, och vilken insats som i sådana fall är lämplig. 

Utredningen pågår i fyra månader och kan sedan utmynna i beslut om att barnet behöver 

placeras i ett familjehem. I vissa fall kan barnet först bli placerat i ett jourhem, i väntan 

på lämpligt familjehem. Både jour- och familjehem måste godkännas genom utredning 

av socialtjänsten för att få ta emot barn, och vid placering i familjehem ska barnet i 

första hand placeras inom nätverket. Med nätverket menas anhöriga eller för barnet 

närstående (Norström & Thunved 2010; Unicef 2017). 

 

Utredningen går till så att socialtjänsten inhämtar den information som behövs för att 

kunna fatta beslut. Detta innebär vanligtvis utredande samtal med barn, föräldrar och 

andra i nätverket som kan ge en bild av barnets situation. Det är handläggande 
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socialsekreterare som genomför utredningen, tar beslut och som kommunicerar detta till 

barn och föräldrar. I vissa fall kan dock barnsamtal genomföras av andra professionella 

eftersom delar av utredningen kan genomföras inom andra verksamheter. I händelse av 

detta sammanställer handläggande socialsekreterare punkter som ska utredas av 

exempelvis skola, hälso- och sjukvård, psykolog eller vid HVB. Det kan således vara 

andra professionella än handläggande socialsekreterare som pratar med barnet om 

placeringen.  

 
Ofta krävs flera barnsamtal i utredningen av olika anledningar. Det kan exempelvis bero 

på hur länge barnet orkar samtala med hänsyn till ålder och att barn kan behöva träffa 

den som genomför samtalet flera gånger för att känna sig trygg nog att vilja berätta 

(Socialstyrelsen 2004, 2016). Om föräldrarna samtycker till placering sker en frivillig 

placering enligt Socialtjänstlagen (2001:453). I annat fall lämnar socialtjänsten genom 

socialnämnden en ansökan till förvaltningsrätten om att barnet ska tas omhand enligt 

Lagen om vård av unga (1990:52). 

 
1.2 Problemformulering 
I barnkonventionen (FN:s konvention om barnets rättigheter 2009) finns fyra 

grundprinciper om barnets rättigheter formulerade i artiklar. Dessa principer beskriver 

att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet vid myndighetsåtgärder, att barnet 

har rätt till inflytande genom att komma till tals, barnets rätt till liv och utveckling och 

att inget barn får diskrimineras. Barns rätt till delaktighet under socialtjänstens 

utredning är lagstiftad med hänsyn till barnkonventionens grundprinciper, och i 

socialtjänstlagen finns barns rätt att komma till tals formulerad (Norström & Thunved 

2010). Det innebär att socialtjänsten har en skyldighet att samtala med barnet om vad 

som händer, varför det händer och vad som kommer att hända. Vikten av att ta reda på 

om barnet förstått informationen och att sedan inhämta barnets åsikt betonas. Rätten att 

komma till tals innebär således inte bara att barnet ska lämna information om sin 

situation, den innebär även att barnet har rätt till att få information. Barns rätt till att få 

information grundar sig i att barnet enligt juridisk mening anses som part i 

socialtjänstens utredning (Socialstyrelsen 2004, 2016). 

  

Att ge åldersadekvat information till små barn kan vara svårt. Barn upp till fyra år 

kommunicerar främst genom att ge respons på det som sker här och nu. För att barnet 

ska kunna koppla informationen som förmedlas med ord till en händelse behövs 
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visualisering. Att använda hjälpmedel som exempelvis leksaker, teckningar eller 

rollspel bidrar till att ge barnet ett konkret sammanhang. Det ger också barnet en 

möjlighet att uttrycka sig på annat sätt än med ord. Sammantaget gör det hjälpmedel i 

barnsamtal till något viktigt och nödvändigt (Övreeide 2010).  

 
Socialtjänsten ansvarar för barns delaktighet under utredningsprocessen. Detta omfattar 

att arbeta för att barnet ska få komma till tals, att barnet får åldersadekvat information 

och att barnet förstår informationen i största möjliga utsträckning (Socialstyrelsen 

2004). I fokus finns de inom socialtjänsten som genomför placeringsamtal, d.v.s. 

socialsekreterare eller familjebehandlare. Den fysiska placeringen, att flytta barnet från 

sin familj till jour- eller familjehem, genomförs av en socialsekreterare. 

Familjebehandlare kan även närvara vid den fysiska placeringen. 

 
1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att närmare undersöka hur anställda inom socialtjänsten beskriver 

hur placeringssamtal med små barn genomförs. Utifrån att fokus ligger på detta kommer 

barns delaktighet i utredningsprocessen inte att studeras. För att besvara syftet 

formuleras följande frågeställningar: 

• Hur beskriver socialsekreterare och familjebehandlare att det går till när de 

planerar och genomför barnsamtal med barn i förskoleålder, som syftar till att 

informera om familjehemsplacering? 

• Vilken information beskriver de som viktig att delge barnet? 

• Hur beskriver de tillgången av hjälpmedel och vilka hjälpmedel de använder vid 

placeringssamtalen? 

 

1.4 Avgränsningar 
I socialtjänstens utredningsprocess ingår både utredande och informerande barnsamtal. 

Syftet med utredande samtal är att inhämta information och i studien undersöks inte 

detta. Fokus ligger på att undersöka hur professionella beskriver att de förmedlar 

information till barn och avgränsningen är gjord med hänsyn till tidsramen för 

examensarbetet. Att undersöka beskrivningar av både utredande och informerande 

barnsamtal omfattar ett arbete som kräver större tidsåtgång än vad som fanns tillgodo. I 

studien undersöks heller inte barnets delaktighet närmare. Detta valdes bort för att skapa 

utrymme till att analysera det empiriska materialet utifrån andra teorier än just 
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delaktighetsteorier. Det empiriska materialet bygger på kvalitativa intervjuer med 

anställda inom socialtjänsten, och beskrivningarna av placeringssamtal återger således 

de professionellas perspektiv och inte barnets. Inledningsvis övervägdes intervjuer med 

familjehemsplacerade barn. Detta skulle dock kräva extra arbete med att inhämta 

samtycke från både barn och föräldrar, vilket var anledningen till att barn som 

informanter valdes bort.  

 
1.5 Förklaring av centrala begrepp 
För att förtydliga hur centrala begrepp används i studien ges här nedan förklaringar till 

hur begreppen definieras.  

 
Placeringssamtal 
Barnsamtal som specifikt syftar till att delge barnet information om beslut om flytt till 

jourhem/familjehem omnämns i detta examensarbete som placeringssamtal. Dessa kan 

ske i olika miljöer, exempelvis i barnets hem, i socialtjänstens lokaler, på HVB eller 

någon annanstans i de fall det handlar om ett omedelbart omhändertagande med akut 

placering som följd (Socialstyrelsen 2004, 2016). 

 
Leksamtal 
Detta begrepp används för att beskriva barnsamtal där information inhämtas eller 

förmedlas genom lek och som syftar till att hjälpa barnet att uttrycka känslor och åsikter 

(Soltvedt 2005). 

 
Samtalsledare 

Detta begrepp avser i detta examensarbete den vuxne person som genomför 

placeringssamtalet. Samtalsledaren kan således både vara en socialsekreterare eller en 

familjebehandlare. 

 
Akut placering 
Om socialtjänsten bedömer att det föreligger så pass uppenbar risk för barnet att fara illa 

här och nu, så att det inte kan vänta på utredning, beslutar socialnämnden om ett 

omedelbart omhändertagande. Barnet hämtas då direkt av socialtjänsten och placeras i 

jourhem och därefter lämnas ansökan om omhändertagande enligt Lagen om vård av 

unga (1990:52) till förvaltningsrätten (Norström & Thunved 2010). 

 
Planerad placering 
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I de fall barnet inte lever i omedelbar risk här och nu kan en planerad placering 

genomföras. Det innebär att placeringen till viss del planeras tillsammans med föräldern 

och familjehemmet, vilket gör att genomförandet sträcker sig över längre tid (SoL 

2001:453).  

 
Små barn 

Enligt socialtjänstlagen (2001:453) räknas en individ som barn upp till 18 års ålder. 

Med små barn menas i denna uppsats barn i förskoleålder 0-7 år utifrån att barnet innan 

7 års ålder går på förskola eller i förskoleklass. 

  

Hjälpmedel 

Detta begrepp används i uppsatsen för att beskriva metoder och material specifikt 

framtagna för att underlätta kommunikationen vid barnsamtal. Det är sådant som 

samtalsledaren kan använda för att förmedla information och barnet kan använda för att 

uttrycka sig (Övreeide 2010; Ohlsson 2007). 

 
1.6 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen består av sex kapitel. Det första kapitlet innehåller en inledande beskrivning 

av hur intresset för temat uppstod, bakgrund och problemformulering. Här presenteras 

även syfte och frågeställningar samt valda avgränsningar. Kapitlet avslutas med en 

förklaring av centrala begrepp. I kapitel två presenteras de teorier och begrepp som 

utgör referensramen för analysen av examensarbetets empiriska material. I ett 

avslutande avsnitt återfinns en redogörelse för tillämpandet av teorierna kopplat till 

studiens frågeställningar. I det tredje kapitlet sammanställs tidigare forskning utifrån två 

olika teman. Dessa teman är metoder vid barnsamtal och samtalsledarens förmåga. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de viktigaste resultaten inom 

kunskapsområdet. Kapitel fyra inleds med en beskrivning av förkunskap och ett avsnitt 

om forskningsdesign där metodval presenteras. Sedan följer avsnitt som behandlar 

tillvägagångssätt och studiens trovärdighet. Resultat och analys finner läsaren i det 

femte kapitlet. Här presenteras även informanterna. Resultatet är framskrivet utifrån 

teman med underkategorier som återfunnits vid kodning av det empiriska materialet. 

Avslutningsvis analyseras resultatet mot bakgrund av valda teorier.  Det sjätte och sista 

kapitlet innehåller examensarbetets diskussionsdel. Diskussionen är uppdelad under tre 

rubriker som är resultatdiskussion, metoddiskussion och sammanfattande diskussion 
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2 Teoretiska utgångspunkter 
 
2.1 Kapitlets disposition och val av analysredskap 
Detta kapitel innehåller en presentation av de teoretiska utgångspunkter som ligger till 

grund för analysen av det empiriska materialet och därmed utgör studiens 

analysverktyg. Valda teorier och begrepp förklaras uppdelat i avsnitt och varje avsnitt 

avslutas med en redogörelse för hur barnsamtal om familjehemsplacering kan förstås 

utifrån den teoretiska referensramen. Upplägget syftar till att förtydliga hur den valda 

tolkningsramen skapats och används i analysen av empirisk data. 

 
Val av teorier grundar sig på att informationen som förmedlas i placeringssamtalet 

syftar till att göra barnet delaktigt i utredningsbeslutet. Det finns teorier som enbart 

lyfter fram barns delaktighet via en så kallad delaktighetsstege. Stegen graderar barnets 

delaktighet i åtta nivåer och börjar med att visa skenbar delaktighet längst ner, för att 

sedan avsluta med beslutsfattande som initierats av barnet högst upp.(Hart 1992). 

Delaktighet kan förstås som en hälsofrämjande faktor, men i uppsatsen är det inte 

delaktighet som sådan som står i fokus, utan snarare socialsekreterares och 

familjebehandlares syn på placeringssamtal som görs i socialtjänsten. Ett 

hälsofrämjande, salutogent perspektiv, syftar till att undersöka hälsans ursprung och 

används för att förklara vad som gör att vissa individer utvecklar motståndskraft och 

trots påfrestningar upplever livskvalitet. Fokus ligger på det som fungerar och 

motverkar problem. (Antonovsky 2011; Iwarsson 2007; Ventegodt, Hatim & Merrick 

2011), vilket gör salutogen teori till ett lämpligt analysverktyg. Den ekologiska 

systemteorin används för att lyfta fram och förklara helheten vid placeringsprocessen.  

  

2.2 Salutogen teori och KASAM 
 

Den israeliske sociologen Aaron Antonovsky utvecklade salutogen teori genom att 

skapa begreppet KASAM som står för Känsla Av SAMmanhang (Antonovsky 2011). 

Antonovsky ville ta reda på vad som gör att individer fortsätter utvecklas hälsosamt 

trots påfrestande livshändelser och fann att begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet var tre utmärkande huvudområden som påverkar detta. KASAM kan 
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förenklat beskrivas som en typ av mått indelat i svag, måttlig eller stark som mäter en 

individs motståndsresurser och på så sätt kan säga något om möjligheter till gynnsam 

utveckling trots påfrestande livshändelser. Ett barns KASAM är inte statiskt och 

Antonovsky (2011) menar att om barnet får hjälp att förstå, hantera och finna 

meningsfullhet i svåra situationer leder det till en slags förutsägbarhet om livet. Den nya 

kunskapen fungerar som en resurs vid nästa stressfulla händelse eftersom barnet då har 

bättre förutsättningar att hantera situationen. På så sätt kan barnets KASAM utvecklas 

genom livet (Gassne 2008). 

  
2.3 Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
De flesta individer stöter någon gång i livet av små eller stora motgångar. När något 

jobbigt inträffar behöver varje individ förstå vad som händer för att kunna sätta det i ett 

sammanhang. Det svåra behöver bli begripligt för att personen ska kunna hantera 

situationen. Med begriplighet menas alltså den förståelse barnet har för både det som 

händer i den yttre tillvaron, och det som sker känslomässigt inuti.  

 
Hanterbarhet påverkas av inre och yttre resurser. De inre resurserna kan förklaras som 

de strategier individen har att tillgå vid motgångar medan yttre resurser handlar om 

input från omgivningen exempelvis föräldrar, förskolepersonal och lärare. Ett sätt att 

stärka barnet och höja dess KASAM är att hjälpa barnet att utveckla olika strategier för 

att hantera motgångar. Det kan exempelvis röra sig om att ge information som gör att 

barnet kan tänka annorlunda eller söka stöd från en vuxen. Ju fler strategier desto högre 

KASAM.  

 
Om tillvaron är begriplig och vi har tillräckliga strategier för att hantera den ökar 

möjligheten att uppleva meningsfullhet. Meningsfullhet kan beskrivas som en känsla av 

att det som är viktigt för just mig finns inom räckhåll. Att bekräfta barnet genom att visa 

intresse för barnets åsikter, fråga och lyssna kan bidra till meningsfullhet även vid 

motgångar (Flensborg Madsen, Ventegodt, & Merrick 2006; Gassne 2008, Antonovsky 

2011). 

 

Nedan åskådliggörs KASAM dels genom en enkel modell (figur 1) som jag har skapat 

för att illustrera vad de tre huvudkomponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet innebär för barnet. Dels skapas ett mer specifikt analysverktyg genom 

att problematisera teorins begrepp i relation till barn. 
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Figur 1. Modell för KASAM (Antonovsky 2011) 
 

2.3.1 Känslor och barnets KASAM 

Det kan vara svårt för små barn att sätta ord på sina känslor. I placeringssamtalet får 

barnet hjälp med detta och att koppla känslorna till sammanhanget. Samtalsledaren 

bekräftar barnets känslor genom att exempelvis sätta ord på att det kan kännas ”pirrigt i 

magen” att flytta, och uttrycka förståelse om barnet känner sig både ledset och argt 

eftersom det kan kännas så om man inte får bo med sina föräldrar. Genom detta 

legitimeras barnets känslor och får en mening. 

 

2.3.2 Barnets nära relationer och KASAM 

I placeringssamtalet kan barnet få hjälp att förstå sina föräldrars känslor inför att barnet 

ska flytta. Kanske har barnet sett att föräldern gråter eller är arg. Kanske har föräldern 

inte visat någon känsla alls. Detta kan bidra till funderingar hos barnet som exempelvis 

“är pappa arg på mig för att jag ska flytta?” eller “mamma tycker ju att jag är bråkig och 

dum, så varför gråter hon när jag ska flytta?” Att samtalsledaren även sätter ord på och 

förklarar föräldrarnas känslor så att barnet förstår är viktigt för att ge mening åt 

situationen. 

  

2.3.3 Barnets huvudsakliga sysselsättning och KASAM 

För små barn är förskolan deras huvudsakliga sysselsättning. På förskolan ingår barn 

rutinmässigt i ett sammanhang och har relationer till både personal och kompisar. 

Förskolan är därmed något viktigt i barnets liv och därför är det viktigt med information 

om hur detta sammanhang kommer att se ut i framtiden. I vissa fall innebär placeringen 

att barnet behöver byta förskola och då kan förklaringar om varför det sker samt 
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beskrivningar av den nya förskolan bidra till KASAM (Iwarsson 2007; Antonovsky 

2011; Mattsson & Vinnerljung 2016). 

 
2.4  Utvecklingsekologisk systemteori 
Systemteori är ett samlingsbegrepp för en mängd skilda teorier och kräver därför en 

tydlig avgränsning. Jag har valt det ekologiska perspektivet, och Bronfenbrenners 

(1977) utvecklingsekologiska modell, som betonar vikten av att förstå individen i sitt 

fullständiga sammanhang och fokuserar på interaktion och relation mellan systemen, 

istället för på individuella egenskaper (Lagerberg & Sundelin 2000). Bronfenbrenners 

modell utgår från fyra nivåer som förklarar hur samspelet inom systemen men även 

mellan systemen påverkar individen. Dessa nivåer benämns mikro-, meso-, exo- och 

makronivå. Varje nivå omsluts av nästa, med individen som innersta mikrosystem och  

Figur 2 föreställer Bronfenbrenners (1977) modell och är skapad av mig för att 

åskådliggöra hur de olika nivåerna omsluter och relaterar till varandra.  

 

Figur 2. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell  

 

I uppsatsen utgör nivåerna i Bronfenbrenners (1977) utvecklingsekologiska teori en 

grundläggande referensram vid analysen av det empiriska materialet. Syftet är att 

tillföra ytterligare dimensioner till bilden av placeringssamtal genom att förklara vad 

som påverkar barnet och samtalsledarens samspel ur ett systemiskt perspektiv. För att 
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förtydliga detta redovisas i nästa stycke dessa nivåer genom exempel kopplade till 

studiens frågeställningar. 

  
2.5 Teoriernas tillämpning som analysverktyg 
I uppsatsen undersöks hur barnsamtal vid familjehemsplacering går till, och hur 

samtalsledaren kommunicerar beslutet om att barnet ska flytta och inte längre bo med 

sina föräldrar. Att delge barnet information vid en placering syftar till att förklara för 

barnet vad som ska hända och varför. I samtalet förmedlas att barnets tillvaro kommer 

att förändras och barnet ges möjlighet att ställa frågor om detta vilket bidrar till en 

djupare förståelse. Genom att informera och svara på barnets frågor hjälper 

samtalsledaren barnet att hantera situationen. Informationens detaljer, exempelvis att 

barnet får ta med sig sina leksaker vid flytten eller att föräldrarna också kommer att få 

hjälp bidrar till meningsfullhet. Sammantaget kan syftet med placeringssamtal kopplas 

till KASAMS tre huvudområden begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i 

relation till den problematisering som gjorts i relation till barn.  

 

Det som sker i ett placeringssamtal är att barnet får information om att tillvaron kommer 

att förändras och vad som kommer att förändras. Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan 

detta förklaras som att barnet genom placeringssamtal får kännedom om 

systemförändringar då begreppet system används för att beskriva de grupper som barnet 

tillhör på olika nivåer. Barnet får exempelvis veta att familjesystemet kommer att 

förändras på så sätt att barnet från och med nu ingår i ytterligare ett familjesystem, och 

att barnet ska bo i det systemet. Barnet kanske även får veta att det behöver byta 

förskola, eller att det fortfarande kommer att få träffa exempelvis mormor och morfar 

men inte lika ofta. Familjesystemet finner vi på mikronivå, och andra exempel på 

system på denna nivå är förskola, släkt, kompisar och fritidsaktiviteter. Inom dessa 

system har individen en specifik roll. Det typiska för systemen som återfinns på 

mikronivå är att samspelet utgörs av dess närhet och omedelbara påverkan. Ett 

mikrosystem omfattas av individen och individens närliggande miljöer och 

omgivningar.  

  

På mesonivå finns system som utgörs av mikrosystem. Dessa bildar mesosystem utifrån 

inbördes relationer dem emellan. Som exempel kan vi ta ett föräldramöte där delar av 

familjesystemet samspelar med delar av skolsystemet. Även inom mesosystem har 
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individen en specifik roll vilket gör att det rör sig om omedelbar interaktion. Under ett 

placeringssamtal där barnets föräldrar och mor- och farföräldrar närvarar utgör dessa 

barnets mesosystem och deras samspel under samtalet påverkar barnet. 

  
Uppbyggnaden av system på exonivå kan förklaras på liknande sätt som system på 

mesonivå. Skillnaden är att exosystemet påverkar individen indirekt. Det är med andra 

ord betydelsefullt att förstå hur relationen ser ut mellan individens exosystem och 

mesosystem för att få en bild av hur individen påverkas. På denna nivå återfinns 

exempelvis myndigheter och sjukvård vilket gör att socialtjänsten kan definieras som ett 

av barnets exosystem. Socialtjänsten som myndighet arbetar utifrån samhällets lagar 

och regler och detta är ett exempel på hur strukturer på makronivå påverkar barnet. 

Socialtjänstens tillvägagångssätt och den professionelles tillgång och användande av 

hjälpmedel vid placeringssamtal kan alltså beskrivas som en förklaring på exo-, men 

även makronivå utifrån att tillgången till material och utbildning påverkas av ekonomi. 

(Bronfenbrenner 1977; Lagerberg & Sundelin 2000). 

 

3  Tidigare forskning och annan relevant litteratur 
 
 
3.1 Disposition av kapitlet 
I detta kapitel beskrivs hur litteratursökningen gått till och hur jag resonerat kring val av 

relevanta teman och avgränsningar. Tidigare forskning och annan central litteratur 

presenteras sedan utifrån två utvalda teman vilka är metoder vid barnsamtal och 

samtalsledarens förmåga. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

kunskapsområdet. 

  

3.2 Litteratursökning 
Tidigt i sökprocessen fann jag att forskning som specifikt behandlar barnsamtal vid 

placering av små barn i familjehem till stor del saknas. Min slutsats var att jag 

inledningsvis gjort en alltför snäv avgränsning och jag utvidgade därför sökområdet till 

att gälla både utredande och behandlande barnsamtal. Jag sökte även forskning om 

salutogenes och systemteori i relation till barns utveckling. För att bilda mig en 

uppfattning om vilken litteratur som fanns inom dessa teman använde jag , Google 

scholar och Högskolans databaser Higgins, PsycINFO och SocINDEX. Sökningarna 

utgjordes av orden socialtjänst, barnsamtal, KASAM, systemteori och salutogen teori i 
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olika kombinationer. Jag sökte efter både böcker och refereegranskade artiklar. Artiklar 

söktes främst i Högskolans databaser PsycINFO och SocINDEX med sökorden: Social 

workers communication + children, salutogenic theory och sense of coherence, men 

även i Libris. 

 

Jag har även gjort en genomgång av litteratur på min arbetsplats som är socialtjänstens 

utredningshem för familjer med barn 0-12 år och läst litteratur som används vid 

utbildning i BOF (Barnorienterad familjeterapi) och Tejping (Soltvedt 2005). 

 

3.3 Metoder vid barnsamtal 
O`Reilly och Dolan (2015) menar att det kan vara svårt för barn att sätta ord på känslor i 

samtal om svåra livshändelser och att sitta “öga mot öga” med en vuxen som ställer 

frågor. Därför är det viktigt att använda metoder och hjälpmedel i samtalet för att ge 

barnet förutsättningar att uttrycka sig på annat sätt. För att hjälpa barnet med detta 

används ofta Känslokort eller Känslodockor. Korten visar en nalle som med 

kroppsspråk och ansiktsuttryck gestaltar en känsla. De kan användas som hjälpmedel då 

barnet ska förmedla sin känsla inför olika situationer, men även för att beskriva hur de 

uppfattar andra personer i omgivningen. Det finns även känslodockor att använda på 

liknande sätt (Ohlsson 2007). 

 
Enligt O`Reilly och Dolan (2015) orkar små barn bara fokusera korta stunder, och att 

sitta stilla och lyssna på någon som pratar länge kan upplevas övermäktigt. Då kan det 

vara hjälpsamt att använda metoder som Tejping och BOF- barnorienterad 

familjeterapi i leksamtal, eftersom det går att visa samtalets innehåll och ordens 

innebörd med hjälp av fysiskt material. Tejping kan förklaras som en narrativ lekmetod 

där samtalsledaren och barnet tillsammans gestaltar verkliga händelser med hjälp av 

målade träfigurer och tillbehör. Barnet väljer då ut en figur för sig själv, ett alter-ego, 

och en figur för varje person som deltagit i den specifika händelsen som samtalet 

handlar om. Leken utspelar sig på en i förväg upptejpad yta, en slags scen som 

föreställer arenan där händelsen inträffat för att skapa ett tydlig visuell bild. Metoden är 

speciellt lämpad i situationer där låg språkförmåga är ett hinder (Gärderup Richard 

2015). BOF genomförs med sandlåda som arena. Barnet väljer själv figurer och 

tillbehör för att uttrycka sig i leken som inte nödvändigtvis behöver gestalta verkliga 

händelser då metoden fokuserar på den samhandling som uppstår mellan barnet och den 
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vuxne som leker, exempelvis samtalsledaren eller föräldern. Metoden beskrivs som 

hjälpsam vid kartläggning av barnets eller familjen problem (Bjälke & Widén 2000).  

 
I tidigare forskning om barnsamtal med små barn återkommer ofta leksamtal som 

metod. Med detta menas att samtalsledaren använder material och metoder och leker 

med barnet för att nå syftet med samtalet. Att interagera genom figurer och lek fungerar 

externaliserande och ger barnet en möjlighet att förmedla svåra tankar och känslor kring 

sin livssituation genom förskjutning till figurerna och korten (O`Reilly & Dolan 2015). 

Ohlsson (2007) beskriver externalisering som både en metod och en teknik där 

samtalsledaren inte pratar direkt om barnet utan förlägger samtalsämnet till att handla 

om något utanför personen exempelvis figurerna i leken. Om exempelvis 

mammafiguren har knuffat omkull barnets alter-ego i leken, så kan man prata om hur 

det känns för barnfiguren. På så sätt har händelsen och känslan avpersonifierats och blir 

lättare att prata om. Det finns många olika tekniker för externalisering och några 

exempel, förutom de som nämnts tidigare, är att rita händelsen tillsammans med barnet 

eller att göra en tidslinje där man skriver in vad som hänt. Ohlsson (2007) menar att det 

konkreta i att förlägga problemet utanför barnet gör samtalsämnet mer tillgängligt och 

att “Teknikerna kan sägas konkretisera användandet av metoden externalisering”. 

Rapporten Theo flyttar - en bok till barn i familjehem (Socialförvaltningen Stockholms 

stad 2014) beskriver ytterligare en teknik. Rapporten utvärderar ett informationsmaterial 

i form av en barnbok riktad till familjehemsplacerade barn där barnets rättigheter 

beskrivs i form av en berättelse. Informationsmaterialet sammanställdes med anledning 

av ny lagstiftning om barns delaktighet vid familjehemsvård år 2013 mot bakgrund av 

att Socialförvaltningen i Stockholms stad (2014) hade funnit att små barn saknade 

åldersadekvat informationsmaterial. Rapportens resultat visar att berättelser om 

händelser som liknar samtalsämnet också fungerar externaliserande. Att boken handlar 

om ett annat barn och en annan familj gör händelsen talbar (Socialförvaltningen 

Stockholms stad 2014). 

 
3.4 Samtalsledarens förmåga 
Att hålla barnsamtal kan liknas vid ett hantverk. Det krävs erfarenhet, bred kunskap och 

god fingertoppskänsla för att skapa förtroende och locka till samspel. Att hitta ett sätt att 

nå fram till barnet och att kommunicera på ett sätt som barnet förstår är av stor vikt för 

samtalets utgång (O`Reilly & Dolan 2015). Hos samtalsledaren krävs således förmåga 

att skapa relation och att lyssna in barnet för att anpassa samtalet till barnets nivå.  
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Lyssnandet tillskrivs en central roll eftersom det krävs för att lära känna barnet. Genom 

att vara närvarande och lyssna aktivt kan samtalsledaren ställa bekräftande följdfrågor 

vilket både skapar relation och genererar information och Ek, Eriksson och Schnelzer 

(2015) beskriver lyssnandet som ett arbetsverktyg. Ruch (2013) menar att det är 

hjälpsamt för professionella att förstå barnet ur ett systemiskt perspektiv med en 

ekologisk ansats för att kunna möta upp med “rätt” följdfrågor. Att ha kännedom om 

vilka system barnet ingår i och hur relationen ser ut dem emellan ger samtalsledaren en 

bakgrund att tolka barnets berättelse mot. Denna ansats används med fördel även vid 

BOF och tejping där samtalsledaren uppgift är både att tolka lek men även delta i den 

(Bjälke & Widén 2000). En betydande förmåga enligt O`Reilly och Dolans studie The 

voice of the child in social work assesments: Age-appropriate communication with 

children (2015) är också samtalsledarens erfarenhet och kunskap om leksamtal. 

Författarna menar att professionella som möter barn i barnsamtal behöver ha kännedom 

om metoder och hjälpmedel som underlättar för barnet att uttrycka tankar och känslor.  

 
Förutom de förmågor som beskrivits behövs också flexibilitet och en förmåga att kunna 

göra nya bedömningar. Att vara lyhörd, kunna läsa barnets signaler och följa barnet i 

samtalet, spelar en betydande roll för kommunikationen och för att barnet ska förstå 

situationen. 

 
3.5  Annan relevant litteratur om samtal med barn 
Barnombudsmannen beskriver i sin skrift Samtala med barn och unga (2004) att det 

finns olika sorters barnsamtal och att förhållningssättet skiljer sig beroende på samtalets 

syfte. I behandlande samtal utgör samtalsledaren en stödjande funktion med barnets 

perspektiv som utgångspunkt, och det handlar om att bekräfta och förstå, till skillnad 

från utredande samtal där det krävs en mer neutral framtoning för att inte påverka den 

information barnet lämnar. 

  

Genom att möta upp barn i samtal för att lyssna och förklara kan vuxna utgöra en 

skyddsfaktor vid risk. Barnsamtal kan därmed bidra till delaktighet och att öka barnets 

KASAM. Detta sker genom att den vuxne sätter ord på vad som händer och hjälper 

barnet att uttrycka sina känslor på ett sätt som gör tillvaron mer begriplig och hanterbar 

för barnet (Iwarsson 2007; Socialstyrelsen 2004). Syftet med barnsamtal beskrivs ofta 

vara att göra barnets röst hörd. Barnets röst är enligt Wilson (2001) en metafor för 
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barnets bidrag till sin egen läkningsprocess vilket sker då barnet får en möjlighet att 

uttrycka tankar och känslor ur sitt perspektiv.  

 
Enligt Övreeide (2010) kan barn som varit utsatta för omsorgsbrist eller levt länge under 

känslomässig stress ha svårt att uttrycka sig i tal. De har antagit ett mer passivt 

förhållningssätt till världen på grund av bristande stimulans. Därför bör de erbjudas 

hjälpmedel liknande tejping eller BOF för att uttrycka sina åsikter och tankar, för att 

inte utsätta dem för ytterligare stress. Martin Soltvedt är en norsk psykolog som har 

utvecklat BOF. Soltvedt (2005) beskriver metoden som hjälpsam vid utredande men 

även behandlande samtal då samtalsledaren kan hjälpa föräldrarna att förstå vad barnet 

uttrycker och därmed förändra interaktionsmönster i familjen. En annan metod som 

liknar BOF är lekarbetspedagogik där det förutom figurer och leksaker även 

förekommer skapande material som pennor, papper, målarfärger, sax och lim Metoden 

används framgångsrikt för att hjälpa barn som upplevt traumatiserande händelser att 

strukturera sina upplevelser och finna mening i dem (Lindberg 2009). 

 
3.6 Sammanfattning av kunskapsområdet 
Tidigare forskning och central litteratur beskriver vikten av samtalsledarens kompetens 

och relationsskapande förmåga. Att vara flexibel och lyhörd för barnet, och ha 

kännedom om metoder och material vid barnsamtal med små barn beskrivs som både 

hjälpsamt och nödvändigt. Det framgår att små barn behöver erbjudas alternativa sätt att 

uttrycka tankar och känslor på, eftersom den språkliga förmågan av olika anledningar 

kan variera.  

 

4 Metod 
4.1 Kapitlets disposition 
Kapitlet inleds med en beskrivning av egen förförståelse och hur jag beslutat att förhålla 

mig till denna under arbetsgången. Sedan följer fördjupade avsnitt om forskningsdesign, 

produktion av data och studiens trovärdighet. Val och tillämpning av analysmetod 

presenteras sist i kapitlet. 

 

4.2 Förförståelse och förhållningssätt 
Inför examensarbetet reflekterade jag över hur den egna förförståelsen skulle kunna 

komma att påverka genomförandet av studien. Att ha arbetat med utredande samtal 

inom socialtjänsten och närvarat vid placeringssamtal har bidragit till en viss 
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förkunskap om ämnet, även om jag givetvis inte vet ”allt”. Förförståelse kan vara 

negativt om det blir för styrande, men kan även ses som en positiv faktor med de 

förkunskaper som finns och som till stor del möjliggjort att på kort tid sätta mig in i 

dessa frågor. Jag har hela tiden varit medveten om denna påverkansmöjlighet. Det blev 

därför viktigt att utarbeta ett förhållningssätt i arbetet med uppsatsen som med 

utgångspunkt från den förförståelse jag ändå har skulle kunna fungera. Det är ett 

förhållningssätt som bygger på att jag i uppsatsarbetet anammat ett liknande arbetssätt 

som i arbetet med bedömningar och beslut i socialtjänsten. Jag har med andra ord 

bemödat mig om att vara professionell och förhålla mig till liknande saklighetskrav som 

gäller vid utredningar (jmf Edvardsson & Vahlne Westerhäll 2017). Med detta menar 

jag att mina förkunskaper gett mig förutsättningar att förstå utredningsarbetets process 

och jag har samtidigt strävat efter att inte låta mina förkunskaper hindra min förståelse 

för det informanterna berättade. Under intervjuerna ställdes klargörande följdfrågor för 

att undvika att svaren tolkades utifrån min förförståelse. 

  

4.3 Forskningsdesign 
Inledningsvis valdes barnsamtal ut som fenomen att studera. Med hänsyn till tidsramen 

för examensarbetet avgränsades området till att gälla små barn och hur socialtjänsten 

samtalar med dem om placering i familjehem. Därefter funderade jag på var jag kunde 

finna informanter med kunskap om ämnet och på vilken metod som var bäst lämpad för 

forskningsfrågan och produktion av data. Detta examensarbete skapades utifrån 

perspektivet att data är något som produceras och inte samlas in, eftersom forskarens val 

under forskningsprocessen styr hur data framkommer och används (Ahrne & Svensson 

2011). Kvale och Brinkmann (2009) menar att kvalitativ intervjumetod är användbar då 

studiens syfte är att söka nyanserade beskrivningar av specifika händelser, med 

informantens egen livsvärld och upplevelse som utgångspunkt. Den genererade 

kunskapen skapas i samspelet mellan forskaren och informanten. Detta överensstämmer 

med forskningsfrågan och mitt perspektiv på data som producerat, varför jag valt att 

genomföra kvalitativa intervjuer. Viktigt att nämna är att den kvalitativa 

forskningsintervjun ger utsagor med beskrivningar av ett fenomen. Utsagorna är 

informanternas beskrivningar av deras upplevelser och säger därmed inte något om det 

faktiska tillvägagångssättet, vilket kan ses som en nackdel (Ahrne & Svensson 2011). 
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Det fanns ursprungligen även en idé om att göra en metodtriangulering och dela upp 

produktionen av data i två delar. Detta skulle då öka mängden av empiriskt material och 

bidra till en bredare bild. I den första delen skulle webbenkäter användas och sedan 

följas upp med semistrukturerade intervjuer i del två. Denna metodtriangulering valdes 

bort utifrån risken för bortfall. Vid webbenkäter finns okontrollerbara faktorer att ta 

hänsyn till, exempelvis tekniska begränsningar vilket kan påverka svarsfrekvens. Att 

skicka ut en enkät innebär också ett utrymme för att frågorna misstolkas. Dessa två 

faktorer skulle kunna göra att bara vissa individer svarat vilket hade påverkat studiens 

validitet och reliabilitet (jmf Trost & Hultåker 2016). Ytterligare en anledning till att 

webbenkäter valdes bort var uppsatsens tidsram, då eventuellt bortfall kunde ha 

genererat i att tillräckligt med empiriskt material att analysera saknades (Larsson, Lilja 

& Mannheimer 2005).  

  

4.4 Urval av intervjupersoner och tillvägagångssätt vid kontakt 
Mot bakgrund av forskningsfrågan och den egna förkunskapen valde jag att intervjua 

socialsekreterare på utredningsenheten för barn och familjer samt familjebehandlare 

som är anställda inom socialtjänsten. Personer inom dessa professioner valdes eftersom 

utredande socialsekreterare beslutar om familjehemsplacering och förmedlar beslutet, 

och att familjebehandlare på uppdrag av socialsekreterare genomför barnsamtal som 

syftar till att förmedla placeringsbeslutet till barnet. Urvalskriterierna utgjordes av att: 

  

• Informanten skulle ha socionomexamen. 

• Informanten skulle vara anställd inom socialtjänsten. 

• Informanten skulle ha erfarenhet av placeringssamtal med barn i 

förskoleålder. 

  

Informanterna valdes ut genom ett så kallat snöbollsurval, vilket betyder att de första 

informanterna hjälper till att tipsa om flera informanter, som sedan i sin tur tipsar om 

nya informanter likt en snöboll som rullar och växer sig större. Alla kontakter har tagits 

via mail där jag även har bifogat ett informationsbrev (se bilaga 1) innehållande 

information om studien enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer om 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet 2018). Informerat samtycke inhämtades sedan muntligt innan 

intervjuerna. Jag började med att tillfråga personer jag kommit i kontakt med genom 
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mitt arbete, och som jag visste tillhörde urvalskriteriet för att hitta en första informant i 

olika kommuner. Dessa informanter ombads sedan efter sin intervju att rekommendera 

kollegor tillhörande urvalskriteriet. Tanken med detta var att informanterna efter den 

genomförda intervjun fått god kännedom om studiens tema och frågeställningar, och på 

så sätt kunde ge tips om nya informanter med relevant kunskap inom ämnet (Kvale & 

Brinkmann 2009; Ahrne & Svensson 2011). 

  

4.5 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 
Empirisk data består av sju intervjuer med informanter från tre olika kommuner och 

informanterna valde själva plats för intervjun som pågick i 30-45 minuter. Jag hade på 

förhand sammanställt frågor i en intervjuguide utifrån tre teman som följde 

frågeställningarna där två av dessa teman innehöll öppna frågor. Att använda öppna 

frågor var ett medvetet val från min sida för att undersöka hur informanterna tolkade 

frågan och för att ge utrymme till fördjupade  svar. Några av informanterna önskade att 

få intervjuguiden skickad till sig via mail innan intervjun och jag beslutade att skicka 

den till samtliga (se bilaga 2). Anledningen till detta var att jag ville att alla skulle 

erbjudas samma förutsättningar att på förhand fundera över vad de ville berätta om 

ämnet. 

  

Frågorna i intervjuguiden lästes upp innantill och ställdes på exakt samma sätt till 

samtliga informanter och jag hoppade inte över någon fråga även om informanten 

omedvetet besvarat den tidigare. Syftet med detta var att undersöka om ytterligare 

information framkom då frågan ställdes i sin helhet. Varierande följdfrågor ställdes 

dock för att bekräfta att jag tolkat informanten rätt eller uppmana till att fördjupande 

beskrivningar. 

  

4.5.1 Exempel på tryckt informationsmaterial 

Ett tema i intervjuguiden var “Tillgång till hjälpmedel”. Under intervjuerna ställdes 

olika frågor om informanternas tillgång till hjälpmedel och material när de förmedlade 

beslut om placering till barn. Förutom frågor om lekmaterial som tejpingfigurer, och 

skapande material som papper och pennor tillfrågades informanterna om de hade 

tillgång till förklarande berättelser i bokform. För att tydligt påvisa vilken typ av 

material som åsyftades visade jag barnboken Theo flyttar (Roberts, Lindström & Storm 

2013) samt ett häfte jag skapat själv med berättelsen Myran får en till familj som 
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exempel. Vid eftersökningar om tryckt informationsmaterial om familjehemsplacering 

för små barn fann jag endast Theo flyttar. Theo flyttar (2013) informerar om barnets 

rättigheter vid familjehemsplacering och berättelsen tar sin början när huvudpersonen 

packar sin ryggsäck. Anledningen till att jag valde att skapa ett material var att jag ville 

visa ett exempel som informerade om hela processen från utredning till placering. Ett 

utdrag ur exempelmaterialet Myran får en till familj finns med som bilaga sist i 

examensarbetet (se bilaga 3). 

  

4.5.2 Bearbetning av data 

Varje intervju transkriberades i anslutning till intervjutillfället och lyssnades först 

igenom minst två gånger innan utskrift. Till en början transkriberades hela intervjun, 

men redan efter fyra intervjuer framträdde ett mönster av tydliga teman i informanternas 

utsagor. Därefter ändrades omfattningen av transkriberingen till att gälla utvalda 

passager som ansågs relevanta för studien, utifrån de teman som gemensamt återfunnits 

i svaren från samtliga informanter. Dessa passager valdes ut efter vardera resterande 

intervju, efter att inspelningen lyssnats igenom. Transkriberat material utgör empirisk 

data och ligger till grund för studien (Ahrne & Svensson 2011). 

  

4.6 Studiens trovärdighet 
Inom forskning talas det om trovärdighet vilket handlar om validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Begreppen validitet och reliabilitet syftar till att påvisa i vilken grad 

det fenomen som studien avser att undersökas verkligen undersöks, och i vilken grad 

metod och tillvägagångssätt lämpar sig för att undersöka fenomenet. Det handlar även 

om hur forskarens förkunskap påverkat beslut som ligger till grund för forskningsdesign 

och om hur forskarens egna värderingar och åsikter är synliga i studien. Förenklat kan 

det beskrivas som att en annan forskare ska kunna genomföra studien vid ytterligare ett 

tillfälle och uppnå samma resultat. Ytterligare en vetenskaplig fråga är om studiens 

resultat är generaliserbara. Generaliserbarhet beskriver huruvida resultatet är 

applicerbart på andra intervjupersoner och situationer. Inom kvalitativ forskning rör det 

sig ofta om att generalisera ett fall till ett annat och fråga sig om det går att föra över 

resultatet från en intervju till en annan (Kvale & Brinkmann 2009).   

  

De val som inledningsvis gjordes från min sida för att säkerställa validitet och 

reliabilitet är kopplade till studiens forskningsdesign. Detta gäller urval av informanter, 
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forskningsmetod, utformandet av intervjuguide och genomförande av intervjuer. Väl 

medveten om att informanter från flera platser i landet inte garanterar generaliserbarhet, 

valde jag informanter från tre olika kommuner med anledning att ändå öka möjligheten 

till generaliserbarhet. Eftersom fenomenet jag ville undersöka omfattade upplevelser 

och tillvägagångssätt valdes kvalitativ forskningsmetod, vilken enligt Larsson, Lilja och 

Mannheimer (2005) är mest lämpad för att ta sig an dessa frågeställningar. 

 

För att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om trovärdigheten i denna studie 

beskrivs tillvägagångssätt, tankar och beslut ingående genom hela uppsatsen. Syftet 

med detta är att skapa transparens och ge läsaren insyn i forskningsprocessen.  

  

4.7 Analysmetod 
Studiens syfte är att undersöka hur det går till när socialtjänsten informerar små barn om 

att de ska placeras i familjehem. För att besvara forskningsfrågan eftersöktes en 

analysmodell som kunde påvisa mönster genom att sortera data i informanternas 

utsagor. Jag har inspirerats av analysmodellen Grounded theory som kallas grundad 

teori på svenska (Alvesson & Sköldberg 2008). Den grundade teorin utgår enligt Glaser 

och  Strauss (1967) från data, och teori upptäcks genom den kvalitativa processen då 

forskaren bearbetar det empiriska materialet. Författarna menar att var och en kan skapa 

sin egen teori så länge den är grundar sig på verkligheten. Begreppet teori omfattar 

tankar och idéer hos forskaren under processens gång. Enligt Bjälke och Widén (2000) 

innebär den grundade teorin ett omvänt arbetssätt jämfört med traditionell forskning. 

Bjälke och Widén menar att “I stället för att låta en bestämd teori styra 

datainsamlingen, låter man teorin produceras av de data man samlat in” 

Analysförfarandet bygger på att koda data för att skapa kategorier. Genom kodningen 

kopplas data som beskriver en viss händelse till en viss kategori, och Strauss (1987) 

uppger i sin bok att detta sker genom en intensiv analys av data ord för ord. Jag har som 

sagt inspirerats av metoden, utan att för den skull styras av den, utan mer låtit ett 

induktivt arbetssätt vara vägledande för kodningen av intervjumaterialet även om jag 

också arbetat abduktivt i uppsatsarbetet, med viss styrning av teori. 

 
Inledningsvis lästes utskrifterna noggrant igenom vid flera olika tidpunkter. Sedan 

bearbetades en intervju i taget genom att hela stycken kodades med färg och tillskrevs 

nyckelord, utifrån den händelse stycket beskrev. De kodade kategorierna utgjordes av 
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akut placering och planerad placering med tillhörande underkategorier eftersom detta 

mönster var tydligt. Sekvenser med beskrivningar om vilka hjälpmedel som används 

och saknas kodades också. Därefter genomfördes en meningskoncentrering av de 

kodade styckena, där informanternas uttalanden kortades till en beskrivning av 

kärnpunkten.  

 

5 Resultat och analys 
5.1 Kapitlets disposition 
I kapitlets inledning presenteras studiens viktigaste fynd och de teman som valts ut för 

att beskriva dessa. Sedan följer en kort beskrivning av informanterna innan resultatet 

presenteras i sin helhet. Valda teman innehåller citat för att bidra till en kontextuell 

förståelse och ge läsaren en tydlig uppfattning av informanternas utsagor. I kapitlets 

sista avsnitt analyseras resultaten utifrån de teoretiska utgångspunkter som beskrivits i 

kapitel fyra.  

 
5.2  Sammanfattning 
Det tydligaste resultatet som framkommit i studien är att planering, genomförande, 

tillgång och användande av hjälpmedel vid placeringssamtal, utifrån informanternas 

berättelser, påverkas av placeringsformen. Samtliga informanter kategoriserade på eget 

initiativ sina beskrivningar utifrån om det rörde sig om en akut placering med ett 

omedelbart omhändertagande enligt LVU (1990:52), en utredning som utmynnat i 

beslut om tvångsplacering enligt LVU, eller ett utredningsbeslut som utmynnat i 

planerad placering enligt SoL (2001:453) genom samtycke från föräldern. Därför 

kommer resultatet att presenteras med ovanstående placeringsformer som teman, med 

information och hjälpmedel som underkategorier. Det framkom i informanternas 

utsagor, att både planering och genomförande skilde sig mellan placeringsformerna och 

tid angavs som en avgörande faktor. Vid akuta placeringar finns mindre tid, eller ingen 

tid alls för planering vilket styr förutsättningarna för genomförandet enligt 

informanterna. Informant 1 berättar om sin upplevelse av att placeringssamtalet många 

gånger inte blir så planerat, utifrån att större delen av de placeringar hon genomför är 

akuta. ”Då har det kanske inte varit så planerat och förberett, utan då får man ju ta det lite 

som det kommer och se vad barnet är mottagligt för just då.” menar hon. 

 



 

Sida 28 
 

5.3 Presentation av informanterna 
Samtliga sju informanter är anställda inom socialtjänsten, men har olika uppdrag. Sex 

informanter är socialsekreterare som handlägger barnärenden och en av dessa sex  är 

även ställföreträdande enhetschef. Informant 5 är familjebehandlare och 

ställföreträdande enhetschef på ett HVB. Tre av informanterna har vidareutbildning i 

barnsamtal i form av en valbar kurs inom ramen för socionomutbildningen och tre har 

vidareutbildning inom specifika metoder för barnsamtal. Samtliga informanter är 

kvinnor med en snittålder på 40 år och fyra av sju är mellan 30 och 35 år. Tabellen 

nedan visar informanternas ålder, antal år inom socialtjänsten och hur många år de 

arbetat med barnsamtal. 

 

  
 

Figur 3. Tabell för presentation av informanterna 

 

5.4 Omedelbart omhändertagande enligt LVU   
 
Ett omedelbart omhändertagande sker då barnet utsätts för pågående risk och behöver 

skydd (LVU 1990:52) Alla informanter refererar till denna placeringsform som akut 

placering, och gemensamt för informanternas beskrivningar är att det inte finns 

utrymme för planering eftersom placeringen ofta sker under tidspress. Informant 4 

uttrycker att “Vid akut då går ryggmärgen in, då skyddar man”. Andra ord som används 

av informanterna för att beskriva situationen är att den är “stressad och pressad” eller att 

placeringen sker “skyndsamt” eller “brådskande”. Informant 1 beskriver att det ofta är 

ganska brådskande när hon får ett ärende och att barnen redan kan vara placerade via 

socialjouren. Hon menar att placeringen i sådana fall skett väldigt skyndsamt vilket 

bidragit till att ingen hunnit prata med barnen, som då bara vet att de inte får vara 

hemma. ”Då får vi ta vid och samtala med barnet” berättar hon.”  

 

Man kan också få in ett ärende som är akut där barnet inte talar svenska, vi ska ha en tolk, 

polisen är närvarande och mamma och pappa slåss borta i ett hörn. Då tänker jag att det 



 

Sida 29 
 

enda man kan göra är att hålla barnet nära och så måste man flytta dem snabbt ifrån allt 

som händer. Det primära är att förflytta barnet och ge dem skydd. Och sen kommer det 

andra.  (Informant 4) 

 

De informanter som har erfarenhet av akuta placeringar menar att det kan röra sig om 

exempelvis våld mot barnet från föräldrarna, våld mellan föräldrarna eller att 

föräldrarna är drogpåverkade. Informanterna ger beskrivningar som visar att vid 

omedelbara omhändertaganden är det en akut situation och att de i dessa lägen behöver 

agera direkt. 

 

När man får in ett akut ärende, då kan man få in att mamma och pappa är knarkpåverkade 

och går omkring med en fyraåring. […]Vi har jourhem dit man skjutsar barnet, och när 

det är akut så går ju allting fort, man säger hej och berättar att man är från socialtjänsten 

som hjälper när barn inte har det bra och så. (Informant 4) 

 

När det gäller akuta tänker jag att de ärenden jag varit med i handlar om våld. 

(…)så brukar man ju liksom fånga upp det barnet har berättat liksom, att utifrån 

det att pappa har slagit dig till exempel och du är rädd att det ska hända igen så 

tänker vi att du ska bo i en annan familj ett tag. (Informant 2) 

 

I utsagorna framträder omedelbara omhändertaganden som påfrestande för både barnet 

och socialsekreteraren och det finns beskrivningar av hur det kan vara i de situationer 

där barnet inte fått grundläggande omsorg på länge och är både hungrigt och utmattat. 

Informant 6 berättar att hon upplever att den akuta situationen blir stressad och pressad 

för både henne och barnet eftersom det handlar om ett akut behov av skydd. Hon menar 

på att barnet kan uppleva det som ”att ryckas upp.” 

 

De här placeringarna är ofta mycket tuffa för barnet. Dom är ofta slitna, kanske 

inte har fått sova eller fått mat. Allt är ju akut och det kan bli att man köper pizza 

eller hamburgare, byter blöjor och gör alla de där grejorna. Grundläggande 

omsorg. ( Informant 4) 

 

5.4.1 Information till barnet vid akut placering 

Informanterna som har personlig erfarenhet av omedelbara omhändertaganden berättar 

att de brukar hålla informationen kort och att det kan vara svårt att få till ett samtal. De 
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beskriver att det ofta är sent och att det påverkar barnets mottaglighet. Informant 1 säger 

att hon försöker hålla samtalet så kort som möjligt och uttrycker att det inte ska vara för 

hennes skull ”att nu har barnet fått den här informationen.” Hon menar på att barnet 

måste vara mottagligt och att hon inte ska lämna information för sakens skull. 

 

Utsagorna visar att informanterna väljer att informera om det allra mest grundläggande. 

Enligt dem innebär det att berätta för barnet utifrån det som har hänt, att informanten 

ska skjutsa barnet till en annan familj där barnet ska sova, att föräldrarna vet var barnet 

är, och att barnet kommer att få prata med föräldrarna och träffa dem senare. De 

uttrycker även att de är noga med att berätta att de kommer tillbaka dagen efter, och att 

barnet kommer att få mer information då. Informant 4 beskriver att det ibland inte finns 

möjlighet till annat än kort information och menar att det kan vara så att de befinner sig 

”mitt ute i ingenstans” klockan åtta på kvällen. Hon menar att det som prioriteras då är 

att ta sig till jourfamiljen och säger att det händer så mycket akut som måste ordnas. 

Barnet måste få säng och mat.”Då blir det bara kort att man talar om att vi ska åka dit och 

att du ska sova kvar där över natten. Sen får man helt enkelt skjuta upp det här samtalet och 

komma tillbaka dagen efter.” 

 

I berättelserna framkommer också att om tidsutrymme finns försöker de beskriva 

jourhemmet så detaljerat som möjligt och uppger att det kan rör sig om färgen på huset, 

namn på familjemedlemmarna och eventuella husdjur förutsatt att informanten själv 

känner till dessa detaljer. De uppger även att de försöker trygga barnet genom att fråga 

om favoritmat och vad barnet vill packa med sig i väskan. 

 

Jag brukar försöka beskriva vart de bor, om det finns fler barn och om det finns 

djur. Jag försöker trygga med att familjen vet att barnet ska komma och fråga vad 

barnet tycker om för mat. Svarar de exempelvis pannkaka, då säger jag att vi ska 

höra om det blir pannkaka till middag ikväll. (…) så brukar jag fråga barnet om 

det är grejer det vill ha med, om det är någon favoritpyjamas eller något 

mjukisdjur det inte kan sova utan, så att föräldrarna kan packa ihop det. 

(Informant 2) 

 

 

Informanterna menar på att syftet med detta är att barnet ska förstå vad som händer här 

och nu. Att lägga informationen på en åldersadekvat nivå framgår som mycket viktigt, 
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och att formulera sig kort och tydligt är ett måste för att små barn ska förstå och komma 

ihåg enligt informanternas utsagor. De menar att informationen handlar om att trygga 

barnet för stunden och att ge barnet grundläggande information om vart det ska, varför 

och att föräldrarna vet var barnet är.  Informant 7 berättar att det som är svårt för henne vid 

en akut placering är att hon ibland upplever att hon inte har tillräckligt med information själv 

som socialsekreterare. ”Man bara vet att man ska till barnet och har adressen.” Hon beskriver 

att hon brukar försöka lösa detta genom att ringa till familjehemsekreteraren och försöka få 

information om vad medlemmarna i familjehemmet heter och hur huset ser ut, och menar på att 

hon tycker det är för lite information att bara säga till barnet att det ska till en annan familj.  

 

Men det första samtalet om placering vill jag att det ska vara ganska kort så att de 

kommer ihåg och förstår att nu ska du flytta hit och här ska du bo. (...) Bara 

förmedla rent praktiska saker som att nu kan inte du vara hemma hos din mamma 

eller pappa och fråga saker som om det är något särskilt dom vill ha med sig 

hemifrån, eller om dom känner att dom vill prata med mamma och pappa i 

telefon. (Informant 1) 

 
 

5.4.2 Hjälpmedel vid akuta placeringssamtal 

“Om man tar med barnet till socialtjänsten vid akut en akut placering då har man ju 

tillgång till allting” uttrycker informant 4 och menar på att hjälpmedel annars inte finns 

att tillgå, med undantag för papper och penna. Informant 7 berättar dock att hon även 

använder annat hjälpmedel än papper och penna  och beskriver: ”det är nallekort som jag 

har använt mest för det har jag i väskan, och sen också att skriva och rita själv, för den 

tillgången är enkel. Man har oftast papper och penna med sig.” 

 
Några av informanterna beskriver att det inte finns något hjälpmedel att använda vid 

akuta placeringar. Det som framkommer som hjälpsamt är tryckt informationsmaterial i 

form av en broschyr eller bok, att läsa eller att ge till barnet. Detta format skulle göra 

det lättare att ha med i väskan enligt utsagorna. Det framkommer också att 

informanterna i olika grad anser att informationsmaterialet som visades som exempel 

under intervjun skulle vara hjälpsamt att använda. Vissa informanter menar att det 

skulle vara lämpligt att läsa för de yngsta barnen under placeringssamtalet, eller barn 

som i stunden inte är mottagliga för annan information. 
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[…]Vi har försökt att utarbeta en broschyr, vi på vår enhet, till barn som ska 

placeras som påminner lite om det här som du visat. Sen skulle jag också önska 

att det fanns något att visa om familjen de ska till, det saknar jag. Det jag skulle 

önska är att kunna visa en bild på paret och barnen de ska till. Visa att de kanske 

har djur, visa hur huset ser ut, så där liksom. (Informant 1) 

 

 (...) men när jag tänker efter och läser, kanske främst den här (Myran får en till 

familj) då tänker jag på en tjej. I det fallet blev det till och med 

polishandräckning i hemmet så det var massor med poliser som fick bära ut 

flickan och då blev det liksom inget samtal. […] Man gick igenom massa olika 

samtalsmetoder i huvudet […]men det gick inte. Och nu när du säger det så 

tänker jag att bara läsa för henne lite så...det kanske hade fått henne att lyssna. 

(Informant 2) 

 

5.5 Utredningsbeslut om placering enligt SoL (2001:453) 
 
Vid denna placeringsform har föräldrarna samtyckt till att barnet ska placeras och en 

utredning är genomförd (SoL (2001:453).  Enligt informanternas utsagor finns det 

möjlighet att planera för informationsgivande barnsamtal om bedömningen görs att 

barnet inte utsätts för risk i nuläget och kan bo kvar med föräldrarna i väntan på 

placeringen. Beskrivningarna visar att planeringen görs i arbetsgruppen och att 

placeringen sker i samarbete med föräldern. I utsagorna framträder samarbetet med 

förälderns som viktigt för att placeringen ska bli så bra som möjligt för barnet. 

 

 […] Då är det ofta så att vi först träffar det utsedda familjehemmet tillsammans 

med föräldern. Sen vid nästa tillfälle åker man också tillsammans med föräldern, 

men då är barnet med också och träffar familjehemmet för att prata och leka. För 

att det är så viktigt att föräldern förmedlar till barnet att den ger tillåtelse till 

barnet att tycka att det här känns okej. Om föräldern inte ger barnet mandat att få 

känna att det här är okej så blir det svårt för barnet att känna sig trygg.  

(Informant 6) 

 

Utsagorna visar att informanterna har olika erfarenhet av SoL-placeringar och 

beskrivningarna skiljer sig därmed åt. Exempelvis uttrycker Informant 2 att hennes 

erfarenhet av placeringssamtal till större delen bygger på akuta placeringar och att det är 
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sällan placeringar sker enligt SoL (2001:453), medan informant 3 och 5 enbart berättar 

om planerade placeringar och beskriver sina upplevelser utifrån att det sällan är akut.  

Informant 5 arbetar på ett HVB där barn är samplacerade tillsammans med föräldrarna, 

och berättar följande om planering och samarbetet med föräldrarna: 

 

När socialsekreteraren har gjort en bedömning att barnet ska placeras, då får vi 

ett uppdrag och jobba med familjen. […] fVi planerar genom att prata om det i 

arbetsgruppen. Man vill ju att föräldern också ska vara delaktig i de här samtalen. 

Vid det första samtalet när man berättar att barnet ska placeras så är det ju bra om 

föräldern sitter med också, och kan prata med sitt barn med hjälp av oss. 

 
 
Informanternas beskrivningar visar att beslutet om familjehemsplacering förmedlas 

genom flera samtal vilket beror på att små barn bara har förmåga att ta in en viss mängd 

information åt gången, och att de inte orkar sitta stilla och lyssna längre stunder.  

 

Att berätta för barnet sker ju i flera samtal och barn i den här åldern orkar inte ha 

så långa samtal alla gånger. Man får känna av hur mycket information barnet 

orkar ta emot. Kanske orkar det en kvart, tjugo minuter. Man kanske i alla fall 

behöver ha tre eller fyra samtal om varför de är placerade. Många barn säger 

ändå att de inte förstår riktigt varför. (Informant 1) 

 

 

En annan förklaring som framträder är att det kan finnas olika moment under en 

planerad placering som kan behöva genomföras vid olika tillfällen, exempelvis att 

besöka familjehemmet. ”När man har pratat om hur och när placeringen ska ske, så åker vi 

på studiebesök till familjehemmet. Så att det finns ju många steg,” menar informant 5. I 

utsagorna framkommer att besöket fungerar som information till barnet, eftersom små 

barn har svårt att förstå abstrakta förklaringar. Vid besöket blir det som berättas 

verkligt. 

  

Men är det ett riktigt litet barn som är under tre år så är det oftast viktigare att 

dom får träffa familjehemmet som de ska flytta till, att man låter själva mötet bli 

informationen. (Informant 4) 
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Det framgår som viktigt att lyssna in barnets behov och att vara lyhörd för att kunna 

bedöma hur mycket information barnet orkar ta emot. Enligt utsagorna ska samtalet var 

för barnets skull och flera av informanterna beskriver att de avslutar samtalet om de 

märker att barnet inte är mottagligt eller inte vill. 

 

(…) Men märker man att det inte blir bra, barnet vill inte, så brukar jag prata om 

lite annat och så får man boka in ett nytt besök dagen efter. Jag brukar tänka att 

jag kanske måste lägga upp det på ett annat sätt. Jag kanske lirkar lite, men oftast 

avslutar jag samtalet.  (Informant 3) 

 

Det är svårt och många barn pratar gärna om andra saker för att det är trevligare. 

[…]Man tycker att det är så viktigt att de får höra det här, men de kanske inte alls 

är mottagliga just då. Då brukar jag avsluta, för samtalet ska ju inte vara för min 

skull. Man vill ju att det ska vara barnets samtal, och att det inte blir våra behov 

av att ha sagt det vi ska som styr. (Informant 1) 

 

5.5.1 Information vid planerade placeringar 

När informanterna beskriver hur de väljer ut vilken information som är viktig att delge 

barnet går det att identifiera gemensamma informationsområden som gäller oavsett 

placeringsform. Det handlar om anledningen till att barnet ska flytta, att placeringen inte 

är barnets fel, vad som händer med föräldrarna när barnet har flyttat och detaljer kring 

familjehemmet. Information om familjehemmet rör ofta familjemedlemmarna, detaljer 

om huset och om det finns husdjur menar informanterna. Enligt utsagorna är det viktigt 

att förtydliga att vuxna inte får slå barn och att föräldern kommer att få hjälp att sluta 

med det, om anledningen till placeringen exempelvis är våld.  

 

Och om det handlar om våld så är jag noga med att säga att det inte är okej. Man 

får ju inte slå barn, men ibland så mår inte föräldrar så bra och då kan de göra 

dumma saker. Då måste de få hjälp, och medan de får hjälp så behöver du bo 

någon annanstans. (Informant 6) 

 

Det framkommer också att informanterna är noga med att ta på sig ansvaret för beslutet 

för att undvika att barnet skuldbelägger sig själv. Detta förmedlas extra tydligt i de fall 
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där det är barnets egen berättelse om exempelvis våld som leder fram till placering. 

Informant 2 berättar om ett barnsamtal vid akut placering: 

 

(…)Det kan bli så att barnen berättar om våld och att de är rädda, och när det går 

upp för dem att de inte ska få åka hem så kan de ju säga attdet inte var så farligt. 

Då är det viktigt att jag tar på mig beslutet för att avlasta.[…] Jag är noga med att 

berätta att man inte får slå barn, att det kan bli bättre om mamma och pappa får 

hjälp. Och sen brukar jag beskriva familjen barnet ska till. 

 

För mig handlar det mycket om att försöka vara så tydlig som möjligt med att det aldrig är 

barnets fel, det är bland det viktigaste att föra fram. Att det handlar om mamma och pappa som 

inte orkar eller kan. (...) barnet ska inte känna att det är deras fel, att det är dem som har gjort det 

här, och att det är för att de är bråkiga. Att ta bort all typ av skuld eller skam tänker jag är bland 

det viktigaste, förutom att få fram informationen såklart. (Informant 3) 

 

 

5.5.2 Hjälpmedel vid planerade placeringssamtal 

Samtliga informanter uppger att de har tillgång till lekmaterial, känslokort och skapande 

material om de genomför placeringssamtalet i socialtjänstens lokaler. Papper och penna 

beskrivs som ett tillgängligt material oavsett lokal och detta är också det hjälpmedel 

som används mest. Informant 6 beskriver att hon främst använder papper och penna och 

ritar tillsammans med barnet. De gör en tidsaxel för att tydliggöra vilken process som har varit, 

och vad det är som gör att det har blivit som det har blivit. ”Jag ritar ett streck och så ritar man 

en massa olika runt den. Barnet kan säga att det ska vara en blå dörr på huset. Det är 

jätteviktigt för barnet med detaljerna.” 

 

Tre av informanterna har tillgång till tryckt informationsmaterial i form av en barnbok 

men uppger att de inte kommit igång med användandet eftersom materialet är nyinköpt. 

När vi pratar om lekmaterial refererar alla informanter till tejping eller BOF i sandlåda 

och uttrycker att det är ett bra material vid planerade placeringar. Det är dock bara två 

informanter som uppger att de konsekvent använder tejping vid planerade placeringar 

och dessa två informanter har utbildning i det. De uttrycker att det hjälper barnet att 

visualisera vad som ska hända, vilket fungerar tryggande. 
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Jag använder mig av figurer och tejping. […] figurerna använder vi och hus, det 

är jätteviktigt. En bil behöver man också ha för att visa hur man ska transportera 

sig, och så djur om det finns djur i familjehemmet. Eller om barnet har djur 

hemma som det ska behöva lämna. (Informant 5) 

 
Det som gemensamt nämns är att tryckt informationsmaterial saknas. De informanter 

vars uppdrag omfattar att ta beslut om placering önskar att det skulle finnas ett register 

med information om socialtjänstens kontrakterade familjehem, eller färdigtryckta 

broschyrer med en presentation av familjen att ge till barnet. De menar att situationen 

blir mer begriplig för barnet om barnet får se familjen och huset de ska till på bild. 

 

Om man har en sådan bok förberedd så kan man ju ge den till barnet att sitta och 

bläddra i på vägen till placeringen, eller när man berättar att det är hit du ska. 

Någonting fysiskt att ha, och kunna se på bilderna att det är hit jag ska, till de här 

människorna. För det är väldigt svårt för små barn att förstå att de ska flytta till 

en annan familj.  (Informant 7) 

 

Som tidigare beskrivits anser flera av informanterna att informationsmaterialet som 

visades som exempel under intervjun skulle vara hjälpsamt att använda, vilket även 

gäller vid planerade placeringar. Några av informanterna uttrycker att 

exempelmaterialet skulle vara bra att dela ut så att föräldern kan läsa för barnet i väntan 

på placeringen, och att det öppnar upp för samtal mellan barnet och föräldern.  

 

(…) man skulle ju med de väldigt små barnen, faktiskt bara kunna läsa en bok 

och prata lite om att det är så här det kan bli eller såhär det kan se ut. För det är 

det som är det svåraste när det är väldigt små barn, att det blir väldigt abstrakt när 

man ritar och då kanske det är lättare att läsa. (Informant 3) 

 

Jag tänker att det materialet skulle hjälpa föräldern att kunna prata vidare om 

placeringen mellan barnsamtalen, för det kommer ju funderingar så klart från 

barnet. Då blir det där ett hjälpmedel för föräldern att kunna sätta sig ner och titta 

tillsammans med barnet. Boken och broschyren du visade mig skulle behöva 

finnas. (Informant 5) 
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I utsagorna framträder även önskemål om mer tejpingmaterial för att kunna göra mer 

detaljerande beskrivningar i placeringssamtalet och att socialtjänsten skulle uppdatera 

ritmaterialet och köpa in nya pennor.  

 

 

(…) det har vi tagit upp flera gånger och det har väl kanske med ekonomin att 

göra. Men vi skulle behöva nytt material.  Vi skulle behöva nya nallekort och vi 

skulle behöva mer pennor. Det som finns har vi haft ganska länge liksom. 

(Informant 3) 

 

 

5.6 Utredningsbeslut om placering enligt LVU (1990:52) 
Det framkommer att denna placeringsform sker med planering om barnet inte utsätts för 

risk här och nu. Det kan hända att barnet bor kvar hemma eller är placerad på HVB 

tillsammans med en eller båda föräldrarna i väntan på placeringen. Informanterna 

beskriver att fördelen med HVB (Hem för vård och boende) är att personal finns dygnet 

runt som kan larma till handläggande socialsekreterare om risken skulle öka så pass att 

en akut placering behöver genomföras. Fler av informanterna använder uttrycket ”att 

skriva fram ett LVU”. De menar då det förfarande som uppstår när utredningen 

utmynnar i beslut om placering, men föräldrarna inte samtycker. Informant 6 beskriver 

hur det går till att skriva fram ett beslut: 

 

 (...) Att skriva fram ett LVU innebär att vi ser under utredningens gång att det 

här barnet far illa, men vi kan inte göra ett omedelbart omhändertagande just nu. 

Vi måste få in all information och göra en bedömning. När man fått in all 

information och ser att det framkommer så många riskfaktorer i förhållande till 

skyddsfaktorer att riskerna överväger, då kan man avsluta utredningen  med 

beslut om LVU eftersom samtycke inte finns.  

 

5.6.1 Information och hjälpmedel 

När det gäller information och hjälpmedel så framträder samma resultat som beskrivits 

vid planerade placeringar. Informanterna menar på att de resonerar på samma sätt när de 

väljer information som är viktig att delge barnet, och planeringen liknar den vid 

placering enligt SoL. Skillnader i planeringen som framkommer i informanternas 

utsagor gäller främst att samarbetet med föräldrarna försvåras eftersom de inte 
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samtycker till placeringen. Informanterna menar att föräldrarna ofta motarbetar 

planeringen genom att starta en rättsprocess där de överklagar beslutet. Då behöver 

barnet behöver få hjälp att förstå och förhålla sig till det. Informant 3 berättar att hon 

förklarar genom att rita. Om barnet placeras med LVU så ritar hon, beroende på hur gammalt 

barnet är ibland en rättssal eller domstol och berättar att det är de som jobbar här som har tagit 

beslutet. Jag berättar också att mamma och pappa kanske inte håller med och så får det vara. 

 
Mamma och pappa tänker inte samma sak som oss, de skulle hellre vilja att du 

bodde hemma hos dem. Men nu har vi bestämt så för att vi tänker att det är bäst 

för dig. Man är öppen med det eftersom vissa föräldrar pratar med sina barn om 

att ”soc har gjort det ena och det andra.”  Och då får barnet informationen från 

oss att det är vi som har bestämt att det är så och att det är okej att föräldrarna 

inte håller med. (Informant 7) 

 

 

5.7 Analys av resultatet 
Informanternas utsagor visar att oavsett placeringsform så menar de att det handlar om 

att ha ett ständigt barnperspektiv, att vara lyhörd för barnets behov och att kunna göra 

bedömningar om vad det här barnet behöver just nu. Genom att tolka studiens resultat 

mot bakgrund av KASAMS huvudkomponenter begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet i kombination med ett ekologiskt helhetsperspektiv går det att utläsa 

riktlinjer för vilken typ av information som är hjälpsam för barnet att få.  

 
Begriplighet ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv 
I beskrivningarna jag tagit del av framträder ett mönster där informationen handlar om 

att ge barnet en sammanhangsmarkering genom att förklara vad som händer här och nu 

på detaljnivå om möjligt. Förutom grundläggande information om att barnet ska flytta 

och varför, visar resultatet att barnet behöver veta vad som ska hända med föräldrarna, 

och andra sammanhang det ingått i men nu lämnar, som förskola och kompisar. 

Informant 2 beskriver att hon är noga med att berätta för barnet att föräldrarna kommer 

att få hjälp medan barnet bor i familjehemmet och informant 3 betonar vikten av att 

förmedla till barnet att anledningen till placeringen är brister hos föräldrarna och inte 

hos barnet. Barnets funderingar rör även det nya huset det ska flytta till och familjen 

som barnet från och med nu kommer att ingå i. Familjen och förskolan är två exempel 

på mikrosystem som barnet ingår i, och familjehemmet kommer att utgöra ytterligare ett 

system på mikronivå. Dessa system bildar tillsammans barnets mesosystem, men barnet 
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som beröringspunkt. Detta kan tolkas som att information om förändringar inom barnets 

mesosystem är gynnsamt att prioritera. Barnet behöver förstå vilka förändringar “att 

flytta” praktiskt innebär för barnet självt, för föräldrarna och andra viktiga personer. 

Små barn behöver även hjälp att visualisera vad det betyder att “bo i en annan familj”. 

Detta möjliggörs då samtalsledaren visar bilder på familjehemmet och namnger 

familjemedlemmarna, förklarar förändringen med tejping eller ritar upp på papper och 

beskriver vad som kommer att hända. Barnet påverkas således av faktorer på exo- och 

makronivå eftersom samtalsledarens tillgång till hjälpmedel och metodutbildning styrs 

av socialtjänstens ekonomi och vilken kultur i arbetsgruppen som gäller användande av 

hjälpmaterial i barnsamtal (Lagerberg & Sundelin 2000). Informant 3 beskriver att hon 

skulle behöva nytt ritmaterial och att hennes upplevelse är att det beror på 

socialtjänstens ekonomi att detta saknas. Informant 6 och 7 berättar att de nyligen fått 

tillgång till en bok de ännu inte hunnit använda, vilket kan tolkas som att det tar tid att 

starta upp användandet av ett nytt material. 

 
Hanterbarhet ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv 
Hanterbarhet handlar om strategier för att bemästra svåra livshändelser. Dessa strategier 

kan komma inifrån barnet mot bakgrund av tidigare upplevelser, men kan också skapas 

med hjälp av stödjande vuxna (Gassne 2008; Antonovsky 2011). I denna kontext kan 

bemötandet och informationen som barnet får vid placeringssamtalet bidra till att barnet 

bemästrar det svåra i att flytta från sina föräldrar till en ny familj. När samtalsledaren 

möter upp barnet på en åldersadekvat nivå och med hjälpmedel visar och förklarar på 

detaljnivå blir informationen något konkret för barnet att hålla sig i (Ohlsson 2007; 

Övreeide 2010). Barnet vet då att mamma och pappa får hjälp och hur ofta barnet 

kommer att få träffa dem, vilken färg det är på det nya huset där exempelvis Lisa och 

Lasse bor med en hund eller att det kommer att byta förskola. Informant 5 berättar att 

hon alltid visar en bil och talar om vilken färg det är på den bil barnet ska åka i till 

familjehemmet eftersom att dessa detaljer ger barnet en känsla av ”att veta vad som ska 

ske”. 

 

Ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv kan detta förklaras som att den konkreta 

informationen om hur relationen mellan barnet och barnets mikrosystem kommer att se 

ut från och med nu, ger barnet förutsättningar att hantera förändringarna som sker. 

(Lagerberg & Sundelin 2000; Iwarsson 2007; Antonovsky 2011). 



 

Sida 40 
 

 
Meningsfullhet ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv  
Meningsfullhet kan beskrivas som en upplevelse av att vara sedd och bli bekräftad, och 

att det som är viktigt för individen respekteras och finns inom räckhåll. Att göra 

situationen begriplig och hanterbar genom att lägga informationen på barnets nivå 

bidrar till detta (Iwarsson 2007; Antonovsky 2011). Genom att informera om att flytten 

är till för att barnet och föräldrarna ska få hjälp att må bra bekräftar samtalsledaren 

barnets känslor och hjälper till att göra förändringen meningsfull. Informant 2 berättar 

att hon brukar fråga vad barnet vill packa med, eller äta till middag i jourhemmet för att 

bekräfta att hon ser barnet och visa respekt och omtanke.  

 

Vid tillfällen där personer inom barnets mesosystem samverkar under placering kan 

meningsfullhet upplevas ur flera perspektiv. Att få hjälp av föräldrar eller socialtjänst att 

säga hejdå till pedagoger och förskolekompisar kan vara ett exempel, eller att ge barnet 

information om att andra personer som är viktiga för barnet känner till flytten. Om 

föräldrarna följer med socialsekreteraren och barnet för att hälsa på familjehemmet 

innan flytten skapar det en tillåtande känsla hos barnet att det får trivas och må bra 

tillsammans med den andra familjen. Detta bidrar till att barnet kan uppleva flytten som 

meningsfull. 

 

6 Diskussion 
 
6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur anställda inom socialtjänsten genomför 

placeringssamtal med små barn i förskoleålder. Frågeställningarna ämnade ge svar på 

hur socialsekreterare och familjebehandlare beskriver att placeringssamtal går till, 

vilken information de ser som viktig att delge barnet och tillgången av hjälpmedel samt 

vilka hjälpmedel de använder. I resultatet framträder att informanterna ser 

genomförandet av placeringssamtal som något ytterst situationsbundet och de menar att 

det inte är möjligt att sammanställa någon slags standardmall huggen i sten för vad som 

är rätt information och hur den ska förmedlas till barnet. Det som anses vara rätt 

information är individuellt och varierar beroende på barnet och situationen. Mot 

bakgrund av informanternas utsagor går det heller inte att beskriva någon 

standardmetod, men att använda någon typ av hjälpmedel vid planerade 

placeringssamtal framträder för dem som nödvändigt. I resultatet går det att se ett 
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mönster i att samtliga informanter beskriver att det är bra att använda någon form av 

hjälpmedel för att visa och konkretisera situationen för barnet. Ingen av informanterna 

uppger att de enbart förmedlar informationen muntligt vid planerade placeringar. 

Däremot framkommer det att det är vanligt förekommande med muntlig information vid 

akuta placeringar, och min tolkning av informanternas beskrivningar är att det beror på 

att det saknas hjälpmedel att använda vid dessa tillfällen. Informanterna menar att tryckt 

informationsmaterial skulle vara hjälpsamt och min slutsats utifrån utsagorna är att det 

beror på att broschyrer och böcker visualiserar grundläggande information för barnet 

och är lätta att ha med sig i väskan. Detta överensstämmer med informanternas 

beskrivningar av vad de vill förmedla till barnet under ett akut placeringssamtal. 

 

I resultatet framkom några för mig oväntade fynd. Informanterna pratar om att det är 

”här och nu” som gäller och att det ”ska vara barnets samtal” vilket tydligt framträder i 

deras beskrivningar av detaljerna i informationen som förmedlas. De understryker att 

samtalet är för barnets skull, inte bara för att informanten ska ha överlämnat en viss 

information och att de avbryter samtalet om de märker att barnet inte är mottagligt. 

Enligt informanterna kan det även vara så att de skjuter upp samtalet till dagen efter om 

de bedömer att det är bäst för barnet. Dessa beskrivningar skiljer sig något från vad jag 

förväntat mig. Självklart förstod jag att samtalet måste anpassas efter ålder och hållas 

kort. Jag tänkte mig dock att det fanns viss information som måste förmedlas enligt lag 

rörande barnets rättigheter, vilket gjorde att jag hade en förutfattad mening om att detta 

skulle vara informationens fokus. Därför var det oväntat för mig att informanterna valde 

att prioritera frågor om gosedjur, pyjamas och favoritmat, och även avslutar eller skjuter 

upp samtal utan att ha informerat mer djupgående om placeringen.  

 
6.2 Metoddiskussion 
 
Studien grundar sig på intervjuer med individer som beskriver hur de går tillväga vid en 

specifik händelse. Den producerade kunskapen blir således avhängig informanternas 

berättelser om hur de tänker att de gör. Med detta menar jag att resultatet som 

presenteras i studien visar en beskrivning av informanternas berättelser om 

placeringssamtal och inte en beskrivning av det faktiska genomförandet. Jag har 

funderat över vilka resultat en metodtriangulering innehållande enkäter hade bidragit 

med eftersom detta var den ursprungliga planen. Det jag kommit fram till är att enkäter 

bidragit till ytterligare beskrivningar av placeringssamtal ur ett informantperspektiv, 
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men inte varit hjälpsamma för att närmare undersöka tillvägagångssättet. Vad som 

däremot skulle varit gynnsamt i en metodtriangulering är observationer. Genom 

observationer av hur socialsekreterare och familjebehandlare genomför 

placeringssamtal, hade data om tillvägagångssätt producerats för att sedan analyseras 

tillsammans med studiens befintliga data. Observationer hade således bidragit till att 

presentera en närmare beskrivning av hur informanterna faktiskt genomför 

placeringssamtal och inte bara av hur de beskriver att de gör.  

 

6.3 Sammanfattande diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka hur anställda inom socialtjänsten beskriver 

placeringssamtal med små barn och avslutningsvis frågar jag nu om frågeställningarna 

besvarats. Min slutsats är att studiens resultat bidrar till en förståelse för hur 

placeringssamtal kan gå till, vilken information som förmedlas och vilka hjälpmedel 

som används. Tillvägagångssättet i beskrivningarna överensstämmer med KASAMS 

huvudkomponenter och barnperspektivet är synligt som en röd tråd i informanternas 

utsagor. Viktigt är dock att förhålla sig kritisk till att resultatet grundar sig på just 

beskrivningar, och att vara medveten om att en individ kan tänka att de gör något de 

sedan inte gör i praktiken. Viktigt är också att inte generalisera studiens resultat till att 

gälla allmänt. För detta behövs vidare forskning i större omfattning. Forskning inom 

området som grundar sig på intervjuer kombinerat med observationer skulle närmare 

kunna bidra till kunskap om placeringssamtal med små barn, varför detta är att 

rekommendera. Ytterligare ett förslag på vidare forskning gäller hjälpmedel och 

informationsmaterial att använda vid akuta placeringar, med anledning av att det i 

studiens resultat framkommer att informanterna upplever att det saknas. 
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8 Bilagor 
8.1 Bilaga 1 

Informationsbrev 

Jag som är författare till detta examensarbete studerar termin sex på 

socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle. Detta brev innehåller information om 

studiens syfte, tillvägagångssätt och dina rättigheter som informant.  

Syfte och metod 

Temat är barnsamtal, och studiens syfte är att ge en bild av hur socialtjänsten 

kommunicerar beslut om familjehemsplacering till barn i förskoleålder. För att 

undersöka hur dessa barnsamtal genomförs i praktiken kommer jag att göra intervjuer 

med dig och andra anställda inom socialtjänsten. Intervjufrågorna handlar om din 

personliga upplevelse och du väljer själv vad du vill berätta. Intervjufrågorna kan 

sändas till dig i pappersform eller via mail i förväg om så önskas. Intervjun kommer att 

spelas in och skrivas ut i efterhand för att korta ner intervjutiden. Du bestämmer själv 

intervjuplats, och beräknad tidsåtgång är 30 min. 

Medverkan  

Din medverkan i studien är frivillig och du har möjlighet att avbryta när som helst.  

Anonymitet 

Du som intervjuas kommer att vara helt anonym i det slugiltiga examensarbetet. Du 

omnämns då exempelvis som “informant 1” istället för med namn.  

Nyttjande av materialet 

Den information du lämnar vid intervjun kommer bara att användas i detta arbete och 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av det.  

Återkoppling och publicering 

Det slutgiltiga examensarbetet publiceras på internet för allmänheten att ta del av. Om 

du skulle vilja läsa examensarbetet när det är klart får du en kopia antingen i 

pappersform eller via mail. 
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Varmt tack för visat intresse! Hör gärna av dig med frågor och 

funderingar. 

Med vänlig hälsning Amalia Lindeborg   

amalia.lindeborg@gmail.com, 072-XXX XX XX 
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8.2 Bilaga 2 

Examensarbete socionomprogrammet - Intervjuguide 

Del 1 

1. Vad har du för utbildning och vilket år tog du examen? 

2. Vilket år är du född? 

3. Har du någon vidareutbildning med inriktning mot barnsamtal? 

4. Om ja på föregående fråga, vilken utbildning? 

5. Antal år som du arbetat inom socialtjänsten? 

6. Antal år som ditt uppdrag omfattat barnsamtal? 

Del 2 - Teman och underfrågor gäller placeringssamtal med barn i 

förskoleålder 0-6 år. 

Upplevelse och planering av barnsamtal 

● Hur planerar du inför placeringssamtal med barn? 

● Hur genomför du placeringssamtal med barn? 

● Beskriv din upplevelse av placeringssamtal. 

Tillgång till hjälpmedel 

● Har du lekmaterial att tillgå när du förmedlar beslut om familjehemsplacering?  

(ex. figurer, leksaker, känslokort). 

● Har du skapande material att tillgå när du förmedlar beslut om 

familjehemsplacering? (ex. papper, penna, annat?). 

●  Har du förklarande berättelser i bokform att tillgå när du förmedlar beslut om 

familjehemsplacering? (ex. på två böcker) 

Användande av hjälpmedel 

● Vilka hjälpmedel använder du när du genomför barnsamtal om 

familjehemsplacering? 

● Saknar du något hjälpmedel som du anser skulle underlätta för dig vid 

placeringssamtal? 
  



 

 

 
8.3 Bilaga 3 
Utdrag ur informationsmaterialet Myran får en till familj.

 

 
Det här är Myran. 

Myran har två familjer.
 

Den andra familjen bor i ett rött hus 
som kallas familjehem. 

De vuxna heter Ulla och Uffe.

 

Ibland är Myran med sina föräldrar i 
det gula huset...
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Utdrag ur informationsmaterialet Myran får en till familj. 

 
Det här är Myran.  

Myran har två familjer. 

 

Den ena familjen är Myrans föräldrar. 
De bor i ett gult hus med många fönster.

 
Den andra familjen bor i ett rött hus 

som kallas familjehem.  
De vuxna heter Ulla och Uffe. 

 
 
 

Myran bor med Ulla och Uffe i
familjehemmet och har ett eget rum. Uffe 

brukar läsa bok för Myran. Det tycker 
Myran är mysigt.

 
Ibland är Myran med sina föräldrar i 

det gula huset... 

 

...och ibland kommer föräldrarna och 
hälsar på Myran i familjehemmet.

 

 
Den ena familjen är Myrans föräldrar.  

De bor i ett gult hus med många fönster. 

 
Myran bor med Ulla och Uffe i 

familjehemmet och har ett eget rum. Uffe 
brukar läsa bok för Myran. Det tycker 

Myran är mysigt. 

 
...och ibland kommer föräldrarna och 

hälsar på Myran i familjehemmet. 



 

 

Nu ska du få höra berättelsen om när 
Myran var liten som en Lillmyra och 

fick en till familj.

 

Men ofta gjorde föräldrarna arga 
dagar... 

 

Svårt att sova…
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berättelsen om när 

Myran var liten som en Lillmyra och 
fick en till familj. 

 
 

Myran var en liten plutt som bodde med 
sina föräldrar. Ibland var det lugna och 

fina dagar. 

 
Men ofta gjorde föräldrarna arga 

 
 

...och ledsna dagar.
Det blev jobbigt och svårt för Myran.

 
Svårt att sova… 

 

...ont i magen.

 
Myran var en liten plutt som bodde med 
sina föräldrar. Ibland var det lugna och 

 

 
...och ledsna dagar. 
jobbigt och svårt för Myran.  

 
...ont i magen. 
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